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Abstract 

This study aims to know and describe efforts to optimize the function of supervision of Ombudsman 

Representative of East Java Province to Land Office of Surabaya I & II, which in the background with many reports of 

public complaints about the the poor service of land affairs in Surabaya Land Office I & II, it indicates that the 

weakness of the external supervision function of the existing public service. 

Researcher use qualitative research methods with descriptive research type. Data collection techniques 

conducted with document studies and in-depth interviews. Determination of informants is done by purposive and 

snowball that is the parties who are considered to know more about the function of supervision conducted by the 

Ombudsman Representative of East Java Province.   

This research uses 3 components of the supervisory process result from elaboration of some experts that is 

Robert J. Mockler, Maman Ukas, and George R. Terry. So the components used by researchers to analyze include the 

accuracy of the standard setting of supervision, monitoring the implementation of supervision, as well as the assessment 

of the implementation of supervision and The results showed that the optimization of monitoring function of 

Ombudsman of East Java Province to the Land Office of Surabaya City which has been done shows that it has not been 

implemented optimally, seen in 7 aspects of 12 aspects which in its implementation have not run properly. There are the 

determination of supervision purpose, physical standards, the availability of time standards, oral supervision, 

inspection supervision, comparing the standards with the results of supervision, and the criticality of finding 

discrepancies. The community felt that the supervision of the East Java Ombudsman's Representative could not fulfill 

their rights through the completion of the complaint report and the quality of services provided by the Surabaya Land 

Office I & II still did not show a better change. 
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PENDAHULUAN 

Tanah merupakan kebutuhan hidup yang sangat 

mendasar bagi manusia serta memegang peran sentral 

dalam tata kehidupan masyarakat. Tanah memiliki 

faktor yang sangat esensial dalam kehidupan suatu 

masyarakat, terlebih lagi penduduk Indonesia yang 

sebagian besar penduduknya menggantungkan 

hidupnya dari tanah. Dalam rangka suatu 

pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat 

yang adil dan makmur berdasarkan atas Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945, bersamaan dengan hal tersebut, kebutuhan akan 

tanah menjadi semakin bertambah dan sejalan dengan 

meningkatnya pembangunan yang ada, maka dapat 

dipastikan akan meningkat dan beragam pula suatu 

kebutuhan penduduk.  

Tanah memiliki peranan yang besar dalam 

dinamika pembangunan, maka di dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 

33 Ayat 3 disebutkan bahwa : 

“Bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat” 

Salah satu lembaga yang bertugas sebagai pilar 

pemberian pelayanan publik dalam bidang pertanahan 

di Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

yang merupakan salah satu lembaga non kementrian 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden dituntut untuk dapat melaksanakan pelayanan 

dengan baik mengingat kondisi pelayanan publik di 

Indonesia.  Lembaga ini memiliki tugas dan fungsi di 

bidang pertanahan secara nasional, regional, dan 

sektoral. Struktur organisasi Badan Pertanahan 

Nasional terbagi berdasarkan atas wilayah yaitu Kantor 

Pusat di Tingkat Nasional, Kantor Wilayah di Tingkat 

Provinsi, Dan Kantor Kota di Tingkat Kabupaten/Kota.  

Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten/Kota 

yang menjadi satu-satunya Kota dengan 2 Kantor 
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Pertanahan yaitu Kantor Pertanahan Kota Surabaya I 

dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Mengingat 

jumlah penduduk Kota Surabaya yang semakin 

bertambah, terakhir hingga tahun 2018 berjumlah 2 

juta jiwa tentunya hal tersebut mengakibatkan semakin 

tingginya akan permintaan pelayanan publik yang 

berkualitas. Pemekaran Kantor Pertanahan Kota 

Surabaya ini telah diatur berdasarkan Peraturan Kepala 

Badan Pemerintahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan 

Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya di 

Provinsi Jawa Timur. Diharapkan dengan adanya 

pemekaran Kantor pertanahan ini mampu memberikan 

pelayanan pertanahan di daerah secara efektif dan 

berkualitas.  

Kantor Pertanahan Kota Surabaya I & II masing-

masing memiliki wilayah kerja dalam  memberikan 

pelayanan publiknya. Kantor Pertanahan Kota 

Surabaya I memiliki kewenangan memberikan layanan 

publik pada 15 Kecamatan dan Kantor Pertanahan 

Kota Surabaya II memiliki kewenangan memberikan 

layanan publik pada 16 Kecamatan. Banyaknya jumlah 

kecamatan yang menjadi tanggung jawab pelayanan 

yang mereka berikan tidak sebanding dengan Sumber 

Daya Aparatur yang tersedia. 

Beberapa tahun ini, terdapat isu mengenai kurang 

baiknya pelayanan permohonan pertanahan yang sering 

muncul di lingkungan masyarakat. Banyaknya 

masyarakat yang masih mengeluhkan 

ketidakpuasannya terhadap pelayanan pertanahan. 

Bentuk buruknya pelayanan yang sering dikeluhkan 

oleh masyarakat seperti pengukuran tanah yang tidak 

sesuai, ketidakpastian biaya, pelayanan dibidang 

pertanahan seperti permohonan pengakuan hak atas 

bidang tanah, untuk mendapatkan sertifikat hak atas 

tanah saja bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun 

dan meminta petunjuk dan kejelasan seringkali 

masyarakat di lempar sana-sini sehingga 

mengakibatkan masyarakat yang mencari kejelasan 

kebingunan.  Hal tersebut tentunya menjadi penyebab 

sering munculnya beberapa kasus pertanahan yang ada 

selama ini. Muflihul Hadi sebagai Kepala Perwakilan 

Ombudsman Provinsi Jawa Timur bahwa : 

“Pihak terlapor didominasi oleh instansi di 

Kota Surabaya dan umumnya menyangkut 

masalah pertanahan khususnya pada Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya I & II, selain itu 

laporan juga didominasi oleh warga Surabaya” 

 

Hal tersebut diperkuat dengan bukti jumlah 

laporan pengaduan masyarakat terkait dengan 

pelayanan di bidang pertanahan. 

 

 

 

 

 

 

Tabel I.1 Laporan Pengadun Masyarakat di Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur Tahun 2016 & 2017 Berdasarkan 

Substansi 

Aspek  2016 2017 

Jml % Jml % 

Pertanahan/Agraria 80 23,3% 89 24% 

Kepolisian  58 16,9% 64 17,1% 
Sumber : Arsip Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 & 

2017, diolah  

 

Berdasarkan data yang diterima oleh Ombudsman 

Tabel I.1 mengenai jumlah laporan pengaduan 

masyarakat atas dugaan maladministrasi berdasarkan 

substansi terlapornya yaitu sebanyak 80 laporan di 

tahun 2016 di Jawa Timur, kemudian meningkat 

menjadi 89 laporan di tahun 2017 pada tingkat Provinsi 

Jawa Timur. 

Dari 89 laporan pengaduan mengenai pelayanan 

pertanahan pada tahun 2017, sebagian besar didominasi 

oleh laporan pengaduan pelayanan di Kota Surabaya 

yaitu Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya II yang jumlah laporannya 

tidak jauh berbeda. Berikut ini merupakan jumlah 

laporan pengaduan substansi pertanahan di Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya I & II : 

Tabel I.2 Laporan Pengaduan Subtansi Pertanahan 

Berdasarkan Instansi Terlapor Tahun 2017 

Terlapor Jumlah % 

Kantor Pertanahan Kota 

Surabaya I 

11 12,3% 

Kantor Pertanahan Kota 

Surabaya II  

10 11,2% 

BPN Malang 5 6% 

BPN Sidoarjo 3 3,4% 

BPN Blitar 1 1,1% 
          Sumber : Arsip Ombudsman Perwakilan Jawa Timur Tahun 

2017, diolah 

Dari tabel I.2 dapat diketahui bahwa laporan 

pengaduan substansi pertanahan tidak hanya ditujukan 

kepada Kantor Pertanahan saja melainkan juga 

ditingkat kecamatan dan desa. Berdasarkan tabel 

tersebut, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I & II 

mendominasi laporan pengaduan substansi pertanahan 

di Jawa Timur, keduanya memiliki jumlah laporan 

pengaduan yang hampir sama. 

