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BAB III 

PANDANGAN OMBUDSMAN DIY TENTANG 

PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK 

A. Fungsi Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan 

Publik oleh Pemerintah 

Pada Bab II sempat disinggung mengenai teori negara hukum. 

Menjadi pertanyaan mengenai relevansi teori tersebut dengan penulisan 

ini. Sebenarnya sangat sederhana, ketika berbicara mengenai negara 

hukum maka seiring dengan bagaimana negara dan pemerintah 

terkhususnya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam 

penyelenggaraan pemerintahan seperti yang dimaksud tersebut tentu harus 

berdasarkan hukum. Berdasarkan hukum tersebut antara lain tentang 

bagaimana pelayanan publik yang baik oleh pemerintah terhadap 

masyarakat. Dengan demikian standar-standar untuk menilai secara umum 

bisa dilihat dalam peraturan perundang-undangan maupun dari pendapat 

para ahli. Namun, secara umum tentunya kaitannya dengan Ombudsman 

adalah bagaimana pengawasan terhadap praktek penyelenggaraan 

pemerintahan berkenaan dengan pelayanan kepada masyarakat. 

Pelayanan publik yang baik oleh pemerintah merupakan sesuatu 

yang tak terhindarkan. Pemerintah dalam menjalani amanahnya dituntut 

untuk bisa sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemerintah memiliki 
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kekhasan fungsi yang menjadikannya begitu penting. Kekuasaan 

pemerintahan memiliki sifat sangat khusus sesuai lingkup tuntutan 

fungsionalnya yakni keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh 

badan pemerintah yang lain (legislatif dan yudisial).
1
 Akan tetapi, lepas 

dari kekhasan fungsional pemerintah tersebut yang mana pada dasarnya 

kekuasaannya diselenggarakan berdasar hukum, pada praktiknya bukan 

sesuatu yang mudah untuk ditepati oleh penyelenggara negara dalam hal 

ini pemerintah.
2
 Dengan demikian, Ombudsman hadir sebagai suatu 

lembaga yang fungsinya untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan 

publik oleh pemerintah. Keberadaan Ombudsman dengan fungsinya itu 

bisa menjadi tonggak penting bagi masyarakat untuk memperoleh 

pelayanan publik yang baik. 

Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai 

kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk 

yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 

Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau 

perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik 

                                                           
1
 Krishna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum, Yogyakarta, Genta 

Publishing, 2016, hal.29. 

2
 Titon Slamet Kurnia, Sistem Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Awal, 

Bandung, Mandar Maju, 2016, hal.21. 
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tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja 

daerah.
3
 Tetapi sesungguhnya Ombudsman tidak sekedar sebuah sistem 

untuk menyelesaikan keluhan masyarakat kasus demi kasus, yang utama 

mengambil inisiatif untuk mengkhususkan perbaikan administratif atau 

sitemik dalam upayanya meningkatkan mutu pelayanan masyarakat. 

Maladministrasi adalah perbuatan koruptif yang meskipun tidak 

menimbulkan kerugian negara, namun mengakibatkan kerugian bagi 

masyarakat (warga negara dan penduduk) karena tidak mendapatkan 

pelayanan publik yang baik (mudah, murah, cepat, tepat dan berkualitas). 

Ombudsman memiliki fungsi bahwa untuk mengawasi pelayanan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui peran serta masyarakat, 

sehingga dapat mengembangkan kondisi yang kondusif dalam 

meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh 

pelayanan publik, keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik. 

Selain itu Ombudsman juga memiliki tugas, yaitu: 

                                                           
3
 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 

Republik Indonesia 
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1. Menerima laporan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang 

tidak sesuai. Dengan syarat pelapor adalah Orang yang mempunyai 

kepentingan terhadap kasus yang dilaporkan. 

