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Setelah melakukan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan 

bahwa : Komisi Pelayanan Publik didirikan berdasarkan : Peraturan Daerah Propinsi 

Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Di Propinsi Jawa 

Timur; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 tahun 2007 tentang 

Kesekretariatan Komisi Pelayanan Publik; Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur 

Nomor : 188/267/KPTS/013/2006. Secara kedudukan, KPP tidak ada hubungan 

hierarkhi dengan pemerintah pusat baik itu pemerintah pusat sendiri maupun 

Ombudsman Republik Indonesia. Pembentukan KPP Jawa Timur merupakan salah 

satu wujud dari pelaksanaan prinsip desentralisasi dalam otonomi daerah. KPP 

dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Propinsi 

Jawa Timur. KPP, Ombudsman Daerah Asahan dan, Ombudsman Daerah 

Yogyakarta adalah sama-sama merupakan efek adanya era otonomi daerah yang 

menghadirkan desentralisasi kekuasaan. Kehadiran tiga lembaga ini sama-sama 

sebagai bagian dari pelaksanaan wewenang yang dimiliki pemerintah daerah. 

Dimana ketiga lembaga ini samasama bertugas melaksanakan pengawasan 

terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah masing-

masing. Kedudukan ketiga lembaga ini ada di bawah pemerintah daerah. Meskipun 

penerima pertanggungjawaban ketiga lembaga ini berbeda. Setelah menyelesaikan 

penelitian ini penulis dapat memberi saran yaitu : Kewenangan KPP yang terbatas 

seperti saat ini, sebaiknya KPP menggabungkan diri dan berubah menjadi 

perwakilan ombudsman di daerah sebagaimana amanat dari undang-undang 

Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini dirasa penting untuk memperluas yurisdiksi 

kerja dari KPP selayaknya ombudsman untuk mengawasi perilaku aparat. Karena 

tidak dapat dipungkiri bahwa aparat yang ada di daerah tidak hanya pejabat 



pemerintah daerah melainkan juga termasuk pejabat pusat yang ada di daerah. Di 

saat banyak muncul lembaga ombudsman, maka perlu kiranya pemerintah 

mempertimbangkan untuk mengeluarkan produk hukum yang berisi pengaturan 

tentang pemetaan kompetensi antara masingmasing ombudsman yang ada. Hal ini 

penting guna menghindari sengketa kompetensi dan overlapping kompetensi antar 

ombudsman yang ada. 
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