Laporan pengaduan masyarakat mengenai 

pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota 

Surabaya I & II terdapat berbai bentuk dugaan 

maladministrasi seperti penundaan berlarut, tidak 

memberika pelayanan, tidak kompeten, dll. Bentuk-

bentuk maladministrasi seperti itulah yang sering di 

laporkan oleh masyarakat terkait pemberian pelayanan 

publik.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin 

kompleksnya permasalahan yang muncul di 

masyarakat terkait dengan pelayanan pertanahan maka 

dirasa perlu suatu mekanisme yang mampu menjadi 

akses bagi perbaikan mutu pelayanan agar masyarakat 

mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan yang 

diberikan. Dalam rangka menegakkan pemerintah yang 
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baik dan berupaya untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, maka diperlukan keberadaan 

pengawas yang secara efektif mampu mengontrol 

penyelenggaraan pelayanan oleh aparatur pemerintah. 

Pemerintah Kota Surabaya berkewajiban 

memberikan pelayanan kepada warga negaranya dalam 

pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya melalui suatu 

sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya 

suatu pelayanan publik prima. Penyelenggaraan 

pelayanan publik merupakan suatu fungsi negara dalam 

rangka menciptakan kesejahteraan rakyat, untuk dapat 

melaksanakan fungsi negara maka pemerintah terus 

berupaya melakukan perbaikan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan. Pada dasarnya, setiap pembaharuan 

dan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara dimaksudkan dalam rangka menuju 

terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih baik 

(good governance). 

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah 

untuk mengembalikan kepercayaan publik dan 

mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi yaitu 

dengan menghadirkan suatu lembaga pengawasan 

dengan membentuk lembaga-lembaga negara dan 

lembaga-lembaga pemerintahan baru. Didalamnya 

termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpangan-

penyimpangan yang mungkin terjadi. Meskipun 

keberadaan lembaga pengawasan cukup beragam, 

sampai saat ini peranan masing-masing lembaga 

pengawasan tersebut belum optimal. Belum 

maksimalnya mutu pelayanan pemerintah sedikit 

banyaknya menunjukkan bahwa belum efektifnya 

peranan institusi pengawasan. Salah satu lembaga 

pengawasan yaitu pengawasan eksternal yang 

dilakukan oleh aparat diluar organisasi yang diawasi 

dan tidak memiliki hubungan kedinasan tentunya lebih 

memudahkan dalam mendapatkan akses untuk 

mengawasi secara maksimal serta hadirnya 

pengawasan eksternal ini merupakan bentuk upaya 

pemerintah untuk memperkuat pengawasan birokrasi 

pemerintah. Namun, pengawasan eksternal selama ini 

masih belum memiliki pengaruh yang dominan 

terhadap peningkatan mutu pelayanan publik, maka 

perlunya suatu upaya penyelarasan agar pengawasan 

eksternal dapat sejalan dengan tujuan pengawasannya. 

Hal tersebut terlihat pada kenyataannya yang 

terjadi selama ini dengan birokrasi kita yaitu masih 

maraknya praktik pungutan liar (pungli), praktek 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta masih 

adanya perilaku penyelewengan dan penyalahgunaan 

wewenang dalam birokrasi pemerintah, hal tersebut 

menandakan masih lemahnya fungsi pengawasan 

terhadap birokrasi pemerintah. Pelaksanaan 

pengawasan eksternal yang belum berjalan secara 

optimal dan efektif dapat disebabkan oleh beberapa 

indikasi seperti paradigma pengawasan yang lebih 

menekankan pada upaya menegakkan kebenaran 

formal yaitu kesesuaian pada dokumen dan laporan 

sehingga kurang menekankan pada upaya mencari 

kebenaran materiil (kenyataan sebenarnya), 

keterbatasan SDM aparatur yang memiliki kemampuan 

handal di bidang pengawasan, banyak dan tersebarnya 

objek pemeriksaan, serta perilaku aparatur yang 

diawasi, dan sebagainya. 

Salah satu lembaga pengawasan eksternal yang 

bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik 

di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I & II  yaitu 

Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa 

Timur. Lembaga Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

ini merupakan lembaga pengawasan yang dibentuk 

pemerintah diluar pengawas internal organisasi yang 

diawasi. Keberadaannya sebagai lembaga pengawas 

eksternal bertujuan untuk membantu menciptakan dan 

mengembangkan suatu kondisi yang kondusif melalui 

peran masyarakat serta menjamin hak-hak masyarakat. 

Fungsi dari keberadaan Omudsman juga telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang 

mengatur tugas, fungsi, dan wewenang secara jelas. 

Dalam Pasal 6 disebutkan fungsi dari lembaga 

Ombudsman yaitu:  

“Untuk mengawasi penyelenggaraan 

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara negara dan pemerintahan baik 

di pusat maupun di daerah termasuk yang 

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan 

Badan Hukum Miliki Negara serta Badan 

Swasta atau perseorangan yang diberi tugas 

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu” 

Kekuatan ombudsman sebagian besar merupakan 

kekuatan penyidikan dan kekuatan publik. Sudah jelas 

bahwasannya memang keberadaan Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur yaitu untuk membantu upaya 

pemerintah dalam mengawasi jalannya proses 

pemerintahan yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa 

Timur. Ombudsman Perwakilan Jawa Timur memiliki 

kekuatan yang lebih besar dalam hal pengawasan 

penyelenggaraan pelayanan publik karena tidak terikat 

oleh pihak manapun dan bersifat independen, 

sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Undang- 

Undang Nomor 37 Tahun 2008 menegaskan bahwa 

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 campur tangan kekuasaan lainnya, sehingga akan 

lebih maksimal dalam melakukan pengawasan. 

Menariknya dari Lembaga ini adalah lembaga 

yang merupakan salah satu unsur pengawasan 

masyarakat, yaitu bentuk pengawasan yang bersifat 

eksternal yang dilakukan oleh masyarakat secara 

langsung atau oleh organisasi masyarakat, pers, NGO 

(Non Govermental Organization) dan lain-lain. 

Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting yang 

membantu Ombudsman Perwakilan Jawa Timur dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai 

suatu tujuan. Dalam jurnal yang berjudul Justice As 

Basis Of Equity And Fairness In Ombudsman Practice, 

menjelaskan bahwa : 
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“An ombudsperson should be guided by the 

following principles: objectivity, 

independence, accessibility,confidentiality 

and justice; justice is pre-eminent” 

Artinya bahwa Ombudsman haruslah 

dikendalikan oleh prinsip-prinsip: Objektivitas, 

kemandirian, aksesibilitas, kerahasiaan dan keadilan, 

keadilan yang paling utama. Oleh karena itu berangkat 

dari kenyataan bahwa masih buruknya pelayanan 

publik khususnya pada Kantor Pertanahan Kota 

Surabaya I & II terlihat dari tabel sebelumnya, hal 

tersebut mengindikasikan bahwa masih lemahnya 

pelaksanaan fungsi pengawasan, utamanya yang 

dilakukan oleh lembaga pengawas eksternal yang 

lebih memiliki akses cukup besar untuk melaksanakan 

pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik 

terhadap suatu organisasi pemerintahan. 

Agar dapat terselenggaranya fungsi pengawasan 

yang baik dan optimal serta mampu memberikan 

kontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik 

dan meningkatkan kualitas pelayanan publik 

khususnya di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I & II, 

maka diperlukan suatu upaya, cara, proses, maupun 

perbuatan guna mengoptimalkan suatu fungsi 

pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur tersebut menjadi lebih baik 

lagi dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan 

publik. Masyarakat menyampaikan keluhannya dengan 

harapan adanya pengawasan Ombudsman Perwakilan 

Jawa Timur mampu memberikan perubahan terhadap 

pelayanan yang kurang memuaskan selama ini. Selain 

itu, pengaduan yang di laporkan oleh masyarakat 

memberikan kesempatan bagi publik untuk ikut serta 

dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pelayanan 

publik. Karena pada dasarnya pengawasan diarahkan 

untuk menghindari adanya kemungkinan 

penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang 

hendak dicapai.  

Berdasarkan atas permasalahanyang sudah 

dijelaskan sebbelumnya, maka penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan fungsi 

pengawasan Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa 

Timur Terhadap Kantor Pertanahan Kota Surabaya I & 

II ?  

 Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat 

baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Akademik, penelitian ini diharapkan mampu 

menjawab rumusan masalah dalam penelitianyaitu 

mengetahui bagaimana upaya untuk mengoptimalkan 

fungsi pengawasan Ombudsman perwakilan Jawa 

Timur terhadap Kantor Pertanahan Kotas Surabaya I & 

II. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan 

sebagai informasi tambahan terkait penerapan ilmu 

administrasi negara terkait dengan pelayanan publik 

sebagai perbandingan dalam penelitian dan 

pengembangan lebih lanjut. 

