
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Ombudsman Republik Indonesia 

a. Definisi Ombudsman  

Setelah adanya UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman RI terjadi perubahan nama yang awalnya bernama 

“Komisi Ombudsman Nasional” atau disingkat dengan KON 

dimana perubahan ini menyangkut tentang perubahan suatu nama, 

ruang lingkup kewenangan, status kelembagaan serta hal-hal 

lainnya. Ombudsman Republik Indonesia menurut Pasal 1 ayat 1 

yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 

ialah 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 

(BHMN, Perseorangan Swasta, BUMD serta BHMN) yang diberi 

tugas dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap publik yang 

tertentu dimana seluruh atau sebagiannya didanai oleh APBD atau 

APBN. 

Lembaga Ombudsman Republik Indonesia ini ialah suatu 

lembaga/badan yang mandiri serta tidak berhubungan langsung 
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dengan lembaga – lembaga negara serta instansi-instansi 

pemerintah lainnya, dan saat pelaksanaan wewenang, tugas dan 

tanggung jawabnya tidak ada keterlibatan dari kekuasaan – 

kekuasaan lainnya atau campur tangan penguasa lainnya. Dalam 

pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan – penyelenggaraan 

ataupun pelaksanaan terhadap pelayanan publik, untuk 

mempermudah tugasnya Ombudsman Republik Indonesia 

membentuk perwakilan - perwakilan yang bertujuan untuk 

mengawasi pelaksanaan – pelaksanaan pelayanan terhadap publik 

di berbagai wilayah kerja baik yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara – penyelenggara pemerintah dan negara terdapat 

juga yang diselenggarakan BUMN, BUMD, BHMN, Perseorangan 

dan swasta yang mengemban tugas penyelenggaraan pelayanan 

publik yang seluruh atau sebagian dananya terdiri dari APBN atau 

APBD. 

b. Tujuan Ombudsman Republik Indonesia 

Sesuai dengan pasal 4 Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 

menyatakan bahwa Ombudsman bertujuan untuk: 

1. Mencapai suatu negara dengan hukum yang adil, sejahtera serta 

demokratis. 

2. Mendorong pelaksanaan pemerintahan serta negara yang jujur, 

efisien, efektif, terbuka, bersih, terbebas dari kolusi, korupsi, 

serta nepotisme. 
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3. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan negara pada berbagai 

aspek supaya seluruh masyarakat dapat memperoleh 

kesejahteraan, keadilan, keamanan yang terjamin. 

4. Menciptakan serta meningkatkan segala upaya dalam 

pencegahan serta pemberantasan kegiatan maladministrasi, 

kolusi, diskriminasi, korupsi, dan nepotisme. 

5. Meningkatkan kebudayaan hukum nasional, supremasi hukum, 

serta kesadaran terhadap hukum oleh masyarakat, intinya ada 

pada keadilan dan kebenaran. 

c. Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia 

Ombudsman Republik Indonesia didukung oleh 2 (dua) 

Undang – Undang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugas 

pokok yaitu Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang 

pelayanan publik serta Undang – Undang Nomor 37 tahun 2008 

tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pada pelaksanaan fungsi, 

tugas serta wewenang Ombudsman memiliki kekebalan hukum 

dimana dalam melaksanakan tugasnya Ombudsman tidak bisa 

ditangkap, diintrogasi, digugat, ditahan, ataupun dituntut di 

pengadilan oleh semua pihak.1 

Kewenangan Ombudsman dalam sistemn negara hukum 

Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Undang – Undang 

1 Nuryanto A. Daim,”Hukum Administrasi Negara”, (Surabaya: Jilid I, Laksbang Justitia, 
2014), hlm. 89 
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No. 37 tahun 2008 serta Undang – Undang No. 25 tahun 2009 

adalah fungsi pengawasan pelayanan publik, yang jika ditinjau dari 

klarifikasinya pada sistem pengawasan/pemantauan termasuk juga 

dalam klasifikasi pengawasan represif dan prevemtif yang bersifat 

represif eksternal. Guna mendorong terwujudnya pemerintah yang 

bersih dan berwibawa (clean and strong government), pelaksanaan 

kewenangan Ombudsman tersebut harus diletakkan diatas landasan 

negara hukum yang demokratis. 

