
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Batam ialah suatu wilayah strategis dikarenakan letaknya yang 

berdekatan dengan negara-negara seperti Malaysia dan Singapura. Karena 

letak yang strategis dan potensi yang dimiliki, Batam yang terletak di 

SelatnSingapura dilewati dan merupakan jalur laut/pelayaran yang sangat 

sering dilalui dan ramai, oleh karena itu pemerintahan melakukan 

pengembangan daerah tersebut yang akan dijadikan salah satu kota dengan 

perkembangan yang pesat  dari segala segi terutama pada bidang 

perekonomian, perindustrian dan banyak hal lainnya. Pemerintah Republik 

Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 113 tahun 2000 menetapkan 

seluruh wilayah Pulau Batam menjadi kawasan pengembangan industri 

dibawah sebuah lembaga Otorita Pengembangan  Daerah Industri Pulau 

Batam atau Otorita Batam. 

Kota Batam adalah salah satu kota yang memiliki pertumbuhan terpesat 

di Indonesia. Seiring dengan perkembangan dan peningkatan potensi dari 

sektor industri dan perekonomian, pendidikan ialah salah satu aspek yang 

sangatlah penting untuk menunjang perkembangan dan peningkatan faktor 

atau daya tarik Batam tersebut. Meningkatnya jumlah penduduk Batam sejak 

dibangun tahun 1971 sampai sekarang menuntut seluruh kalangan untuk 

dapat bersaing tidak hanya mengandalkan tenaga yang dimiliki tapi juga 
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harus ditunjang dengan kemampuan pikiran dan ilmu pengetahuan supaya 

dapat bersaing dalam dunia industi yang semakin lama semakin ketat.  

Pendidikan yang ditaur menurut Undang-Undang No. 20 Tahunn2003  

adalah suatu usaha/upaya yang dilakukan secara terencana dan sadar supaya 

dapat mewujudkan/mencapai suatu kondisi dalam kegiatan pembelajaran 

sehingga anggota didik dapat dengan seaktifnya melakukan pengembangan 

potensi yang ada di dalam diri agar dapat memiliki kemampuan pengendalian 

diri, kecerdasan, kepribadian, kekuatan spiritual, keterampilan dan akhlak 

mulia yang akan menunjang dirinya diperlukan dalam bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara1. Pendidikan memiliki tujuan untuk melakukan 

peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia serta merupakan sektor 

yang sangat menentukan kualitas hidup dari suatu bangsa2.  Salah satu usaha 

dalam peningkatan kualitas adalah dengan sekolah. Di Indonesia tingkat 

pendidikan diawali dengan PAUD atau PendidikannAnaknUsianDini, TK 

atau TamannKanak-kanak, Tingkat SD atau Sekolah Dasar, 

SekolahnMenengahnPertama (SMP) atau sederajat, SekolahnMenengahnAtas 

(SMA) atau sederajat dan PerguruannTinggi. 

Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya di Kota Batam 

memaksa secara tidak langsung untuk sekolah - sekolah yang ada di Batam 

untuk meningkatkan kualitas sekolah dengan cara memperketat seleksi masuk 

sekolah guna memperoleh siswa didik yang berkualitas dan setelah itu dapat 

1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003. SistemnPendidikan nNasional, Bab I,nPasal 1, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2011), hlm.3. 
2 Saekhan Muchit, Pembelajaran Kontekstual,RaSAIL. (Semarang:2008), hlm. 3 
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meningkatkan nama sekolah menjadi sekolah terbaik. Berdasarkan Undang-

undangnDasar RI 1945 Nomor 31 bahwa setiap dan seluruh warga negara 

memiliki hak mendapatkan pendidikan. Berarti setiap orang yang ada di 

negara ini berhak untuk memperoleh kesempatan yangnsama untuk 

mendapatkan ilmu yang sama di sekolah yang ada.  