2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran dan informasi mengenai 

Optimalisasi Fungsi Pengawasan Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur Terhadap Kantor Pertanahan 

Kota Surabaya I & II sehingga dapat menjadi masukan 

sekaligus saran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 

fungsi pengawasan Ombudsman Perwakilan Jawa 

Timur. Diharapkan juga dapat menjadi rekomendasi 

bagi Ombudsman Perwakilan di daerah lain untuk terus 

mengoptimalkan fungsi pengawasan penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan 

metode wawancara dan dokumentasi. Teknik 

penentuan informan dilakukan dengan purposive 

dimana pihak-pihak yang dianggap mengetahui terkait 

dengan fungsi pengawasan Ombudsman perwakilan 

Jawa Timur dan dilanjutkan dengan snowball. Teknik 

analisis data merujuk pada Miles dan Huberman 

dengan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian 

data dan menarik kesimpulan. Teknik keabsahan data 

dengan menggunakan triangulasi.  

 

Tinjauan Pustaka 

 

PENGAWASAN  

 

(G.R.Terry,2009) mengatakan bahwa dalam 

rangka menentukan serta mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia 

dan sumber-sumber lain, menjalankan fungsi-fungsi 

manajemen menjadi poin penting yang terdiri dari : 

perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), memberi dorongan (actuating) dan 

pengawasan (controlling). Dari penjelasan yang telah 

disampaikan oleh ahli yang menyatakan bahwa salah 

satu fungsi dari manajemen yaitu pengawasan 

(controlling) yang menjadi fokus dalam penelitian ini. 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam 

manajemen suatu organisasi, dalam proses mengawasi 

dan mengevaluasi suatu kegiatan, pengawasan sangat 

memegang peranan penting karena tanpa pengawasan 

yang baik, tujuan yang dicapai tidak akan memuaskan. 

Pengawasan juga dapat mengarahkan organisasi agar 

lebih efektif dan efisien.  

Menurut Siagian (dalam Zaenal, 2015) 

pengawasan berarti suatu kegiatan yang dilakukan 

dengan berbagai cara melalui pengamatan atau 

pemantauan secara langsung seluruh kegiatan 

organisasi di lapangan, membaca laporan dan dengan 

cara lainnya ketika kegiatan operasional berlangsung 

guna menjamin bahwa kegiatan itu dilaksanakan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan 

Sejalan dengan pendapat pakar sebelumnya, 

(Nawawi, 1994) menjelaskan bahwa pengawasan 

adalah proses dari pemantauan, pemeriksaan dan 

evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan unit/organisasi 

kerja terhadap sumber-sumber kerja untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan 

agar dapat diperbaiki oleh pimpinan yang berwenang 
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pada jenjang yang lebih tinggi, demi tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Selanjutnya (Victor dan Jusuf, 1994) 

mendeskripsikan pengawasan merupakan bagian dari 

seluruh kegiatan pemerintah yang memiliki tujuan 

untuk mengusahakan tercapainya kebijaksanaan yang 

telah digariskan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam 

rangka untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan 

tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan 

sasaran yang hendak dicapai. 

 Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) 

menjelaskan bahwa pengawasan merupakan  suatu 

kegiatan untuk memperoleh suatu kepastian apakah 

pelaksanaan kegiatan/pekerjaan telah dilakukan sesuai 

dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada 

dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan 

yang seharusnya terjadi, bila nantinya ditemukan 

adanya penyimpangan/hambatan untuk segera 

mengambil tindakan pengkoreksian. Pengawasan ini 

harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat 

kecocokan, ketidakcocokan dan menemukan penyebab 

dari ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks 

membangun manajemen pemerintahan publik yang 

bercirikan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance), pengawasan menjadi salah satu aspek 

penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan 

sebagaimana mestinya. 

 (Bohari, 1992) menjelaskan pengawasan 

menurut ruang lingkupnya dibedakan menurut jenis 

dibagi 2, yaitu : (1) Pengawasan Internal adalah 

pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang 

memiliki hubungan atau kaitan yang erat dari segi 

pekerjaan (hierarki), disebut pengawasan yang 

dilakukan dari dalam organisasi itu sendiri (control 

intern). Pengawasan internal dapat dibedakan antara 

pengawasan internal dalam arti sempit dan pengawaan 

internal dalam arti luas : (a) Pengawasan internal 

dalam arti sempit adalah pengawasan yang dilakukan 

oleh pengawas dimana pejabat yang diawasi masih 

sama-sama bernaung dengan aparat pengawas dan 

dalam pimpinan seorang Menteri / Ketua Lembaga 

Negara. (b) Pengawasan internal dalam arti luas 

adalah pada hakikatnya sama dengan pengawasan 

internal dalam arti sempit. Perbedaannya hanya 

terletak pada adanya korelasi langsung antara 

pengawas dengan pejabat yang diawasi artinya 

pengawas yang melakukan pengawasan tidak 

bernaung dalam satu departemen atau lembaga negara, 

tetapi masih dalam satu kelompok eksekutif. (2) 

Pengawasan Eksternal merupakan pengawasan yang 

dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang berada di 

luar organisasi yang diawasi dan tidak mempunyai 

hubungan kedinasan. Pengawasan eksternal menurut 

Undng-Undang 1945 adalah Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). Pengawasan eksternal selain 

dilakukan oleh BPK, juga Badan Legislatif (DPR) 

dapat melakukan pengawasan terhadap birokrasi 

pemerintah. 

 (LAN RI, 1996) menjelaskan menurut cara 

pelaksanaannya, dapat dibedakan antara pengawasan 

langsung dan pengawasan tidak langsung sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Lembaga Administrasi Negara : 

(1) Pengawasan langsung merupakan pelaksanaan 

pengawasan di tempat kegiatan berlangsung, yaitu 

dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. (2) 

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan 

yang dilaksanakan dengan mengadakan pemantauan 

dan pengkajian laporan terlebih dahulu dari 

pejabat/satuan kerja yang bersangkutan, aparat 

pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan 

pengawasna masyarakat. 

 Dari beberapa definisi pengawasan yang telah 

dipaparkan oleh beberapa ahli tersebut, dengan 

demikian definisi yang sesuai dengan penelitian ini 

bahwa pengawasan merupakan proses pemeriksaan 

atau pemantauan kegiatan organisasi untuk mencapai 

tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dan berjalan 

sesuai rencana, kemudian dilakukan tindakan korektif 

apabila menemukan suatu penyimpangan sesuai 

dengan perencanaan sebelumnya yang berupa 

tindakan perbaikan atau dalam upaya meningkatkan 

kualitas pelayanan suatu organisasi. 

PROSES PENGAWASAN  

 

Dalam melakukan tindakan pengawasan,perlu 

diketahui bahwa terdapat tahapan tertentu sehingga 

mampu menghasilkan pengawasan yang efektif. 

Menurut Sujamto, tahapan pengawasan merupakan 

serangkaian tindakan dalam melaksanakan 

pengawasan.  

Menurut Robert J. Mockler (dalam Stoner, 1996) 

proses pengawasan dibagi kedalam empat tahapan, 

yaitu :  

1. Menetapkan standar dan metode mengukur prestasi 

kerja; 

2.  Pengukuran prestasi kerja; 

3. Menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan 

standar; 

4.   Mengambil tindakan korektif 

 

 Maman Ukas (dalam Zaenal, 2015) menyebutkan 3 

(tiga) unsur pokok atau tahapan yang selalu terdapat 

dalam proses pengawasan, antara lain : 

1.  Ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang 

diminta. Standar ukuran ini bisa nyata , tidak nyata , 

umum ataupun khusus, tetapi selama seorang masih 

menganggap bahwa hasilnya adalah seperti yang 

diharapkan.  

2.  Perandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran 

tersebut. Evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak 

ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini. 

3. Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran-

pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak 

akan berarti tanpa adanya koreksi, jikalau dalam hal ini 

diketahui ahwa aktivitas umum tidak mengarah ke 

hasil-hasil yang diinginkan. 
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 Menurut (G.R. Terry, 2009) tahapan pengawasan 

terbagai atas 4 tahapan, yaitu: 

1. Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan 

2. Mengukur pelaksanaan 

3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan 

temukanlah perbedaan jika ada  

4. Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara 

tindakan yang tepat. 