Menguat kedudukan dan fungsi Ombudsman kiranya dapat 

mendorong optimalisasi fungsi pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini disebabkan pengawasan 

dari Ombudsman memiliki karakter yang khusus sesuai dengan 

karakter dari Ombudsman yang menjunjung nilai – nilai 

universal/menyeluruh. Sifat pelaksanaan rekomendasi dan saran 

Ombudsman yang bersifat non – rill yang berbeda dengan sifat 

eksekusi dalam peradilan umum dalam perkara perdata, 

membutuhkan dukungan dari fungsi control DPR/DPRD sebagai 

lembaga perwakilan rakyat yang berwenang melakukan control 

terhadap kebijakan pemerintah dan diperkuat melalui kesadaran 

kritis masyarakat untuk berani melaksanakan social control.2 

 

2 Tjandra, Riawan,”Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan 
Yang Bersih Dan Berwibawa”, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hlm. 222 
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Ombudsman saat melaksanakan tugas akan melakukan 

pemeriksaan terhadap laporan wajib yang 

berpedoman/berlandaskan pada prinsip yang independen, tidak 

memihak, non – diskriminasi, dan tidak memungut biaya apapun 

dan wajib mendengar serta melakukan pertimbangan pendapat para 

pihak dan memberikan akses yang mudah bagi pelapor. Oleh 

karena itu, Ombudsman saat melakukan pemeriksaan laporan tidak 

hanya mengutamakan kewenangan tapi juga dituntut supaya 

penyelenggara negara serta pemerintah memiliki kesadaran sendiri 

untuk bisa menyelesaikan laporan terhadap dugaan maladministrasi 

dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap publik. Pada 

pendekatan ini, tidak semuanya laporan harus terselesaikan dengan 

mekanisme rekomendasi. Inilah yang menjadi pembeda antara 

Ombudsman dengan lembaga negara hukum/pengadilan saat 

melaksankan penyelesaian masalah maladministrasi. 

Setelah melalui proses panjang pembahasan Rancangan 

Undang – Undang Ombudsman yang mendapat kritik dan masukan 

serta pandangan dari berbagai pihak dalam kurun waktu 

pembahasan lebih kurang delapan tahun, oleh karena itu 

terbentuklaj Undang – Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia melalui Lembar Negara Nomor 

139 tahun 2008 serta Tambahan Lembar Negara 4899 yang 

diundangkan dan disahkan tanggal 07 Oktober 2008. Penguatan 
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terhadap lembaga Ombudsman Indonesia ini secara jelas tercantum 

sebagai pengawas pelayanan publik dalam Undang – Undang 

Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ombudsman 

secara khusus memiliki posisi yang penting sebagai lembaga 

negara pengawas eksternal yang memiliki kewenangan untuk 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan yang dilakukan 

pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh BUMN, BHMN, 

serta badan swasta maupun perseorangan yang diberikan tugas 

melaksanakan pelayanan publik tertentu yang sebagian ataupun 

seluruh dananya b ersumber dari (APBN) dan/atau (APBD). 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka adapun kewenangan 

penyelesaian maladministrasi oleh Ombudsman ini merupakan 

kewenangan yang bersifat atributif. Kewenangan atributif tersebut 

bersumber dari pemegang kewenangan asli seperti Undang – 

Undang dan merupakan kewenangan yang asli dan bersifat 

independen, tidak bergantung dengan kewenangan lain serta bukan 

merupakan pemberian dari lembaga yang lain.3 

Pasal 8 Undang – Undang Ombudsman, mengatur secara tegas 

kewenangan yang dimiliki Ombudsman diantaranya adalah: 

1. Saat melaksanakan tugas serta fungsi yang dimaksud pada 

Pasal 6 dan 7 Ombudsman memiliki wewenang: 

3 Anonim, “Majalah Suara Ombudsman”, Edisi Kedua, Maret-April 2013, hlm. 49-51 
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a. Meminta keterangan baik secara lisan ataupun tulisan dari 

terlapor, pelapor, ataupun pihak lainnya yang terkait dalam 

laporan yang disampaikan ke Ombudsman. 

b. Melakukan pemeriksaan keputusan surat – menyurat, 

ataupun dokumen/nukti lainnya yang dimiliki oleh Pelapor 

maupun Terlapor agar bisa memperoleh kebenaran dari 

suatu laporan. 

c. Melakukan klarifikasi dan salinan dokumen yang 

mendukung laporan dari instansi manapun untuk 

pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor. 

d. Memanggil terlapor, pelapor serta pihak lainnya yang 

memiliki kaitan dengan laporan. 

e. Melakukan mediasi dan konsiliasi atas permintaaan para 

pihak untuk menyelesaikan laporan. 

f. Membuatkan rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, 

termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi atau 

rehabilitasi pada pihak lain yang merasa dirugikan. 

g. Mengumumkan hasil temuan rekomendasi dan kesimpulan 

dari kepentingan umum. 

2. Wewenang Omnbudsman selain dari ayat (1) ialah: 

a. Menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, 

ataupun pimpinan Penyelenggara Negara lainnya untuk 
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perbaikan serta penyempurnaan terhadap organisasi 

dan/atau prosedur untuk pelayanna publik/masyarakat. 

b. Menyampaikan saran kepada DPR dan/atau Presiden, 

DPRD dan/atau kepala daerah supaya Undang – Undang 

serta peraturan perundang – undangan lainnya dapat 

dilakukan perubahan/revisi untuk dapat mencegah kegiatan 

maladministrasi. 

Kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) 

lebih sering digunakan untuk penyelesaian laporan masyarakat, 

sedangkan yang tercantum dalam ayat (2) merupakan 

kewenangan yang berkaitan dengan praktek pengawasan yang 

dilakukan dalam wujud kegiatan pemeriksaan inisiatif (own 

motion insvestigation) terhadap oeraturan perundang – 

undangan dan implementasinya dalam bentuk pelaksanaan 

pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. 

Berdasarkan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 37 tahun 

2008, Ombudsman melaksanakan tugas dan wewenangnya 

berasaskan: 

1. Kepatuhan 

2. Keadilan 

3. Non – Diskriminasi 

4. Tidak memihak 
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5. Akuntabilitas 

6. Keseimbangan 

7. Keterbukaan, dan 

8. Kerahasiaan. 

Berkaitan dengan Susunan, Pembentukan, serta Tata Kerja 

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di daerah, maka 

asa tugas dan kewenangan Perwakilan Ombudsman Republik 

Indonesia yang dipertegas berdasarkan PP Nomor 21 tahun 2011 

tentang Susunan, Pembentukan, dan Tata Kerja Perwakilan 

Ombudsman Republik Indonesia di Daerah. Adapun tugas dan 

kewenangannya sebagai berikut:4 

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 

tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja 

Ombudsman Republik Indonesia di Daerah Perwakilan memiliki 

tugas: 

1. Menerima laporan terhadap dugaan maladministrasi dalam 

pelaksanaan pelayanan publik didaerah kerjanya. 

2. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan di wilayah 

kerjanya. 

4 Bab III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Pasal 6 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di 
Daerah. 
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3. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang 

cakupan wewenang Ombudsman pada daerah kerjanya. 

4. Melaksanakan investigasi terhadap prakarsa sendiri atas 

dugaan kegiatan maladministrasi saat pelaksanaan 

pelayanan terhadap publik pada daerah kerjanya. 

5. Melaksanakan koordinasi serta kerja sama dengan 

pemerintah di daerah, instansi pemerintahan lainnya, 

lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, serta 

perseorangan. 

6. Membangun jaringan kerja. 

7. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam 

pelaksanaan pelayanan terhadap publik pada daerah 

kerjanya. 

8. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh 

Ombudsman. 

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP Nomor 21 tahun 

2011 tentang Pembentukan, susunan, serta tata kerja perwakilan 

Ombudsman RI di daerah memiliki wewenang: 

a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 serta Pasal 6, Perwakilan 

Ombudsman berwenang: 

1. Mencari keterangan secara lisan ataupun tulisan dari 

terlapor, pelapor, ataupun pihak lainnya yang terkait 
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dalam laporan yang disampaikan kepada Perwakilan 

Ombudsman. 

2. Memeriksa surat – menyurat, keputusan, ataupun 

dokumen lainnya yang terdapat pada terlapor ataupun 

pelapor untuk memperoleh kebenaran terhadap suatu 

laporan. 

3. Meminta klarifikasi dan/atau salinan dokumen yang 

dibutuhkan dari instansi ataupun untuk pemeriksaan 

laporan atau dari instansi terlapor. 

4. Melakukam pemanggilan terhadap terlapor, pelapor, 

dan pihak lainnya yang terkait dengan laporan. 

5. Melakukan mediasi dan konsiliasi atas permintaan para 

pihak untuk menyelesaikan laporan. 

6. Menyampaikan usulan kepada Ombudsman mengenai 

rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk 

rekomendasi untuk membayar ganti rugi atau 

rehabilitasi pada pihak lain. 

7. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, 

kesimpulan dan rekomendasi. 

b. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan 

sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dengan PO 

(Peraturan Ombudsman). 
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2. Tinjauan Umum Tentang Maladministrasi 

a. Definisi Maladministrasi 

Kata/istilah maladministrasi berasal dari bahasa inggris 

“maladministrastion” dapat dimaknai dengan arti tata 

usaha/pemerintahan yang buruk. Bahasa administrasi merupakan 

bahasa latin “administratio” yang bermakna pemerintah. 

Maladministrasi merupakan kegiatan perbuatan yang tidak sesuai 

atau menyimpang dari suatu kegiatan administrasi ataupun 

perbuatan/kegiatan keadministrasian yang tidak sesuai dengan 

tujuan perbuatan atau pengaduan suatu kegiatan 

pengadministrasian. Widodo Joko berpendapat bahwa sejauh ini 

berbagai kalangan banyak yang semata – mata hanya memahami 

dan mengartikan maladministrasi sebagai suatu penyimpangan 

yang berhubungan dengan tulis tulisan, surat, dan ketatabukuan.5 

Maladministrasi secara umum dapat didefinisikan sebagai 

suatu perbuatan, tindakan dan perbuatan yang dari etika dan 

melawan terhadap hukum yang berlaku terhadap suatu proses 

administrasi pelayanan terhadap publik, yaitu terdiri atas 

penyimpangan/penyalahgunaan jabatan/wewenang, lalai dalam 

5 Widodo Joko, Good Governance, (Surabaya: Insan Cendikia, 2001), hlm. 259. 
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tindakan pengambilan suatu keputusan, mengabaikan 