2. Melakukan (investigasi) pemeriksaan atas laporan dari masyarakat. 

Investigasi dalam konteks Ombudsman merupakan proses 

penyelidikan terhadap apakah laporan/ keluhan atau informasi yang 

memang menjadi kewenangannya dapat menemukan bukti-bukti, 

bahwa pihak terlapor terbukti telah melakukan atau tidak melakukan 

tindakan sebagaimana dilaporkan/ dikeluhkan. 

3. Menindaklanjuti laporan masyarakat dengan dasar wewenang yang 

dimiliki. 

4. Memberi alternatif penyelesaian atau memberi rekomendasi 

kebijakan atau penyelesaian atas pengaduan tersebut. 

5. Melakukan usaha pencegahan dalam ketidaksesuaian pelayanan 

publik. 

Berangkat dari bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini akan 

dilanjutkan dengan analisis terkait kesimpulan dan rekomendasi 

Ombudsman Perwakilan D.I Yogyakarta tahun 2015. 
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B. Pandangan Ombudsman DIY atas Pelayanan Publik 

yang Baik 

1. Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan 

Berikut ini merupakan produk Ombudsman Perwakilan D.I 

Yogyakarta perihal saran penyelesaian berkenaan penugasan tenaga guru 

tidak tetap pendidikkan agama Islam.
4
 Dalam produk ini Ombudsman 

berpendapat dan memberikan kesimpulan bahwa Surat Keputusan Kepala 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap No. 

800/2450/04/14 tentang Penegasan Guru Bukan PNS Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Negeri, tidak memenuhi kualifikasi sebagai surat 

keputusan, karena “penegasan" adalah sesuatu yang tidak lazim untuk 

dituangkan dalam sebuah surat keputusan. Dengan demikian, Ombudsman 

memberikan rekomendasi atau saran agar Bupati Cilacap 

mempertimbangkan untuk menerbitkan Surat Keputusan Penugasan 

(terhadap 24 (dua puluh empat) Guru Tidak Telap (daftar nama-nama 

terlampir) di lingkungan Kementerian Agama RI sehingga mereka 

memiliki kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya mengajar pada 

sekolah-sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. 

Dalam hal ini, Ombudsman tidak secara tegas mengatakan apakah 

perbuatan membuat surat keputusan yang isinya berupa penegasan 

                                                           
4
 0280/SRT/0198.2015/yg—10/XII/2015 Perihal Saran Penyelesaian Berkenaan 

Penugasan Tenaga Guru Tidak Tetap Pendidikkan Agama Islam 
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merupakan maladminstrasi atau tidak. Penilaiannya ialah mengenai 

kelaziman dalam sebuah surat keputusan yang berisi penegasan. Hal 

demikian ketika dilihat memang tidak bersentuh langsung dengan 

perbuatan maladministrasi. Sebab, Ombudsman tidak juga secara tegas 

mengatakan demikian. Memang sebagai bagian dari pelayanan publik, 

dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 

Tahun 2003
 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan terdapat prinsip 

pelayanan publik. Salah satu prinsipnya adalah prinsip kepastian hukum. 

Akan tetapi, kepastian yang dimaksud di sini adalah pelayanan publik 

yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

Sehingga penilaian Ombudsman dalam kasus ini bisa dikatakan 

merupakan perluasan makna dari kepastian hukum. Pencantuman berupa 

penegasan dalam suatu surat keputusan inilah yang dinilai tidak 

memberikan kepastian hukum karena hal tersebut di luar kelaziman. 