 Berdasarkan penjelasan mengenai proses 

pengawasan, maka dapat disusun suatu komponen 

pengawasan dalam penelitian ini yang merupakan hasil 

elaborasi dari berbagai komponen yang telah dijelaskan 

sebelumnya untuk kemudian digunakan sebagai pusat 

perhatian dalam penelitian dan kacamata analisis guna 

dapat menjawab rumusan masalah, yaitu 1). Ketelitian 

Penetapan standar pengawasan; 2) Pemantauan 

pelaksanaan pengawasan; 3) Penilaian Pengawasan. 

Tiga hal tersebut merupakan ukuran yang sesuai untuk 

optimalisasi fungsi pengawasan. 

 Ketelitian Penetapan Standar Pengawasan 

 Menurut T Hani Handoko (dalam Sujamto, 1983) 

tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan 

standar pelaksanakan. Pada hakikatnya standar-standar 

dari suatu pengawasan tidak diciptakan atau dibuat 

oleh pengawas. Standar pengawasan merupakan suatu 

patokan dalam menilai apakah obyek atau pekerjaan 

telah berjalan dengan semestinya atau tidak. Jadi, jika 

dilihat hanya memiliki dua kemungkinan yaitu berjalan 

sesuai dengan standar ataukah menimpang. Dengan 

kata lain, pekerjaan yang tersebut berjalan dengan 

semestinya atau menyimpang dari semestinya.  

 Dengan demikian standar digunakan untuk 

melaksanakan suatu kegiatan. Standar ini dapat 

ditemukan dalam rencana awal dari organisasi yang 

digambarkan melalui tujuan dan sasaran organisasi. 

Selain itu T Hani Handoko menambahkan bahwa ada 3 

bentuk standar umum lainnya yaitu : standar fisik, 

standar moneter, dan standar waktu.  

a) Ketelitian Penetapan Tujuan Pengawasan Sebagai 

Standar  

 Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi 

dari sebuah misi. Menurut (Joko Widodo, 2001) tujuan 

merupakan suatu hasil akhir yang hendak dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) 

tahun. Tujuan organisasi untuk mempertajam fokus 

pelaksanaan misi lembaga. Tujuan juga meletakkan 

kerangka prioritas untuk memfokuskan arah dari semua 

program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan 

visi lembaga.  

b) Ketelitian Penetapan Sasaran Pengawasan Sebagai 

Standar 

 Menurut (Joko Widodo, 2001) sasaran merupakan 

penjabaran dari suatu tujuan yakni sesuatu yang akan 

dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam 

jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau 

bulanan. Suatu sasaran juga harus menggambarkan hal 

yang ingin dicapai melalui suatu tindakan-tindakan 

untuk mencapai tujuan dan bahwa sasaran operasional 

tahunan yang merupakan hal-hal yang diharapkan oleh 

setiap unit organisasi dalam peranannya terhadap 

pencapaian visi dan misi organisasi  yang telah 

ditetapkan. 

 

c) Penetapan Standar Fisik Pengawasan 

 (Sondang P. Siagian, 2007) juga berpendapat 

bahwa standar fisik ialah dasar-dasar penentuan standar 

lainnya untuk diawasi dan dipenuhi, yang dimaksud 

dengan standar fisik merupakan ukuran-ukuran non 

moneter (tidak mengenai uang) dan sangat bermanfaat 

digunakan untuk pemantauan prestasi kerja pada 

tingkat operasional karena dalam pelaksanaannya 

itulah bahan-bahan digunakan, tenaga kerja 

dimanfaatkan, jasa-jasa diberikan. 

 

d) Ketersediaan Standar Biaya Pengawasan 

 (Sondang P. Siagian, 2007) menyatakan bahwa 

standar biaya merupakan ukuran yang dikaitkan 

dengan uang yang dipergunakan untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan tertentu dan standar ini biasanya 

diberlakukan dalam kegiatan-kegiatan operasional. 

 

e) Ketersediaan Standar Waktu Pengawasan 

 (Sondang P. Siagian, 2007) menjelaskan bahwa 

ketentuan standar waktu inilah yang nantinya akan 

digunakan dalam suatu proses pengawasan dengan 

melihat apakah batas waktu yang telah ditentukan 

ditaati atau tidak. Sedangkan (T. Hani Handoko, 2000) 

berpendapat bahwa standar waktu meliputi kecepatan 

produksi atau batas waktu suatu pekerjaan dapat 

terselesaikan. 

 

 Pemantauan Pelaksanaan Pengawasan 

 Perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa 

pelaksanaan pengawasan ditujukan untuk semua 

kegiatan yang sedang berlangsung, bukan pekerjaan 

yang mudah untuk melakukan pemantauan hasil 

prestasi kerja para anggota organisasi secara tuntas dan 

final. (Siagian, 2007) pemantauan yang sementara 

tersebut menjadi sangat penting karena ia akan 

memberi petunjuk tentang ada tidaknya gejala-gejala 

penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.  

a) Pemantauan Pelaksanaan Secara Individu 

 (Robbins, 2016) suatu peninjauan individu 

menyediakan dari dekat pengetahuan yang lebih 

mendalam atas informasi mengenai aktivitas yang 

paling aktual dan belum terinterfensi oleh pihak lain, 

melalui peninjauan pribadi dimungkinkan suatu ulasan 

yang intensif karena aktivitas kinerja baik itu yang 

utama hingga yang kecil sekalipun dapat diamati 

secara langsung. 

b) Pemantauan Pelaksanaan Secara Lisan 

 Menurut (Siagian, 2001) seperti penyampaian 

secara berkala yang frekuensinya tergantung pada 

kebiasaan yang berlaku pada organisasi dalam format 

yang sudah ditentukan, mengandung informasi yang 

sifatnya kritikal yang berarti tidak hanya menyajikan 
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segi-segi positif dari pelaksanaan kegiatan operasional, 

akan tetapi juga situasi negatif yang perlu segera 

mendapatkan perhatian. Menurut (Manullang, 2002) 

pengawasan melalui oral report (laporan lisan) 

dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui 

laporan lisan yang diberitahukan. 

c) Pemantauan Pengawasan Secara Tertulis 

 Menurut (Abdullah dan Ibrahim Lubis, 1988) 

laporan merupakan salah satu alat formal dalam 

administrasi di Indonesia, dimana hal tersebut sebagai 

salah satu cara untuk menyampaikan informasi. 

Dengan adanya laporan secara terus menerus, akan 

dapat diketahui dengan tepat bagaimana rencana yang 

telah ditetapkan dapat dilaksanakan, selain itu juga 

dapat diketahui langkah apakah yang harus diambil 

dalam pelaksanaan suatu rencana agar dapat selesai 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dengan 

adanya laporan tersebut, hambatan-hambatan dan 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat 

segera diadakan tindakan preventif.  

d) Pemantauan Melalui Inspeksi 

 Bohari (dalam Sujamto, 1994) mengartikan 

inspeksi sebagai pengawasan dari dekat yaitu 

pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan atau 

tempat penyelenggaraan administrasi. Pemeriksaan ini 

dilakukan tidak hanya terhadap bukti-bukti penerimaan 

atau bukti-bukti pengeluaran, akan tetapi dilanjutkan 

terhadap kebenaran bukti-bukti tersebut. 

 

 Penilaian Pelaksanaan Pengawasan 

 Proses penilaian dalam suatu pelaksanaan 

pengawasan terjadi ketika pengawas melakukan 

pemantauan terhadap objek pengawasan, kemudian 

membandingkan hasil pengukuran tersebut dengan 

standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Menurut (Manullang, 2002) yang dimaksudkan dengan 

penilaian adalah membandingkan hasil pelaksanaan 

pekerjaan yang dilakukan dengan alat pengukur 

(standart) yang telah ditentukan. Untuk dapat 

melaksanakan penilaian, ada dua hal yang harus 

tersedia yaitu standar dan hasil pelaksanaan tugas. 

 Sejalan dengan pendapat Manullang, (Abdullah dan 

Lubis, 1988) menjelaskan penilaian sebagai 

pembandingan antara hasil pengukuran pekerjaan yang 

dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah diantaranya 

terdapat suatu perbedaan dan seberapa besar perbedaan 

tersebut. Dalam proses penilaian pelaksanaan 

pengawasan, menilai terhadap objek pengawasan 

menjadi hal penting. Dari proses penilaian ini akan 

ditemukan jawaban dari kesesuaian maupun 

ketidaksesuaian antara fakta dengan standar. Saat 

terjadi suatu penyimpangan, maka dapat dilihat sejauh 

mana penyimpangan tersebut terjadi dan bagaimana 

cara untuk mengatasi dan meminimalisir 

penyimpangan tersebut. 