kewajiban/tugas terhadap hukum, kegiatan yang tidak diselesaikan 

dalam waktu yang wajar, atau ditunda secara berlarut – larut, 

tindakan yang diskriminatif, pungutan liar/permintaan imbalan, 

tidak adanya transparansi, ketidak profesionalan, penjelasan 

terhadap informasi yang tidak jelas, kesalahan pengelolaan serta 

lain-lainnya yang dinilai setara dengan kesalahan-kesalahan 

tersebut.6 

Kegiatan maladministrasi itu merupakan salah satu hal yang 

menyebabkan pemerintahan yang tidak efektif dan efisien, tidak 

memadai dan buruh terhadap dalam pandangan masyarakat. 

Perilaku dan tindakan-tindakan maladministrasi ini bukanlah hanya 

sebatas kegiatan penyimpangan, penyelewengan terhadap 

procedural dan tata-tata cara melaksanakan tugas para pejabat 

ataupun aparatur negara ataupun aparatur penegak hukum tapi 

dapat juga merupakan perbuatan yang melawan hukum.7 

Ketentuan tentang maladministrasi sebenarnya sudah tersebar 

dan sudah ada dibeberapa banyak peraturan perundang-undangan 

yang ada di pemerintahan serta DPRD. Prinsip-prinsip penegak 

hukum pada good governance tidak hanya pada arti sempit 

6 Hardijanto,” Penyalahgunaan Aparatur Negara Menuju Good 
Governance”, (2000), Work Paper TOT. 
7Hartono, Sunaryati, et al., Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia, (Jakarta: 
Komisi Ombudsman Nasional, 2003), hlm. 6. 
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melainkan juga arti luas. Dalam arti sempit hanya meliputi 

peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) sedangkan dalam 

arti luas juga terdiri dari hukum etika dan adat masyarakat yang 

ada dalam norma-norma kepatutan.8 

Maladministrasi memiliki definisi sesuai pasal 1 ayat 3 dalam 

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI 

ialah yaitu perbuatan ataupun perilaku yang menyimpang/melawan 

hukum, tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan, lalai atau 

mengabaikan kewajiban terhadap hukum didalam penyelenggara 

dan pelaksanaan pelayanan terhadap publik yang dilaksanakan oleh 

aparatur/penyelenggara pemerintah atau negara, termasuk sektor 

perseorangan dan swasta yang membantu pihak pemerintahan 

dalam memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat yang 

menyebabkan kerugian baik materil maupun imateril untuk 

masyarakat serta perseorangan. 

b. Bentuk – Bentuk Maladministrasi 

Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 ayat 3 dalam Undang-

Undnag nomor 37 tahun 2008 makan bentuk maladministrasi 

terdiri atas: 

1. Perbuatan atau perilaku yang melawan/tidak sesuai hukum. 

8Hartono, Sunaryati, et al., Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia, (Jakarta: 
Komisi Ombudsman Nasional, 2003), hlm. 6.  

 

Devi Suryani, Bentuk Upaya Pencegahan Maladministrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) SMP Kota Batam 
Tahun 2018 oleh Ombudsman Republik Indonesia Pewakilan Provinsi Kepulauan Riau, Batam 
UIB Repository(c)2019



2. Kegiatan yang melampaui/melewati wewenang. 

3. Menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan lainnya. 

4. Lalai atau mengabaikan kewajiban terhadap hukum dalam 

melaksankan pelayanan terhadap publik. 

5. Kegiatan yang menimbulkan kerugian baik materil ataupun 

imateril 

Bentuk-bentuk tindakan maladministrasi yang dilaksanakan 

oleh aparatur-aparatur pemerintahan karena adanya:9 

1. Mis Conduct  

Yaitu melaksanakan sesuatu di kantor yang tidak sesuai 

dengan kepentingan/tugas kantor. 

2. Deceiful practice 

Merupakan ptaktek-praktek/kegiatan kebohongan, kitidak 

jujuran kepada publik/masyarakat. Masyarakat diberikan 

informasi yang menjebak/tidak kesesuai atau yang tidak 

sebenarnya/sesungguhnya demi keperluan birokrat. 

3. Korupsi 

Hak ini dikarenakan adanya penyalahgunaan terhadap 

wewenang yang telah diberikan kepadanya, seperti 

menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain daripada 

9 Hendra Nurtjahjo, Memahami Maladministrasi, (Jakarta : Ombudsman Republik 
Indonesia, 2013), diakses pada 30 Juni 2018 pukul 19:15 
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tujuan untuk pemberian wewenang, serta dengan adanya 

tindakan itu supaya dapat memperkaya diri sendiri, kelompok, 

serta orang lainnya maupun korporasi yang dapat merugikan 

negara. 