Selanjutnya berkaitan dengan yang ditangani juga oleh Ombudsman 

Perwakilan D.I Yogyakarta adalah mengenai pengisian formulir instrumen 

evaluasi sertifikasi guru
5
. Berkenaan dengan masalah ini Ombudsman 

menangani melalui 2 (dua) produk rekomendasi. Pertama adalah saran 

                                                           
5
 0082/SRT/0241.2014/yg-02/IV/2015 berkenaan pengisian formulir instrumen 

evaluasi sertifikasi guru 
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penyelesaian laporan dan kedua adalah penyelesaian laporan
6
. Menurut 

penulis, pada kasus ini memang sama sekali tidak ada bentuk 

maladministrasi maupun mengenai penyelenggaraan pelayanan publik 

berdasarkan tugas dan fungsi Ombudsman maupun prinsip atau asas 

pelayanan publik. Kasus ini dinilai oleh pemohon sudah menyentuh ranah 

privasi sehingga dianggap tidak pantas. Setidaknya inti masalah dari kasus 

ini adalah jawaban yang dimintakan dari pertanyaan seputar formulir isian 

instrumen evaluasi sertifikasi guru. Pelapor/pemohon merasa keberatan 

karena jawaban yang dimintakan dari pertanyaan tersebut sangat detil dan 

memasuki ranah kehidupan pribadi/privasi. Dalam kasus ini Ombudsman 

RI Perwakilan D.I. Yogyakarta berpendapat bahwa: 

- Pada dasarnya Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Sleman dapat melakukan evaluasi atas efektivitas 

pemberian tunjangan sertifikasi guru di Sleman, dalam rangka 

peningkatan mutu pembelajaran dan pelayanan pendidikan dengan 

memperhatikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 dan 

Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi PNSD. 

- Formulir instrumen evaluasi sertifikasi guru yang diedarkan untuk 

diisi oleh para guru dibawah naungan Dinas Pendidikan, Pemuda 

                                                           
6
 0130/SRT/0241.2014/yg-02/5/2015 penyelesaian laporan berkenaan keberatan 

atas instruksi untuk mengisi formulir instrumen evaluasi sertifikasi guru 
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dan Olahraga Kabupaten Sleman adalah instrumen yang dapat 

digunakan umuk evaluasi dan tidak bertentangan dengan ketentuan 

yang berlaku vide Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 dan 

Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi PNSD. 

Namun, jika ditelaah Ombudsman merasa memiliki tanggung jawab 

untuk memberikan masukan terhadap pelayanan publik, maka sarannya 

bahwa Kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Sleman mempertimbangkan kernbali formulasi pertanyaan dan 

permintaan uraian jawaban sedemikian rupa dengan memperhatikan 

kepatutan dan mencegah agar guru-guru tidak perlu menguraikan 

informasi mengenai hal-hal yang termasuk ranah privasi mereka. Pada 

penyelesaian laporan kedua sebagaimana dikatakan di atas, dinyatakan 

selesai dan ditutup oleh Ombudsman karena sudah ada tindak lanjut yang 

pada dasarnya dapat dipahami melalui tanggapan tertulis Kepala Dinas 

Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman. 

Selanjutnya adalah perihal saran penyelesaian berkenaan temuan tim 

pemantauan PPDB Ombudsman RI Perwakilan D.I Yogyakarta mengenai 

pungutan biaya pengadaan map berlogo sekolah selama proses 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2015 di salah satu SMA
7
 di 

                                                           
7
 Nama SMA tidak ditunjukkan oleh Ombudsman RI Perwakilan D.I Yogyakarta. 
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Sleman
8
. Dalam kasus ini ditemukan adanya pungutan biaya pengadaan 

map berlogo SMA bersangkutan seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) 

per satuan, yang terdiri dari dua jenis, warna biru muda untuk calon siswa 

putri dan hijau untuk calon siswa putra. Pungutan tersebut diakui oleh 

kepala sekolah SMA bersangkutan. Uang hasil pungutan biaya pengadaan 

map digunakan untuk membayar biaya cetak map dan sisanya digunakan 

sebagai biaya operasional PPDB 2015. Dikatakan kepala sekolah bahwa 

keputusan untuk memungut biaya pengadaan map tersebut merupakan 

hasil rapat persiapan Panitia PPDP 2015 SMA bersangkutan. Namun 

dalam proses klarifikasi Ombudsman terkait kasus ini kepala sekolah 

bersedia mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Calon Orang 

Tua Siswa pada proses PPDB 2015 tersebut, apabila kebijakan tersebut 

melanggar aturan. Dari temuan dan klarifikasi tersebut Ombudsman 

Perwakilan D.I Yogyakarta menyimpulkan bahwa: 