 

a) Membandingkan Standar Dengan Hasil 

Pelaksananaan 

 Menurut (Sujamto, 1983) dari proses perbandingan 

ini akan dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan 

mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian antara fakta 

atau realitas dengan standar, dan apabila terjadi suatu 

penyimpangan akan diketahui pula seberapa jauh 

penyimpangan tersebut, sebab-sebab dari 

penyimpangan tersebut dan bagaimana usaha untuk 

mengatasinya.  

b) Objektivitas Pelaksanaan Penilaian 

 Objektivitas merupakan suatu tindakan atau sikap 

yang netral, tidak memihak atau memiliki 

kecenderungan pada salah satu sisi. Dalam suatu 

penilaian, objektivitas dari pelaksanaan penilaian akan 

sangat mempengaruhi kualitas maupun efektif tidaknya 

suatu penilaian yang dilakukan. Sikap objektif dan 

netral inilah yang akan memungkinkan hasil penilaian 

yang dilakukan benar-benar mencerminkan apa yang 

senyatanya ada dan dapat dipercaya, jauh dari 

manipulasi dan hasil penilaian akan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam buku Manajemen yang 

ditulis oleh (Harold Koontz dkk, 1984) menjelaskan 

bahwa tingkat objektivitas yang layak akan mendorong 

munculnya standar-standar prestasi yang bermanfaat. 

 Sehingga tingkat objektivitas yang tinggi akan 

membantu meningkatkan kinerja dalam suatu 

organisasi. Jadi objektivitas pelaksana penilaian ini 

akan menentukan sejauhmana pelaksana penilaian akan 

bertindak netral dan menilai apa yang senyatanya 

terjadi dilapangan. 

c) Kekritisan Dalam Menemukan Ketidaksesuaian 

(penyimpangan) 

 Menurut (Bohari, 1992) suatu penyimpangan tidak 

selalu memiliki sifat negatif atau akibat yang negatif 

karena dapat terjadi terpaksa dilakukan demi 

mempertahankan pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Penyimpangan demikian dapat terjadi 

apabila keadaan yang dihadapi dilapangan pada 

kenyataannya tidak sesuai dengan perkiraan, atau dapat 

juga penyimpangan terjadi karena suatu keadaan 

memaksa yang dihadapi di lapangan. Dalam hal ini 

secara formal terjadi penyimpangan yang mungkin 

dapat dibenarkan atau dipertanggung jawabkan.  

OPTIMALISASI  

 Pengertian optimalisasi menurut KBBI merupakan 

suatu proses, cara dan perbuatan untuk 

mengoptimalkan (menjadikan paling baik,paling tinggi, 

dsb). Sedangkan dalam Kamus Oxford “optimization is 

the process of finding the best solution to some 

problem where “best” accords to pre stated criteria”. 

Jadi, optimalisasi adalah proses menemukan solusi 

terbaik untuk beberapa masalah di mana “terbaik” 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Winardi 

menyampaikan bahwa optimalisasi merupakan ukuran 
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yang menyebabkan tercapainya suatu tujuan, 

optimalisasi dapat diwujudkan sesuai harapan secara 

efektif dan efisien.  

 Jadi, yang dimaksudkan dengan optimalisasi fungsi 

pengawasan pada penelitian ini dapat diartikan sebagai 

cara atau proses untuk menjadikan suatu fungsi 

kegiatan dalam organisasi atau lembaga menjadi lebih 

baik lagi guna  mencapai tujuan atau sasaran yang telah 

ditetapkan sehingga dapat berjalan sesuai dengan 

rencana, apabila menemukan suatu penyimpangan 

yang tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya 

maka dapat mecari solusi terbaik dalam beberapa 

masalah yang ada. Dalam konteks penelitian ini yang 

dimaksudkan dengan fungsi pengawasan adalah 

pengawasan yang dilaksanakan oleh Ombudsman 

Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Sehingga dalam 

penelitian ini untuk menggambarkan optimalisasi 

fungsi pengawasan dapat dilihat melalui proses 

pengawasan yang telah disampaikan sebelumnya, 

yaitu: 

 1) Ketelitian penetapan standar pengawasan;  

 2) Pemantauan pelaksanaan pengawasan;  

 3) Penilaian Pengawasan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Optimalisasi Fungsi Pengawasan Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur 

Pengawasan menjadi salah satu fungsi dalam 

manajemen suatu organisasi. Pengawasan memegang 

peranan yang sangat penting dalam pencapaian suatu 

tujuan organisasi guna memastikan rencana yang telah 

dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur yang merupakan salah satu 

lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak 

memiliki hubungan organik dengan lembaga negara 

dan instansi pemerintah lainnya, serta dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari 

campur tangan kekuasaan lainnya, yang juga memiliki 

fungsi sebagai lembaga pengawas eksternal yaitu 

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan 

pemerintahan baik di pusat, swasta atau perseorangan 

yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik 

tertentu. Pengawasan yang merupakan proses 

mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan tentunya 

juga memerlukan serangkaian proses pengawasan agar 

pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan efektif 

dan tujuan yang telah dikehendaki dapat memberikan 

hasil yang memuaskan. Agar pelaksanaan pengawasan 

dapat berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil 

yang diharapkan maka diperlukan suatu proses dasar 

pengawasan yang dapat diketahui dan ditaati.  

 

 

 

 Ketelitian Penetapan Standar Pengawasan  

1. Ketelitian Penentuan Tujuan Pengawasan Sebagai 

Standar 

Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Joko Widodo, 

makna suatu tujuan merupakan suatu hasil yang 

hendak dicapai dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 

(lima) tahun, tujuan tersebut mempertajam fokus 

pelaksanaan misi lembaga yang meletakan kerangka 

prioritas untuk memfokuskan arah dari semua program 

dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan visi 

lembaganya.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara pada 

berbagai pihak yang telah dipaparkan pada penyajian 

data bahwa tujuan dari pengawasan yang dilakukan 

oleh Ombudsman Perwakilan Jawa Timur dirasa oleh 

masyarakat masih kurang melihat adanya pencapaian 

tujuan tersebut dalam pemenuhan hak-hak pelapor, 

mereka menganggap masih mengalami kesulitan dalam 

mendapatkan pelayanan secara optimal di Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya I & II. Pelayanan yang 

diberikan dari tahun ke tahun juga belum 

memperlihatkan perkembangan khususnya dalam 

pemberian pelayanannya, serta penyelesaian laporan 

pengaduan masyarakat hingga bertahun-tahun lamanya 

belum terlihat hasil dari penyelesaiannya. 

2) Penentuan Sasaran Pengawasan 

Joko Widodo menjelaskan sasaran merupakan 

penjabaran dari suatu tujuan yang akan dicapai atau 

dihasilkan oleh instansi atau lembaga pemerintah 

dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau 

bulanan. Suatu sasaran dalam pelaksanaan pengawasan 

tentunya juga harus menggambarkan hal yang hendak 

dicapai melalui suatu tindakan-tindakan dalam 

pencapaian tujuan. Ombudsman RI Perwakilan Jawa 

Timur sebagai wadah aspirasi dan penyambung lidah 

masyarakat untuk menyampaikan pengaduan 

keluhannya menjadikan lembaga ini memiliki laporan 

pengaduan yang cukup banyak setiap tahunnya tidak 

hanya dari substansi pertanahan namunjuga substansi 

lainnya. Sasaran yang ditetapkan oleh Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur lebih kepada penyelesaian 

laporan pengaduan yang terhitung jumlahnya tidak 

sedikit. Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

mengungkapkan bahwa sasaran dari pengawasan 

tersebut yaitu bagaimana mereka mampu 

menyelesaikan pengaduan masyarakat dengan berbagai 

macam persoalan dan tingkat kesulitan yang berbeda 

namun target penyelesaian dan pemenuhan hak 

masyarakat dapat terpenuhi.  