4. Defective policy implementation 

Merupakan kebijakan yang tidak berakhir dengan 

implementasi. Keputusan-keputusan ataupun komitmen-

komitmen politik yang hanya berhenti pada pembahasan 

Undang-Undang ataupun pengesahan terhadap undang-

undang, tapi tidak ada tindak lanjut menjadi kenyataan. 

5. Bureaupathologis 

Merupakan penyakit-penyakit birokrasi yaitu: 

a) Indecision merupakan tidak adanya keputusan yang jelas 

terhadap suatu kasus/masalah. 

b) Red tape merupakan penyakit birokrasi yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan yang berbelit-belit, yang 

memakan waktu lama tapi sebenarnya dapat diselesaikan 

dalam waktu yang singkat. 

c) Cicumloution merupakan penyakit para birokrat yang 

sudah terbiasa menggunakan kata-kata yang terlalu 

banyak. Terlalu banyak janji tapi tidak pernah ditepati. 
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d) Regidity yaitu penyakit birokrasi yang bersifat kaku, tidak 

fleksibel, yang selalu baku berdasarkan aturan tanpa 

mempertimbangkan permasalahan. 

e) Psycopancy merupakan kecenderungan penyakit-penyakit 

birokrat untuk menjilat pada atasannya. 

f) Over staffing merupakan gejala-gejala penyakit pada 

birokrasi dalam bentuk pembengkakan staff. Terlalu 

banyak staff sehingga mengurangi efisiensi. 

g) Papaerasserie merupakan kecendrungan birokrasi dengan 

menggunakan banyak formulir, kertas, dan laporan tetapi 

tidak pernah dipergunakan sebagaimana mestinya. 

h) Defective accounting merupakan pemeriksaan keuangan 

yang cacat. 

c. Pelaku-pelaku Maladministrasi 

Pelaku-pelaku maladministrasi ialah pejabat pemerintahan 

(pusat ataupun daerah), aparatur penegak hukum, petugas 

BUM/BUMD serta aparatur penyelenggaraan negara lainnya. Pada 

konteks ini yang menjadi focus adalah subyek hukum yang 

berwenang memberikan pelayanan. 

 

3. Tinjauan Umum Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

a. Definisi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 
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Berdasarkan pasal 1 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada 

Taman Kanak – Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK, ataupun Bentuk Lainnya yang 

Sederajat, sekolah merupakan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) ataupun bentuk lainnya. Selanjutnya, 

didalam pasal 2 menjelaskan bahwa Penerimaan Peserta Didik 

Baru (PPDB) merupakan penerimaan peserta didik baru mulai TK 

dan sekolah. 

b. Tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

Dalam pasal 2 mengatakan tujuan dari Penerimaan Peserta 

Didik Baru (PPDB) yaitu untuk menjamin penerimaan peserta 

didik baru berjalan secara transparan, objektif, nondiskriminatif 

seperti dikecualikan sekolah secara khusus melayani peserta didik 

dari kelompok berbeda agama atau gender. 

c. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

Waktu penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) berdasarkan pasal 3 Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 

yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah akan 

melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimulai 

bulan  Mei setiap tahunnya dan pemerintah daerah wajib 
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mengumumkan proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) dengan terbuka. 

 

 

d. Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

menggunakan 2 (dua) mekanisme yaitu: dalam jaringan (daring) 

atau luar jaringan (luring). Sekolah hanya bisa menggunakan salah 

satu dari mekanisme dan pelaksanaan PPDB ini lebih diutamakan 

memakai mekanisme daring. 

e. Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) 

Didalam pasal 7 Permendikbud Nomor 14 tahun 2017, 

persyaratan calon peserta didik baru untuk kelas 7 (tujuh) SMP 

harus memiliki usia paling tinggi 15 (lima belas tahun) serta 

memiliki ijazah SD. 

f. Sanksi  

Sanksi pelanggaran terhadap PPDB sebagaimana diatur dalam 

Undang – Undang ini oleh gubernur/bupati/walikota yang 

memberikan sanksi kepada para pejabat Dinas Pendidikan 

provinsi/kabupaten/kota diantaranya ialah: teguran tertulis, 

penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas dan/atau 

pemberhentian sementara/tetap dari jabatan. 
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Sedangkan sanksi yang diberikan oleh dinas pendidikan 

provinsi/kabupaten/kota kepada kepala sekolah, guru, atau tenaga 

kependidikan diantaranya ialah berupa teguran tertulis, penundaan 

atau pengurangan hak, pembebasan tugas dan/atau pemberhentian 

sementara/tetap dari jabatan. 