- Kebijakan SMA _ Sleman memungut biaya pengadaan map 

berlogo SMA_, Sleman kepada Calon Orang Tua Siswa pada proses 

PPDB 2015 tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Dinas 

Pendidikan. Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik 

                                                           
8
 0175/SRT/0120.2015/yg-02/VII/2015 Saran Penyelesaian Berkenaan Temuan 

Tim Pemantauan PPDB Ombudsman RI 
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Baru Pada Sekolah dan Taman Kanak-kanak di Lingkungan Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 

Pelajaran 2015/2016 Pasal 17 ayat (2). 

- Demikian juga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 lentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 181 huruf d. 

- Adapun komitmen KepaIa Sekolah untuk bersedia mengembalikan 

uang tersebut dapat dilihat sebagai itikad untuk memperbaiki 

kekeliruan atas kebijakan pungutan tersebut. 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka Ombudsman RI Perwakilan 

D.I. Yogyakarta menyarankan kepada Kepala SMA bersangkutan untuk 

membuat kebijakan tertulis larangan pungutan biaya pengadaan map 

berlogo, dan mengembalikan uang hasil pungutan tersebut sebagaimana 

mestinya. Teknis pengembalian pada dasarnya diserahkan kepada sekolah, 

namun beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan 

menyerahkan kepada siswa SMA bersangkutan yang diterima pada saat 

pendaftaran ulang atau saat masuk sekolah, dan membuat pengumuman 

ditempel di papan pengumuman sekolah serta menghubungi melalui 

nomor telepon yang tercantum dalam formulir pendaftaran bagi calon 

orang tua siswa Iainnya yang tidak diterima agar mengambil kembali uang 
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yang telah dibayarkan dengan batas waktu yang wajar. Melihat kasus ini 

sebetulnya terdapat indikasi maladministrasi. Bahwasanya memang ada 

itikad baik dari kepala sekolah untuk mengembalikan uang pungutan, 

namun sebenarnya Ombudsman harus memberikan penilaian yang 

komprehensif apakah hal-hal demikian merupakan praktek maladminstrasi 

atau tidak. 

Masih seputar dunia pendidikan, kasus berikut mengenai pengenaan 

biaya pendidikan di salah satu sekolah di Sleman yang diduga tidak sesuai 

prosedur
9
. Garis besar kasus ini adalah ketika salah satu sekolah di 

Sleman kebijakannya mengenakan biaya tertentu yang mana 

permasalahannya terkait kebijakan tersebut adalah alokasi dan 

pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Di dalamnya antara lain 

meliputi akuntabilitas penggunaan, efisiensi dan efektifitas pengunaan, 

kesesuaian alokasi, dan lain-lain. Dari proses yang telah dilakukan 

Ombudsman RI Perwakilan D.I Yogyakarta mulai dari menerima laporan, 

klarifikasi, fasilitasi para pihak, hingga memberikan uraian mengenai 

perundang-undangan terkait maka pada pokoknya mereka memberikan 

pendapat dan kesimpulan bahwa sekolah yang bersangkutan tidak 

sepatutnya membiarkan komite sekolah untuk membuat ketentuan 

                                                           
9
 0272/SRT/0140 2014/yg-03/XI/2015 Saran Perbaikan Pelayanan dan 

Pencegahan Maladministrasi mengenai pengenaan biaya pendidikan di salah satu sekolah 

di Sleman yang diduga tidak sesuai prosedur 
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pengenaan biaya dan/atau menggalang partisipasi pendanaan dari orang 

tua/wali murid yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Dengan demikian Ombudsman memberikan saran kepada 

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman untuk 

menyusun mekanisme dan petunjuk teknis pengumpulan sumbangan 

sukarela untuk mewadahi partisipasi pembiayaan pendidikan oleh orang 

tua siswa dan masyarakat. Selain itu, juga kepada Kepala TK dan SD 

bersangkutan agar meninjau kembali kebijakan pengenaan pungutan yang 

masih berlangsung dengan memperhatikan berbagai ketentuan yang 

melarang dan petunjuk teknis pengumpulan sumbangan sukarela yang 

disusun Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. 