Berdasarkan hasil pemaparan pada penyajian data 

dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran 

penyelesaian laporan pada tahun 2016 telah melampaui 

target namun pada tahun 2017 pencapaian menurun 

mengingat laporan pengaduan masyarakat semakin 

bertambah setiap tahunnya, maka hal tersebut dirasa 

masih cukup dalam pencapaian sasarannya.  
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3) Penentuan Standar Fisik 

 Sondang P.Siagian menyatakan bahwa standar fisik 

merupakan dasar-dasar penentuan standar lainnya 

untuk diawasi dan dipenuhi, yang dimaksud dengan 

standar fisik yaitu ukuran-ukuran non moneter (tidak 

mengenai uang) dan bermanfaat digunakan untuk 

pemantauan kinerja pada tingkat operasional karena 

dalam pelaksanaannya tersebut bahan-bahan 

digunakan, tenaga kerja dimanfaatkan serta jasa-jasa 

diberikan.  

 Sehingga peran dari para petugas pengawasan juga 

mampu mempengaruhi hasil atau output dari 

pengawasan. Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

dalam melaksanakan pengawasannya telah terbagi tim 

berdasarkan pada substansi laporan pengaduan. Pada 

substansi pertanahan ini terbagi atas beberapa anggota 

yang terdiri dari ketua tim pengawasan substansi 

pertanahan yang dibantu oleh para asisten Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur. Tidak jarang dalam 

pelaksanaan pengawasan substansi pertanahan juga 

dibantu oleh petugas pada substansi lain mengingat 

jumlah SDM yang terbatas hanya 15 petugas 

pengawasan dengan banyaknya laporan pengaduan 

yang tidak hanya dari satu Kota melainkan Kabupaten 

dan Kota se-Jawa Timur yang harus segera 

terselesaikan menyebabkan dalam penyelesaiannya 

harus ekstra, dengan ketersediaan petugas pengawasan 

yang terbatas serta jumlah pengaduan yang banyak 

beserta target penyelesaian yang ditetapkan. 

4) Ketersediaan Standar Moneter 

 Sondang P. Siagian yang menyatakan bahwa 

ketersedian standar biaya merupakan ukuran yang 

dikaitkan dengan uang yang dipergunakan untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dan standar 

ini biasanya diberlakukan dalam pengawasan 

operasional. 

Berdasarkan informasi dari beberapa pihak yang 

didapatkan oleh peneliti, didapati hasil bahwa 

Lembaga Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

memperoleh sumber alokasi dana untuk pelaksanaan 

tugas dan fungsinya hanya berasal dari APBN, 

tentunya mereka juga dituntut untuk melaksanakan 

tugas dan fungsinya secara maksimal dengan 

ketersediaan dana yang diberikan. Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur juga mengungkapkan bahwa 

tidak ada anggaran atau dana khusus untuk 

pengawasan substansi pertanahan di Kantor Pertanahan 

Kota Surabaya I & II sendiri. Ombudsman Perwakilan 

Jawa Timur juga menekankan kepada masyarakat 

ataupun instansi yang lain untuk tidak memberikan 

ucapan terimakasih dalam bentuk apapun, baik uang 

maupun barang.  

Hal tersebut juga dibenarkan oleh pihak Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya I & II serta masyarakat 

pelapor layanan pengaduan untuk tidak memberikan 

uang sepeserpun ketika melaporkan keluhannya, 

karena telah ada berbagai macam informasi baik media 

massa atau media cetak yang memberitahukan kepada 

masyarakat bahwa layanan pengaduan Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur tidak dipungut biaya serta 

bebas dari pungli, sehingga masyarakat merasa 

terbantu dan dimudahkan tanpa ada biaya apapun. 

5) Ketersediaan Standar Waktu 

 Sondang P. Siagian menjelaskan makna standar 

waktu yaitu standar yang nantinya akan digunakan 

dalam suatu proses pengawasan dengan melihat apakah 

batas waktu yang telah ditentukan ditaati ataukah tidak.  

Peneliti menemukan hasil bahwa Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur tidak memiliki standar waktu 

yang pasti untuk penyelesaian laporan pengaduan 

masyarakat, Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

hanya memiliki standar waktu untuk tindak lanjut 

laporan pengaduan masyarakat, yaitu 14 hari kerja 

untuk menanggapi laporan pengaduan masyarakat yang 

telah dilengkapi dengan berkas pendukung, serta 

jangka waktu 14 hari kerja pula untuk Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya I & II untuk menanggapi 

surat dari Ombudsman Perwakilan Jawa Timur.   

 Namun peneliti mendapatkan hasil yang berbeda 

dari masyarakat selaku pengguna layanan pengaduan di 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur terkait pelayanan 

substansi pertanahan di Kantor Pertanahan Kota 

Surabaya I & II bahwa, masyarakat merasa respon 

yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Jawa 

Timur cukup lama dengan berbagai proses-prosesnya, 

bahkan adapun laporan dari masyarakat yang hingga 

saat ini telah memasuki tahun ke-3 dan belum 

mendapatkan gambaran penyelesaian tanpa kejelasan 

yang pasti. Sehingga membuat masyarakat bertanya-

tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur untuk menyelesaikan 

permasalahannya dan berapa lama lagi masyarakat 

harus menunggu penyelesaian laporan, harapan 

masyarakat cukup besar terhadap Ombudsman sebagai 

wakil masyarakat dan penyambung lidah masyarakat 

dan sebagai jembatan terhadap keluhan yang mereka 

sampaikan.  

 Pemantauan Pelaksanaan Pengawasan 

1) Pemantauan Pengawasan Secara Individu 

 Manullang berpendapat bahwa, peninjauan pribadi 

(personal inspection, personal observation) merupakan 

mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi 

sehingga dapat melihat sendiri pelaksanaan dari suatu 

pekerjaan.  

 Berdasarkan hasil temuan penelitian, bahwa 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur sering 

mendatangi Kantor Pertanahan Kota Surabaya I &II 

untuk mengecek secara langsung dokumen-dokumen 

atau kelengkapan arsip yang dibutuhkan dalam 

penyelesaian laporan pengaduan dikarenakan tidak 

semua dokumen pertanahan dapat sembarang dibawa 

keluar kantor. Tidak jarang Ombudsman Perwakilan 

Jawa Timur melibatkan para ahli pertanahan jika hal 

tersebut benar-benar dibutuhkan. Ombudsman 

Republik Indonesia telah memiliki kesepakatan dengan 

Kementrian ATR/BPN yang pada prinsipnya Kantor 

Pertahanan khususnya Kota Surabaya I & II wajib 
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memberikan akses seluas-luasnya bagi Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur dalam melaksanakan 

pengawasannya. Hal tersebut dibenarkan oleh pihak 

Kantor Pertanahan Kota Surabaya I & II. 

2) Pemantauan Pengawasan Secara Lisan 

Manullang menyampaikan bahwa pengawasan 

melalui lisan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-

fakta melalui laporan secara lisan. Berdasarkan hasil 

penelitian, dapat diketahui bahwa Omudsman 

Perwakilan Jawa Timur ini melakukan pengawasan 

secara lisan melalui permintaan klarifikasi secara 

langsung kepada petugas pengawasan yang ada di 

Kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. 

Ombudsman meminta klarifikasi secara lisan 

dikarenakan dengan klarifikasi tertulis terdapat 

informasi yang kurang jelas. Selain mengundang atau 

memanggil Kantor Pertanahan Kota Surabaya I & II 

sebagai pihak terlapor untuk menjelaskan secara 

langsung klarifikasinya, pengawasan secara lisan 

lainnya dalam bentuk mediasi atau konsiliasi yang 

mempertemukan kedua belah pihak (pelapor & 

terlapor) untuk masing-masing memberikan klarifikasi 

dan penjelasnnya guna mendapatkan titik temu diatara 

keduanya, mediasi dan konsiliasi ini dilakukan ketika 

memang dibutuhkan untuk mempertemukan kedua 

belah pihak.  

 Namun, perbedaan pendapat yang disampaikan 

oleh masyarakat mengenai pemantauan pengawasan 

secara lisan melalui mediasi dan konsiliasi,bahwa 

masyarakat merasa persoalan yang mereka adukan 

sudah cukup lama dan diperlukan untuk 

mempertemukan kedua belah pihak namun hal tersebut 

tidak sesuai dengan keinginannya, Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur tidak mengabulkan keinginan 

masyarakat dan tidak memberikan tindakan konsiliasi 

tersebut. Besar harapan masyarakat untuk 

dipertemukan guna mendapatkan titik temu dan solusi 

terbaik yang tidak merugikan kedua belah pihak. 