Di Kota Batam terdapat 134 sekolah yang terdiri atas Sekolah dasar (SD) 

yaitu 54, SMP yaitu 37, SMA yaitu 20 sekolah, SMK yaitu 20 sekolah dan 

SLB sebanyak 3 sekolah baik status Negeri ataupun swasta3. Tidak 

seimbangnya jumlah tiap tingkatan sekolah menyebabkan daya saing yang 

sangat tinggi bagi siswa dan calon siswa supaya dapat bersekolah di sekolah 

favorit yang terjadi setiap tahunnya. Penerimaan peserta didik baru 

merupakan salah satu gerbang awal persaingan ketatnya penerimaan siswa di 

suatu sekolah terutama bagi sekolah yang telah memiliki nama yang bagus di 

mata masyarakat. Orang tua akan berbondong - bondong supaya anaknya 

dapat bersekolah pada sekolah favorit baik itu sekolah negeri ataupun swasta.  

Penerimaan peserta didik Baru (PPDB) menurut Permendikbud Nomor 

14 Tahun 2018 pasaln1 ayat 3 menyatakan PPDB ialah penerimaan peserta 

didik atau siswa baru mulai sejak tingkat/jenjang taman kanak-kanak sampai 

SMA sederajat atau sekolah menengah atas atau kejuruan ataupun dalam 

bentuk lain yaang sederajat. Adanya selisih daya tampung dari kelulusan 

Sekolah dasar yang banyak dari 54 SD ke 37 Sekolah Menengah Pertama ini, 

3 Dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id/sp/1/310000 diakses tanggal 17 Agustus 2018 pukul 15.35 
wib. 
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daya saing baik secara sehat ataupun tidak sehat akan terjadi. Sedikitnya 

jumlah SMP yang ada dibandingkan dengan jumlah SD yang meluluskan 

siswa menjadi salah satu hal yang menyebabkan tingginya persaingan yang 

tidak sehat sehingga memperbesar potensi terjadinya kecurangan - 

kecurangan yang terjadi dalam proses penerimaan Peserta Didik Baru di 

tingkat SMP. Selain itu bisa juga terdapat beberapa oknum yang 

memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan secara sepihak supaya 

bisa meraup keuntungan yang besar dari pelaksanaan Penerimaan Peserta 

Didik Baru tersebut.  

Pemerintahan yang baik bagi masyarakat ialah pemerintah yang dapat 

memberikan/menyediakan pelayanan publik yang terbaik terhadap 

masyarakat. Begitu juga halnya dengan pelayanan publik tentang pendidikan 

yang di wajibkan bagi pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang yang 

sudah diatur dan berlaku, dimana masyarakat memiliki harapan agar dapat 

memperoleh pelayanan yang terbaik tanpa adanya kecurangan yang dilakukan 

dalam pelayanan publik disini terutama dalam bidang pendidikan ehinggan 

seluruh masyarakat dapat memperoleh pendidkan yang merata. Kegiatan 

maladministrasi itu merupakan salah satu hal yang menyebabkan 

pemerintahan yang tidak efektif dan efisien, tidak memadai dan buruh 

terhadap dan dalam pandangan masyarakat. Perilaku dan tindaka-tindakan 

maladministrasi ini bukanlah hanya sebatas kegiatan penyimpangan, 

penyelewengan terhadap  prosedural dan tata-tata cara melaksanaan tugas 

para pejabat ataupun aparatur negara ataupun aparatur penegaknhukum tapi 
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dapat juga merupakan perbuatan yang melawan/bertentangan dengan 

hukum4. 

Tahun 2018,  Kantor Ombudsman Republik Indonesia 

PerwakilannProvinsi Kepulauan Riau (selanjutnya pada penyusunan laporan 

ini disebut sebagai “Tempat Kerja Praktek”) melakukan tugas dalam bentuk 

pencegahan maladministrasi dalam proses penerimaan peserta (siswa/i) didik 

baru pada SMP yang ada di Kota Batam yaitu dengan melakukan observasi 

langsung ke sekolah - sekolah, sosialisasi dengan memasang spanduk di 

beberapa sekolah agar masyarakat dapat melihat dan melaporkan apabila 

sekolah tersebut melakukan penyimpangan dalam pelayanan publik.  

Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat 1 yang 

terdapat dalam Undangn- Undang Nomr 37 Tahun 2008 merupakan suatu 

kelembagaan negara yang ada di Indonesia yang memiliki wewenang untuk 

mengawasi kegiatan terselenggaranya suatu pelayanan terhadap masyarakat 

baik yang dilaksanakan oleh para penyelenggara-penyelenggara pemerintahan 

dan negara, (Badan Hukum Milik Negara, Perseorangan, Swasta, Badan 

Usaha Milik Daerah serta Badan Hukum Milik Negara) yang mengemban 

tugas dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap publik yang tertentu 

4 Hartono, Sunaryati, et al., PanduannInvestigasi untuk OmbudsmannIndonesia, Jakarta: 
KomisinOmbudsman Nasional, 2003), hlm. 6.  
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dimana seluruh atau sebagiannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan 

Belanjan Daerah atau Anggaran PendapatanndannBelanja Negara.5 

Setelah melakukan pencegahan di beberapa sekolah sampai dua kali 

mengunjungi sekolah tersebut ternyata diperoleh adanya maladministrasi 

dalam bentuk permintaan imbalan atau adanya pungutan liar (pungli) yang 

dilakukan/dilaksanakan oleh pihak/oknum sekolah. Hal ini diawali dengan 

adanya kecurigaan orang tua siswa baru terhadap jumlah uang sekolah yang 

dibayarkan memiliki perbedaan diantara satu siswa dengan siswa lainnya. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merasa tertarik untuk 

membahas penelitian ini dengan judul “Bentuk Upaya Pencegahan 

Maladministrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kota Batam 

Tahun 2018 oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 

Kepulauan Riau”.  

B. Ruang Lingkup 

Didalam penulisan laporan kerja praktek, pembahasan penelitian yang 

dilakukan penulis berfokus pada: Bentuk-bentuk maladministrasi yang terjadi 

pada PPDB SMP tahun 2018 di Kota Batam dan upaya pencegahan 

maladministrasi PPDB SMP tahun 2018 di Kota Batam yang dilakukan oleh 

Ombudsman. 

 

5 Indonesia, Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia, UU No. 37 tahun 2008, Ps. 1. 
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C. Tujuan Proyek 

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam kerja praktek adalah: 

1. Untuk mengalisa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di 

Kota Batam tahun 2018 terkait dengan kemungkinan terjadinya dugaan 

maladministrasi dalam bentuk pungutan liar (pungli). 

2. Untuk mengalisa efektivitas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) SMP di Kota Batam tahun 2018 dengan cara sosialiasi dalam 

bentuk wawancara dan memasang spanduk di sekolah-sekolah. 

D. Luaran Proyek 

Luaran proyek yang akan dirancang oleh penulis ialah merancang draft 

“pakta integritas kepala sekolah SMP di Kota Batan” yang bertujuan agar 

setiap sekolah yang ada di Kota Batam melakukan Penerimaan Peserta Didik 

Baru dengan jujur, besih, transparan, dan akuntabel sehingga tidak akan 

terjadinya maladministrasi yang tidak diinginkan di tahun selanjutnya. 

E. Manfaat Proyek 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitia ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum mengenai apa saja 

bentuk upaya untuk mencegah terjadinya maladministrasi Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMP di Kota Batam tahun 2018 oleh 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau. 
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2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Pemerintah 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat memberikan 

informasi serta referensi yang bermanfaat yang dapat menjadikan 

acuan pemerintah dalam pembuatan kebijakan serta penyelenggaraan 

pelayanan publik yang mengedepankan kebutuhan masyarakat 

sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik serta dapat 

meningkatkan lagi kualitas pelayanan publik. 

b) Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis serta kemampuan mengalisis penulis sesuai kenyataan yang 

ada dalam kehidupan sehari-hari mengenai pentingnya berpartisipasi 

masyarakat dalam pelayanan publik dapat berjalan sesuai peraturan 

yang sudah diterapkan. 

c) Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini akan memberikan informasi dan pengetahuan 

kepaada masyarakat agar lebih paham pentingnya partisipasi 

masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik sesuai dengan 

program yang sudah diterapkan yaitu peraturan khusus dalam upaya 

pencegahan maladministrasi yang dapat masyarakat mudah 

menyampaikan aspirasi dan mengadakakan sosialisai kepada 

masyarakat terkait tugas dan fungsi Ombudsman sebagai lembaga 

negara tanpa terjadinya diskriminasi. 
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