Lagi-lagi dalam kasus ini hanyalah seputar saran perbaikan pelayanan dan 

pencegahan maladministrasi. Ketika dikatakan pencegahan maka berarti 

belum ada tindakan, akan tetapi melihat kasus posisi telah ada tindakan-

tindakan tertentu yang sudah dilakukan dan tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Hal ini semacam orang tua menegur 

anaknya karena telah berbuat kesalahan dan diminta untuk tidak dilakukan 

lagi. Dengan demikian pada intinya walaupun diberi peringatan untuk 

tidak mengulangi kesalahan oleh orang tua, tetapi anak sudah melakukan 

kesalahan. Ombudsman dalam hal ini bertindak sebagai orang tua 

tersebut. Namun, Ombudsman tidak menyatakan secara tegas adanya 
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kesalahan atau tidak—dalam hal ini maladministrasi—tetapi hanya 

memberikan saran untuk diperbaiki. Sehingga bisa dikatakan penilaian 

Ombudsman dalam kasus ini adalah seputar bagaimana jalannya 

pelayanan publik, tidak peduli apakah ada maladministrasi atau tidak. 

Hanya disebutkan untuk mencegah maladministrasi. Dalam kasus yang 

lain tetapi dengan materi yang serupa dengan kasus pungutan di sekolah 

sebelumnya, Ombudman RI Perwakilan D.I Yogyakarta memberikan 

saran tindak lanjut dan penyelesaian masalah pungutan sekolah tersebut
10

. 

Kasus ini terjadi di Kabupaten Purbalingga. Dengan melihat bagaimana 

tugas dan fungsi Ombudsman dilaksanakan dalam kasus ini juga sama 

dengan kasus sebelumnya. Kasus tersebut merupakan yang terakhir 

ditangani Ombudman RI Perwakilan D.I Yogyakarta pada tahun 2015. 

2. Pelayanan Publik di Bidang Pemerintahan 

Adapun kasus lain berkenaan dengan pelayanan Komisi Informasi 

Provinsi D.I Yogyakarta (KIP DIY) atas pemohonan penyelesaian 

sengketa informasi publik terkait permintaan dokumen LHP BPK, l.HA 

Inspektorat, DP3 dan Standar Biaya Barjas di Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 
11

 Pada kasus ini intinya Ombudsman melakukan 

                                                           
10

 0178/SRT/0121.2015/yg-02/VIII/2015. Perihal Saran Tindak Lanjut Dan 

Penyelesaian Masalah Pungutan Sekolah. 

11
 Nomor : 0017/SRT/0211.2014/yg-02/I/2015 berkenaan pelayanan Komisi 

Informasi Provinsi D.I Yogyakarta (KIP DIY) atas pemohonan penyelesaian sengketa 
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telaah dan menemukan adanya ketidaksesuaian dalam surat Nomor: 

480/153/KIPDIY/IX/2014, yaitu antara pencantuman ketentuan yang 

dirujuk dari Peraturan Komisi lnformasi No. 1 Tahun 2013 dengan jenis 

persyaratan yang harus dilengkapi. Pendapat Ombudsman mengenai 

ketidaksesuaian ini diduga yang menyebabkan pemohon melengkapi 

syarat yang tidak sesuai, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat. 