3) Pemantauan Pengawasan Secara Tertulis 

 Menurut Abdullah dan Ibrahim Lubis, laporan 

merupakan salah satu alat formal dalam administrasi , 

dimana hal tersebut menjadi salah satu cara untuk 

menyampaikan informasi. Dengan adanya laporan 

secara terus menerus, akan dapat diketahui dengan 

tepat bagaimana rencana yang telah ditetapkan dapat 

dilaksanakan. Dengan adanya laporan secara tertulis 

tersebut, hambatan-hambatan dan penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi dapat segera diadakan 

tindakan preventif. 

 Berdasarkan hasil temuan penelitian, pemantauan 

pengawasan secara tertulis ini sering dilakukan oleh 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur dalam bentuk 

permintaan klarifikasi secara tertulis kepada Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya I & II terkait permintaan 

penjelasan atas laporan pengaduan masyarakat. 

Langkah awal Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

setelah penerimaan dan verifikasi laporan yaitu dengan 

tindak lanjut meminta klarifikasi secara tertulis kepada 

instansi yang bersangkutan dalam hal ini Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya I & II. Masyarakat selaku 

pelapor pengaduan substansi pertanahan juga sering 

mendapatkan surat tembusan dar Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur sebagai bentuk pemberitahuan 

klarifikasi Kantor Pertanahan Kota Surabaya I & II. 

4) Pemantauan Melalui Inspeksi  

 Bohari mengartikan inspeksi sebagai pengawasan 

dari dekat yaitu pengawasan yang dilakukan ditempat 

kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi. 

Pemeriksaan ini dilakukan tidak hanya terhadap bukti-

bukti penerimaan atau bukti-bukti pengeluaran, akan 

tetapi dilanjutkan terhadap kebenaran bukti-bukti 

tersebut. 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur juga melakukan 

pengawasan melalui inspeksi terkait dengan substansi 

pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I & II. 

Own Motion Investigation (OMI) merupakan salah satu 

bentuk pengawasan yang di lakukan atas prakarsa 

sendiri oleh Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. Own 

Motion Invenstigation merupakan pengawasan yang 

dilakukan tanpa sepengetahun Kantor Pertanahan Kota 

Surabaya I & II, pengawasan tersebut dapat dilakukan 

berdasarkan dari gejala-gejala maladministrasi baik 

dari laporan pengaduan mayoritas, media massa, 

ataupun kajian dari seseorang.  

 Namun, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I & II 

justru tidak mengetahui mengenai adanya bentuk 

pengawasan atas prakarsa sendiri yang dilakukan oleh 

Omudsman Perwakilan Jawa Timur, padahal produk 

dari pengawasan inisiatif sendiri tersebut berupa 

laporan yang nantinya akan menjadi patokan bagi 

instansi tersebut untuk memperbaiki mutu 

pelayanannya. Sehingga bagaimana bisa pengawasan 

tersebut optimal apabila objek yang diawasi tidak 

mengetahui pelaksanaannya bahkan hasil 

pengawasannya yang berupa saran dan masukan. 

 Penilaian Pelaksanaan Pengawasan 

1) Membandingkan Standar Dengan Hasil 

Pengawasan 

 Menurut Sujamto, dari proses perbandingan ini 

akan dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan mengenai 

kesesuaian atau ketidaksesuaian antara fakta atau 

realitas dengan standar. Dan apabila terjadi suatu 

penyimpangan akan diketahui pula seberapa jauh 

penyimpangan tersebut, sebab-sebab dari 

penyimpangan tersebut dan bagaimana usaha untuk 

mengatasinya. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui 

bahwa penilaian pelaksanaan pengawasan dengan 

membandingkan standar dengan hasil pengawan yang 

telah dijalankan oleh Ombudsman Perwakilan Jawa 

Timur yang mengungkapkan bahwa Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur dalam pelaksanaan 

pengawasannya menggunakan standar-standar yang 

telah ditentukan melalui berbagai prosedur 

pengawasan, namun dalam penilaian penyelesaian 
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laporan pengaduan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I 

& II, Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

menggunakan Peraturan pertanahan untuk 

membandingkan dengan hasil klarifikasi Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya I & II dengan standar atau 

dasar-dasar hukum yang berlaku.  

 Di lain pendapat masyarakat sebagai pengguna 

layanan pengaduan yang ada di Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur mengkonfirmasi bahwa 

dengan adanya proses membandingkan standar dengan 

hasil pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur masih belum mendapatkan 

hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, mereka 

menganggap Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

belum cukup menguasai dasar-dasar hukum pertanahan 

dalam penyelesaian laporan pengaduan serta 

berdasarkan waktu dan juga perkembangan 

penyelesaian laporan, masyarakat merasa sangat tidak 

puas karena hingga saat ini pelapor belum 

mendapatkan gambaran penyelesaian pengaduannya 

sebagai bentuk pemenuhan hak pelapor. 

2) Objektivitas Pelaksanaan Penilaian Pengawasan 

 Objektivitas merupakan suatu tindakan atau sikap 

netral tidak memihak atau memiliki kecenderungan 

pada salah satu sisi. Dalam suatu penilaian, objektivitas 

dari pelaksanaan penilaian akan sangat mempengaruhi 

kualitas maupun efektif tidaknya suatu penilaian yang 

dilakukan. Sikap objektif dan netral inilah yang akan 

memungkinkan hasil penilaian yang dilakukan benar-

benar mencerminkan apa yang senyatanya ada dan 

dapat dipercaya, jauh dari manipulasi dan hasil 

penilaian akan dapatdipertanggungjawabkan. Harold 

Koontz dkk, menjelaskan bahwa tingkat objektivitas 

yang layak akan mendorong munculnya standar-

standar prestasi yang bermanfaat. 

 Berdasarkan hasil penelitian, Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur telah melakukan dan 

mengupayakan seobjektif mungkin dalam pelaksanaan 

penilaian berdasarkan pengawasan dengan melalui 

proses dan tahapan pengawasan sesuai dengan standar 

prosedur yang ditetapkan dengan tetap melakukan 

pengecekan data pendukung baik dari Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya I & II serta dari pihak 

pelapor. Ombudsman Perwakilan Jawa Timur yang 

merupakan lembaga pengawasan eksternal diluar 

pengawasan internal institusi tentunya dituntut betul 

untuk memberikan informasi dan data sebenar-

benarnya. Kantor Pertanahan Kota Surabaya I & II dan 

masyarakat pelapor juga mengungkapkan hal yang 

serupa bahwa Omudsman Perwakilan Jawa Timur 

sudah melakukan pengawasannya dengan cukup 

objektif ,dan sikap dari petugas pengawasan sudah 

cukupbaik dalam menerima pengaduan serta saat 

melaksanakan pengawasannya. 

3) Kekritisan Dalam Menemukan Ketidaksesuaian 

(Penyimpangan) 

 Tahapan pada pelaksanaan penilaian pengawasan 

yang terakhir ini merupakan tahapan final dalam 

optimalisasi fungsi pengawasan pelayanan publik yaitu 

kekrtitisan dalam menemukan ketidaksesuaian atau 

penyimpangan. Menurut Bohari, suatu penyimpangan 

tidak selalu memiliki sifat negatif atau akibat yang 

negatif karena dapat terjadi terpaksa dilakukan demi 

mempertahankan pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Penyimpangan demikian dapat terjadi 

apabila keadaan yang dihadapi dilapangan pada 

kenyataannya tidak sesuai dengan perkiraan, atau dapat 

juga penyimpangan terjadi karena suatu keadaan 

memaksa yang dihadapi di lapangan. Dalam hal ini 

secara formal terjadi penyimpangan yang mungkin 

dapat dibenarkan atau dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa 

petugas pengawasan substansi pertanahan Omudsman 

Perwakilan Jawa Timur melakukan kegiatan 

pengawasan berdasarkan atas laporan pengaduan 

masyarakat dengan melalui berbagai tahapan dan 

proses pengecekan data pendukung. Hal tersebut 

tentunya dimaksudkan agar petugas pengawasan dapat 

menemukan tindakan penyelewengan ataupun 

ketidaksesuaian yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota 

Surabaya I & II. Pada dasarnya menemukan adanya 

penyimpangan memang sulit apabila tidak dilakukan 

cross check secara mendalam dan teliti. Dari hasil 

pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur, ditemukan atau tidak 

ditemukannya dugaan maladministrasi dari 

pelaksanaan pengawasan di Kantor Pertanahan Kota 

Surabaya I & II, pihak Ombudsman Perwakilan Jawa 

Timur tetap mengeluarkan Laporan Akhir Hasil 

Pemeriksaan (LAHP), jika terbukti ditemukan 

maladministrasi maka Ombudsman Perwakilan Jawa 

Timur memerintahkan Kantor pertanahan Kota 

Surabaya I & II untuk segera memenuhi apa yang 

menjadi hak masyarakat.  