 

B. Landasan Yuridis 

Adapun landasan hukum yang langsung menyebut tentang pencegahan 

dan penyelesaian maladministrasi adalah sebagai berikut :  

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia.  

a. Pasal 1 butir 1 

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

Ombudsman adalah 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 tertentu yang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 
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b. Pasal 1 butir 3 

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, 

melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain 

dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian 

atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan 

pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau 

immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. 

c. Pasal 2 

Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan 

tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan 

instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. 

 
d. Pasal 3 

Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

berasaskan:  

1. kepatutan; 

2. keadilan; 

3. non-diskriminasi; 

4. tidak memihak;  

5. akuntabilitas; 

6. keseimbangan;   
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7. keterbukaan; dan  

8. Kerahasiaan. 

 

e. Pasal 4 

Ombudsman bertujuan:  

1. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan 

sejahtera; 

2. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang 

efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari 

korupsi, kolusi, dan nepotisme;  

3. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar 

setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa 

aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;  

4. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk 

pemberantasan dan pencegahan praktekpraktek 

Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme;  

5.  meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum 

masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran 

serta keadilan. 

 

f. Pasal 6 

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan 

publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan 
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pemerintahan baik di pusat maupun di daerah 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 tertentu. 

 
g. Pasal 7 

Ombudsman bertugas: 

1. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik;  

2. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;  

3. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup 

kewenangan Ombudsman;  

4. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 

Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;  

5. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara 

atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga 

kemasyarakatan dan perseorangan;  

6. membangun jaringan kerja;   

7. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik; dan  

8. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undangundang. 

 
h. Pasal 8 butir 1 
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Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang:  

1. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, 

Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang 

disampaikan kepada Ombudsman;  

2. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang 

ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan  

kebenaran suatu Laporan; 

3. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen 

yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan 

Laporan dari instansi Terlapor;  

4. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak  

lain yang terkait dengan Laporan;   

5. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas 

permintaan para pihak; 

6. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, 

termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau 

rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;  

7. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, 

kesimpulan, dan Rekomendasi. 

 
i. Pasal 8 butir 2 
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Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Ombudsman berwenang:  

a. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau 

pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan 

penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;  

b. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau 

kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan 

perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka 

mencegah Maladministrasi. 

 
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik.  

a. Pasal 1 butir 1 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

 

b. Pasal 1 butir 13 

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan 

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan 
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termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, 

badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta 

badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas 

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

c. Pasal 35 butir 3 

Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik 

dilakukan melalui: 

1. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;  

2. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan 

3. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota.  

 
 
 
 

d. Pasal 46 butir 1 

Ombudsman wajib menerima dan berwenang memproses 

pengaduan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan 

publik sesuai dengan undang-undang ini. 

e. Pasal 46 butir 2 
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Ombudsman wajib menyelesaikan pengaduan masyarakat apabila 

pengadu mengkehendaki penyelesaian pengaduan tidak dilakukan 

oleh penyelenggara. 

f. Pasal 46 butir 3 

Ombudsman wajib membentuk perwakilan di daerah yang bersifat 

hierarkis untuk mendukung tugas dan fungsi ombudsman dalam 

kegiatan pelayanan publik. 

g. Pasal 46 butir 4 

Pembentukan perwakilan ombudsman di daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun 

sejak undang-undang ini diundangkan. 

h. Pasal 46 butir 5 

Ombudsman wajib melakukan mediasi dan konsiliasi dalam 

menyelesaikan pengaduan atas permintaan para pihak. 

 
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

a. Pasal 1 butir 1 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 
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b. Pasal 1 butir 2 

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasar Pancasila 

dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional 

Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 

c. Pasal 3 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

d. Pasal 4 

Prinsip penyelenggaraan pendidikan: 

1.  Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan 

serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan 

bangsa. 

2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang 

sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. 
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3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan 

dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang 

hayat. 

4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, 

membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta 

didik dalam proses pembelajaran. 

5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya 

membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga 

masyarakat. 

6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua 

komponen masyarakat melalui peran serta dalam 

penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 

e. Pasal 5 

Hak warga negara: 

1.  Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu. 

2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan 

khusus. 

3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta 

masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan 

layanan khusus. 
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4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. 

5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan 

meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 

f. Pasal 6 butir 1 

Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas 

tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. 

g. Pasal 9 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, 

membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan 

pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

h. Pasal 10 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, 

membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan 

pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

i. Pasal 11 

kewajiban pemerintah: 

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan 

dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan 

yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.  
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2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin 

tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap 

warga negara  

yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan 

a. Pasal 1 butir 1 

Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam 

penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, 

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, 

penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan 

satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.  

b. Pasal 1 butir 2 

Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan 

komponen sistem pendidikan pada satuan atau program 

pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar 

proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional. 