Dengan demikian, permohonannya tidak dapat ditindaklanjuti/diregistrasi 

KIP DIY. Oleh karena itu, Ombudsman menilai bahwa surat KIP DIY 

Nomor: 480/153/KIPDIY/IX/2014 tentang Pemberitahun 

Ketidaklengkapan dokumen tidak cukup cermat mendeskripsikan 

persyaratan yang harus dilengkapi Pemohon, sehingga mengakibatkan 

Pemohon melengkapi syarat yang tidak sesuai dan dianggap tidak 

memenuhi syarat yang dimintakan. Berangkat dari kesimpulan dan 

pendapat tersebut, Ombudsman memberikan rekomendasi atau saran salah 

satunya yang memang sangat mendasar ialah melakukan ralat terhadap 

surat Nomor: 480/153/KIPDIY/IX/2014 berisi penyesuaian redaksional 

antara pasal ketentuan yang dirujuk dengan deskripsi kelengkapan syarat 

yang harus dilengkapi dipenuhi Pemohon. Artinya, dalam kasus ini pula 

penilaian Ombudsman tidak sampai pada perbuatan maladministrasi. Titik 

                                                                                                                                                
informasi publik terkait permintaan dokumen LHP BPK, l.HA Inspektorat, DP3 dan 

Standar Biaya Barjas di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 
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berat penilaian sepertinya ada pada bagaimana penyelenggaraan 

pelayanan publik. Berkaitan dengan prinsip pelayanan publik, kasus ini 

dekat dengan prinsip kesederhanaan dan prinsip kejelasan. Dalam 

perspektif pelayanan publik, prinsip kesederhanaan ialah pada prosedur 

pelayanan publik yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 

dilaksanakan. Hal ini hubungannya dengan saran ralat untuk disesuaikan 

redaksional antara pasal ketentuan yang dirujuk dengan deskripsi 

kelengkapan syarat yang harus dipenuhi. Begitu pula dengan prinsip 

kejelasan yang mana hubungannya mengenai persyaratan teknis 

administratif pelayanan publik. 

Serupa dengan kasus calo di Samsat Bantul
12

, pada dasarnya telah 

ada pengakuan secara tidak langsung dari klarifikasi, kesimpulan, maupun 

saran dari Ombudsman RI perwakilan D.I Yogyakarta bahwa telah ada 

tindakan maladministrasi. Tetapi ternyata tidak ada pengakuan secara 

tegas dan langsung. Apalagi dalam kasus di salah satu SMA di Sleman ini, 

Ombudsman menilai kebijakan pungutan tersebut tidak sesuai dengan 

Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten 

Sleman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan 

Peserta Didik Baru Pada Sekolah dan Taman Kanak-kanak di Lingkungan 

                                                           
12

 Ombudsman Perwakilan DIY. Nomor: 0095/SRT/0155.2014/yg-10/IV/2015. 

Perihal Saran Peningkatan Kualitas Pelayanan. 
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Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 

Pelajaran 2015/2016 Pasal 17 ayat (2). Selain itu juga bertentangan 

dengan Pasal 181 huruf d PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. Paling tidak kebijakan sekolah tersebut 

sudah tidak sesuai dan bertentangan 2 (dua) ketentuan yang disebutkan 

tadi. Oleh karena itu, ketika Ombudsman tidak memberikan penekanan 

secara tegas apakah maladministrasi atau bukan, maka seakan-akan 

kebijakan pungutan tersebut hanya merupakan perbuatan yang tidak 

pantas dan di luar kelaziman. Hal tersebut bisa berakibat pada tidak 

diproses secara hukum praktek-praktek lain yang serupa karena dianggap 

memang tidak melanggar. Padahal jelas-jelas Ombudsman sudah 

memberikan pernyataan telah tidak sesuai dan bertentangan dengan 

ketentuan yang berlaku. 