 

c. Pasal 1 butir 6 
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Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi. 

d. Pasal 1 butir 10 

Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, 

adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan 

dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang 

sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau 

setara SD atau MI. 

e. Pasal 67 butir 2 

Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat 

berfungsi: 

1. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai 

keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah 

dikenalinya;  

2. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai 

kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalinya;  

3. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi; 

4. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan 

mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, 

dan harmoni; 
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5. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, 

baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun 

prestasi; dan  

6. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah 

dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat. 

 

5. PP 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja 

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah: 

a. Pasal 1 butir 1 

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

Ombudsman adalah 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 tertentu 

yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan 

dan belanja daerah. 
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b. Pasal 5 

Perwakilan Ombudsman berfungsi mengawasi 

penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya 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 tertentu 

yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan 

dan belanja daerah. 

6. PP 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak -

hak Lain Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman Republik 

Indonesia 

a. Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan 

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

Ombudsman adalah 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 

Devi Suryani, Bentuk Upaya Pencegahan Maladministrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) SMP Kota Batam 
Tahun 2018 oleh Ombudsman Republik Indonesia Pewakilan Provinsi Kepulauan Riau, Batam 
UIB Repository(c)2019



menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – Kanak, 

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 

Sekolah Menengah kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. 

a. Pasal 1 butir 2 

Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), Sekolah Mengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang 

sederajat. 

b. Pasal 1 butir 3 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah penerimaan peserta 

didik baru pada TK dan Sekolah. 

c. Pasal 2  

Tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB): 

7. PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik 

baru berjalan secars objektif, transparan, akuntabel, 

nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong 

peningkatan akses layanan pendidikan. 

8. Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani 

peseta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. 
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d. Pasal 3 butir 1 

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

melaksanakan PPDB dimulai pada bulai Mei setiap tahun. 

e. Pasal 3 butir 3 

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib 

mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi 

PPDB paling sedikit: 

1. Persyaratan; 

2. proses seleksi; 

3. daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar. 

4. Biaya pungutan khusus untuk SMA/SMK/bentuk lain yang 

sederajat bagi daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 

(dua belas) tahun; dan 

5. Hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan 

pengumuman Sekolah maupun media lainnya. 

f. Pasal 4 

Mekanisme pelaksanaan PPDB: 

1. Pelaksanaan PPDB menggunakan 2 (dua mekanisme): 

a. Dalam jaringan (daring); atau 

b. Luar jaringan (luring). 
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2. Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah hanya bisa menggunakan 

salah satu mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

3. Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme 

dalam jaringan (daring). 

g. Pasal 7 

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau 

bentuk lain yang sederajat: 

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun, dan 

2. Memiliki ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau 

bentuk lain yang sederajat. 

C. Landasan Teoritis 

Pada landasan teoritis penelitian ini penulis membahas tentang teori 

pelayanan publik yang dilihat pada upaya pencegahan maladministrasi 

Ombudsman Republik Indonesia. Pada hakekatnya, setiap orang sangat 

membutuhkan suatu pelayanan yang diibaratkan seperti suatu pelayanan 

tidak dapat dipisahkan dari kegiatan seseorang. Pelayanan merupakan 

suatu kegiatan yang bersifat menguntungkan pada suatu kesatuan yang 

memberikan kepuasan walaupun hasilnya tidaklah hanya berupa fisik.10  

Berdasarkan Ketetapan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 menyatakan tentang pelayanan terhadap 

publik merupakan semua/kegiatan atau aktivitas yang dilakukan aparatur 

pelayanan terhadap masyarakat yang merupakan suatu cara atau upaya - 

10 Sampara Lukman, Manajemen Kualitas Pelayanan, (Jakarta: STIA LAN Press, 2000), 
hlm. 8 
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upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menggunakan 

pelayanan publik ataupun pelaksanaan ketentuan pada peraturan-peraturan 

perundang-undangan.11  

Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

menyatakan pelayanan publik merupakan cara atau susunan aktivitas 

dalam pelaksanaan pemenuhan segala keperluan terhadap pelayanan yang 

sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan untuk tiap rakyat 

terhadap suatu barang atau jasa dan/atau pelayann administratif yang 

difasilitasi oleh para aparatur pelaksana kegiatan pelayanan 

publik/masyarakat.12 

Pelayanan terhadap masyarakat harus memenuhi segala unsur supaya 

pelayanan publik tercapai dengan baik. Unsur - unsur pelayanan publik.13 

a. Penyedia layanan 

Merupakan pihak-pihak yang memberikan pelayanan terhadap 

masyarakat seperti pelayanan berbentuk penyerahan ataupun penyedia 

barang dan/atau jasa. 

b. Penerima layanan 

Merupakan orang atau konsumen yang menerima layanan dari para 

penyedia layanan. 