C. Konsep Pelayanan Publik yang Baik menurut 

Ombudsman DIY 

Melihat pandangan-pandangan dari Ombudsman DIY pada kasus-

kasus selama 2015 maka dapat dipetik beberapa poin konsep pelayanan 

publik baik. Antara lain adalah sebagai berikut. 
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1. Penyelenggara negara harus menetapkan kebijakan tertulis 

Sebagai pelayan masyarakat maka penyelenggara negara harus 

memberikan kepastian hukum. Hal ini terlihat dari rekomendasi 

Ombudsman DIY bahwa untuk menerbitkan Surat Keputusan 

Penugasan (terhadap 24) Guru Tidak Tetap di Lingkungan 

Kementerian Agama RI sehinggi guru-guru tersebut memiliki 

kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya untuk mengajar pada 

sekolah-sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
13

. 

Selain itu, juga terlihat dari rekomendasi lainnya untuk membuat 

kebijakan tertulis terkait larangan pungutan biaya pengadaan map 

berlogo
14

. Dengan menetapkan kebijakan tertulis maka objek 

pelayanan publik yaitu masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum. 

Dari kebijakan tertulis tersebut masyarakat akan memperoleh informasi 

yang jelas dari pelayanan publik. Kebijakan tertulis tersebut merupakan 

bentuk dari memberikan pelayanan dengan keterbukaan informasi 

sehingga kepentingan masyarakat terlebih hak-hak mereka dapat 

dipenuhi. Selain memberikan kepastian hukum, bentuk kebijakan 

                                                           
13

 0280/SRT/0198.2015/yg-10/XII/2015 Perihal Saran Penyelesaian Berkenaan 

Penugasan Tenaga Guru Tidak Tetap Pendidikkan Agama Islam. 

14
 0175/SRT/0120.2015/yg-02/VII/2015 Saran Penyelesaian Berkenaan Temuan 

Tim Pemantauan PPDB Ombudsman RI. 
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tersebut juga memberikan kejelasan sebagaimana prinsip pelayanan 

publik. 

2. Penyelenggara negara harus melakukan tindak lanjut dan 

penyelesaian atas suatu masalah 

Sebagaimana rekomendasi dari Ombudsman berdasarkan prinsip 

pelayanan publik yaitu prinsip tanggung jawab, maka penyelenggara 

negara memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan 

suatu masalah. Sehubungan dengan poin ini terdapat satu kasus di 

mana Ombudsman DIY memberikan saran kepada penyelenggara 

negara untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada yang dikeluhkan 

kepada Ombudsman. Kasus yang dimaksud tersebut adalah ketika 

Ombudsman DIY memberikan saran tindak lanjut dan penyelesaian 

masalah pungutan sekolah
15

. Penyelenggara negara memiliki tanggung 

jawab atas penyelesaian keluhan atau persoalan dalam melaksanakan 

pelayanan publik. Oleh karena itu, suatu keluhan atau persoalan 

didiamkan atau dibiarkan bukanlah kunci dalam pelayan publik yang 

baik oleh penyelenggara negara. Tindak lanjut dan penyelesaian harus 

dilakukan. 

                                                           
15

 0178/SRT/0121.2015/yg-02/VIII/2015. Perihal Saran Tindak Lanjut Dan 

Penyelesaian Masalah Pungutan Sekolah. 
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3. Penyederhanaan persyaratan teknis administratif 

Penyelenggara negara harus berusaha menyederhanakan syarat-

syarat teknis administratif pelayanan publik sehingga lebih 

memudahkan penerima layanan publik. Hal ini juga berkaitan dengan 

prinsip kesederhanaan dan kejelasan. Yang mana penyelenggara negara 

dituntut juga untuk memberikan pelayanan yang prima mengenai 

prosedur birokrasi. Prosedur birokrasi tersebut tidak hanya seputar hal 

yang umum tetapi juga sampai pada persoalan-persoalan detail dan 

rinci. Lihat saja misalnya rekomendasi Ombudsman DIY seputar 

bidang pendidikan pada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan 

Olahraga Kabupaten Sleman untuk menyusun mekanisme dan petunjuk 

teknis pengumpulan sumbangan sukarela untuk mewadahi partisipasi 

pembiayaan pendidikan oleh orang tua siswa dan masyarakat
16

. 

Dengan demikian penerima layanan mendapatkan kejelasan mengenai 

mekanisme penggunaan anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam 

prinsip pelayanan publik yang baik. Masih berkaitan dengan poin ini, 

di kasus yang lain Ombudsman DIY juga memberikan penilaian 

melalui rekomendasinya untuk melakukan ralat terhadap suatu surat
17

. 

                                                           
16

 0272/SRT/0140 2014/yg-03/XI/2015 Saran Perbaikan Pelayanan dan 

Pencegahan Maladministrasi mengenai pengenaan biaya pendidikan di salah satu sekolah 

di Sleman yang diduga tidak sesuai prosedur. 

17
 0017/SRT/0211.2014/yg-02/I/2015 berkenaan pelayanan Komisi Informasi 

Provinsi D.I Yogyakarta (KIP DIY) atas pemohonan penyelesaian sengketa informasi 
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Rekomendasi ralat tersebut ialah dalam rangka memberikan kejelasan 

kepada penerima layanan yaitu mencantumkan deskripsi kelengkapan 

syarat. Pada kasus ini, surat yang dimaksud adalah Surat Nomor: 

480/153/KIPDIY/IX/2014. Pada rekomendasinya Ombudsman 

memberikan saran agar adanya penyesuaian redaksional antara pasal 

ketentuan yang dirujuk dengan deskripsi kelengkapan syarat yang 

harus dilengkapi dan dipenuhi. Masyarakat atau penerima layanan 

publik tidak dibebankan dengan persyaratan yang berbelit dan ketidak-

jelasan dalam suatu rincian teknis. 

4. Penyelenggara negara harus memperhatikan sisi kepatutan 

dan kepantasan 

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan penerima layanan, 

penyelenggara negara harus memperhatikan praktek-praktek yang tidak 

lazim maupun yang tidak pantas dilakukan dalam proses pelayanan 

publik. Perihal poin ini, Ombudsman DIY memberikan perhatian yang 

cukup serius. Jika ditelaah, Ombudsman  DIY merasa memiliki 

tanggung jawab untuk memberikan masukan terhadap pelayanan 

publik walaupun itu terkait sisi etika atau dalam hal ini kepatutan dan 

kepantasan. Kasus yang boleh dikatakan menunjukkan perhatian 

Ombudsman DIY tersebut antara lain berkenaan dengan pengisian 

                                                                                                                                                
publik terkait permintaan dokumen LHP BPK, l.HA Inspektorat, DP3 dan Standar Biaya 

Barjas di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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formulir instrumen evaluasi sertifikasi guru
18

. Dalam kasus tersebut 

Ombudsman DIY memberikan saran seraya memberikan penekanan 

untuk memperhatikan kepatutan. Bahkan pada kasus yang lain tindakan 

pungutan yang kasusnya juga terjadi seperti kasus calo di Samsat 

Bantul
19

 dianggap suatu perbuatan yang tidak pantas dan di luar 

kelaziman. Padahal tindakan-tindakan pungutan tersebut bisa saja 

menjurus ke ranah pidana. Namun dalam hal ini Ombudsman lebih 

menekankan pada segi kepantasan dan kepatutan. 

 

                                                           
18

 0082/SRT/0241.2014/yg-02/IV/2015 Berkenaan Pengisian Formulir Instrumen 

Evaluasi Sertifikasi Guru. Juga berkaitan dengan kasus yang sama tetapi dalam produk 

rekomendasi berbeda karena berhubungan dengan penyelesaian laporan yaitu 

0130/SRT/0241.2014/yg-02/5/2015 Penyelesaian Laporan Berkenaan Keberatan Atas 

Instruksi Untuk Mengisi Formulir Instrumen Evaluasi Sertifikasi Guru. 

19
 0095/SRT/0155.2014/yg-10/IV/2015. Perihal Saran Peningkatan Kualitas 

Pelayanan. 