 

 

11 Ketetapan Mentri Perdayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang 
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 
12 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
13 Atep Barata, Dasar-dasar Pelayanan Prima, (Jakarta:Elex Media. Komputindo, 2004), 
hlm. 11. 
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c. Jenis layanan 

Merupakan suatu kegiatan yang difasilitasi oleh para penyedia layanan 

kepada penerima layanan. 

d. Kepuasan pelanggan 

Tujuan akhir dalam pemberian pelayanan publik yaitu kepuasan 

pelanggan terhadap pelayanan yang telah diberikan, karena tingkat 

kepuasan yang diperoleh oleh pelanggan dihasilkan dari standar 

pelayanan serta kualitas dari suatu barang dan/atau jasa yang 

diberikan. 

Tujuan dari suatu pelayanan publik secara teoritis adalah: 

a. Transparansi 

Merupakan pelayanan yang terbuka, mudah diakses, sehingga mudah 

diketahui secara cepat oleh semua pihak yang butuh terhadap pelayanan 

publik serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas  

Merupakan suatu kegiatan pelayanan yang dapat di pertanggungjawabkan 

sesuai dengan aturan yang berlaku. 

c. Kondisional 

Pelayanan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi/situasi pihak 

yang memberi pelayanan serta yang pihak penerima layanan dengan tetap 

memegang prinsip – prinsip efektifitas dan efisiensi. 

d. Partisipasi 
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Pelayanan publik yang memperhatikan kebutuhan, aspirasi serta harapan – 

harapan dari masyarakat pengguna layanan publik. 

e. Kesamaan hak 

Pada pelayanan tidak ada diskriminasi terhadap suku, ras, agama, status 

sosial dan golongan kita semua sama. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban 

Pelayanan akan mempertimbangkan setiap aspek keadilan untuk pemberi 

serta penerima layanan. 

 Supaya tujuan pelayanan terhadap publik bisa tercapai maka terdapat 

beberapa factor pendukung supaya terjadi peningkatan pelayanan publik. 

Faktor – factor itu ialah: 

1. Faktor Hukum 

Hukum dapat ditegakkan, apabila undang – undang ataupun aturannya 

sebagian sumber hukum. Suatu aturan bisa dikatakan menjadi sumber 

hukum setelah itu ditegakkan, apabila berada pada asas-asas berikut: 

a. Undang – Undang tidak boleh berlaku surut, artinya undang-undang 

hanya boleh diimplementasikan saat kejadian yang disebut dalam 

undang-undang tersebut berlaku. 

b. Undang – Undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai 

kedudukan yang lebih tinggi juga. 

c. Undang – Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang – 

undang yang bersifat umum. 
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d. Undang – Undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-

undang yang berlaku terdahulu. 

e. Undang – Undang tidak dapat diganggu gugat. 

2. Faktor Aparatur Pemerintah 

Aparatur pemerintah merupakan salah satu faktor dalam terciptanya 

peningkatan pelayanan publik. 

3. Faktor Sarana 

Pelaksanaan pelayanan publik tidak akan berlangsung dengan lancar dan 

tertib jika tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung. 

4. Faktor Masyarakat 

Pelaksanaan pelayanan publik diperuntukan bagi masyarakat, dan karena 

itu masyarakatlah yang memerlukan berbagai pelayanan dari pemerintah 

baik pusat maupun daerah. 

5. Faktor Kebudayaan 

Ialah faktor yang hampir sama dengan faktor masyarakat yang memiliki 

karakteristik budaya yang majemuk. 

Pelaksanaan pelayanan publik juga harus dapat memenuhi beberapa 

prinsip pelayanan seperti yang disebutkan dalam Kepmenpan Nomor 63 tahun 

2003 yang menyatakan penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi 

beberapa prinsip sebagai berikut: 

a. Kesederhanaan, merupakan prosedur pelayanan publik tidak terbelit-

belit, mudah dipahami serta mudah dilaksanakan. 
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b. Kejelasan, kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal persyaratan 

teknis serta administratif pelayanan publik, unit kerja/pejabat yang 

berwenang serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan 

pelayanan publik, rincian biaya pelayanan publik dan tata cara 

pembayaran. 

c. Kepastian Waktu, merupakan pelaksanaan pelayanan publik dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

d. Akurasi, merupakan produk pelayanan publik diterima dengan benar, 

tepat, serta sah. 

e. Keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa 

aman dan kepastian hukum. 

f. Tanggungjawab yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan publik 

ataupun pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam 

pelaksanaan pelayanan publik. 

g. Kelengkapan Sarana dan Prasarana merupakan tersedianya sarana dan 

prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai 

termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi serta 

informatika (telematika). 

h. Kemudahan Akses, tempat serta lokasi serta sarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan 

teknologi telekomunikasi dan informatika. 
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i. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan, pemberi pelayanan harus 

bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan 

pelayanan dengan ikhlas. 

j. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, indah serta 

sehat dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti 

tempat ibadah, parker, toilet dan lain-lain. 
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