 Namun masyarakat pelapor pengaduan menyatakan 

hal yang berbeda bahwa kekritisan dalam menemukan 

ketidaksesuain (penyimpangan) dalam melaksanakan 

pengawasannya merasa aspek ini masih belum berjalan 

dengan baik, terlihat dari adanya laporan pengaduan 

yang hingga saat ini masih belum mendapatkan 

kepastian yang jelas, dan hasil dari pengawasan belum 

cukup memberikan hasil yang baik bagi masyarakat 

atas apa yang menjadi kehendaknya. Setidaknya 

walaupun tidak ditemukan bentuk maladministrasi 

namun ada gambaran penyelesaian yang jelas atas 

laporan masyarakat tersebut dan Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur sebagai lembaga independen 

yang melakukan pengawasannya di luar pengawasan 

internal harusnya memiliki kekuatan yang lebih besar 

dalam menemukan ketidaksesuaian secara teliti dan 

kritis. 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan terkait dengan optimalisasi fungsi 

pengawasan Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

terhadap Kantor Pertanahan Kota Surabaya I & II dapat 
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disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan di 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur memiliki 2 

bentuk pengawasan, yaitu berdasarkan Laporan 

Pengaduan Masyarakat dan Own Motion Ivestigation 

(OMI) atau pengawasan atas prakarsa sendiri serta 1 

bentuk pencegahan yaitu penilaian kepatuhan 

berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2009. 

Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam 

melaksanakan fungsi pengawasannya pada Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya I & II dengan menggunakan 

metode ataupun cara yang sama dalam 

penyelesaiannya, mengingat jumlah laporan pengaduan 

substansi pertanahan di dominasi oleh keduanya. Data 

yang diperoleh di lapangan serta analisis yang telah 

dilakukan maka optimalisasi fungsi pengawasan yang 

dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

terhadap Kantor Pertanahan Kota Surabaya I & II dapat 

dikatakan masih belum optimal. Pihak yang menjadi 

objek pengawasan Ombudsman Perwakilan Jawa 

Timur dalam penelitian ini adalah Kantor Pertanahan 

Kota Surabaya I & II, dimana laporan pengaduan 

masyarakat terkait substansi pertanahan cukup banyak 

dengan berbagai macam pengaduan atas dugaan 

maladministrasi. Berikut merupakan uraian 

lengkapnya, secara umum Optimalisasi Fungsi 

Pengawasan Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

terhadap Kantor Pertanahan Kota Surabaya I & II 

berdasarkan temuan data di lapangan masih belum 

optimal dalam pelaksanaannya, hal ini ditunjukkan 

dalam tiga komponen proses pengawasan yang dapat 

dijelaskan dibawah ini: 

 

1. Ketelitian Penetapan Standar Pengawasan  

Dalam komponen ini terdapat tiga aspek yang 

belum terlaksana dengan optimal, yaitu penentuan 

standar tujuan, penentuan standar fisik, dan 

ketersediaan standar waktu. Dari hasil temuan data 

ketiga aspek ini belum berjalan dengan optimal sesuai 

dengan apa yang dikehendaki, tujuan pengawasan 

masih belum tercapai sebagai bentuk upaya untuk 

meningkatakan mutu pelayanan publik di Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya I & II dan sebagai bentuk 

pemenuhan hak masyarakat melalui penyelesaian 

keluhan masyarakat begitupun dengan ketersediaan 

waktu yang tidak memiliki jangka waktu yang pasti 

dalam penyelesaian pengawasannya atas laporan 

pengaduan masyarakat sehingga dirasa terlalu lama, 

membuat pihak pelapor menunggu tanpa kepastian 

yang pasti, serta standar fisik yaitu ketersediaan SDM 

pengawas yang sangat minim dengan jumlah laporan 

pengaduan yang terus meningkat dan lingkup 

pengawasannya pun setingkat provinsi, hal tersebut 

membuat petugas harus lebih ekstra dalam melakukan 

fungsi pengawawasannya. Serta dua aspek lainnya 

masih terbilang cukup dalam pelaksanaannya. 

2. Pemantauan Pelaksanaan Pengawasan 

Pada komponen proses pengawasan yang kedua ini 

memiliki empat aspek dalam pemantauan pelaksanaan 

pengawasannya. Pada proses ini, dari hasil temuan data 

yang didapat peneliti bahwa pemantauan pelaksanaan 

pengawasan Ombudsman Perwakilan Jawa Timur 

masih belum berjalan dengan optimal. Terdapat dua 

aspek pelaksanaan pengawasan secara lisan yang dirasa 

masih kurang dalam pelaksanaannya dikarenakan pada 

aspek ini pengawasan secara lisan bagi masyarakat 

yang memiliki persoalan cukup rumit memerlukan 

untuk di mediasi/ konsiliasi dengan pihak terkait 

namun dalam temuan data ini Ombudsman Perwakilan 

Jawa Timur tidak melakukan pengawasan tersebut, 

padahal masyarakat besar harapan untuk dipertemukan 

kedua belah pihak agar permasalahan tersebut dapat 

menemukan titik temu yang baik antara kedua belah 

pihak dan hal tersebut juga mengakibatkan laporan 

pengaduan masyarakat belum terselesaikan hingga 

memasuki tahun ketiga. Begitupun dengan pengawasan 

secara inspeksi yang tidak bersifat berkala melainkan 

dilaksanakan atas kondisi dari adanya gejala-gejala 

maladministasi yang ada serta objek pengawasan tidak 

mengetahui akan keberadaan bentuk pengawasan 

tersebut, padahal produk dari pengawasan tersebut 

berupa laporan yang berisi saran perbaikan dalam 

memberikan layanan pertanahan yang lebih optimal, 

sangat disayangkan apabila hal tersebut justru tidak 

diketahui oleh pihak pemberi layanan. Kedua aspek 

lainnya dirasa masih cukup dalam pelaksanaannya.  

3. Penilaian pelaksanaan pengawasan 

Pada komponen penilaian pelaksanaan pengawasan 

ini dirasa masih kurang dalam pelaksanaannya, terlihat 

dari dua aspek yang dalam pelaksanaannya masih 

kurang yaitu, membandingkan standar dengan hasil 

pengawasan serta ketelitian dalam menemukan 

ketidaksesuaian (penyimpangan), pengguna layanan 

merasa belum mendapatkan hal yang sesuai dengan 

kehendaknya, bahkan laporan pengaduan hingga saat 

ini masih belum mendapatkan gambaran penyelesaian. 

Pengguna layanan juga mengungkapkan bahwa 

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur masih kurang 

dalam pemahaman dasar-dasar hukum substansi 

pertanahan. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

di Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya I & II, dan Masyarakat 

pelapor pengaduan substansi pertanahan Kota 

Surabaya terkait penelitian optimalisasi fungsi 

pengawasan dalam meningkatan kualitas pelayanan 

publik di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I & II, 

maka peneliti akan mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya 

Manusia (SDM). Perlunya penambahan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berkompeten dalam melakukan 

fungsi pengawasannya dengan memahami dasar-dasar 

hukum substansi pertanahan, dan mengingat lembaga 

serta instansi yang diawasi cukup banyak di Provinsi 

Jawa Timur dengan permasalahan yang dilaporkan 

cukup beragam membuat petugas pengawasan harus 

bekerja lebih ekstra, sehingga diperlukan penambahan 
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SDM pengawas kurang lebih sejumlah 5 orang yang 

tentunya memiliki pemahaman cukup baik mengenai 

substansi-substansi yang diawasi khususnya pertanahan 

yang laporan pengaduannya terindikasi suatu masalah.  

 

2. Penguatan Bentuk Pengawasan Atas Prakarsa 

Sendiri. Pengawasan Own Motion Investigation (OMI) 

atau pengawasan atas prakarsa sendiri untuk lebih 

sering dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali 

sebagai bentuk evaluasi bagi penyelenggara pelayanan 

publik serta menambahkan metode pengawasan yang 

baru, dengan lebih sering melihat gejala-gelaja 

maladministasi pada substansi pertanahan di Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya I & II sehingga dapat 

memperoleh hasil dan pengaruh dari keberadaan 

pengawasan yang tidak hanya berdasarkan atas laporan 

pengaduan masyarakat saja. Serta hasil laporan Own 

Motion Investigation diharapkan lebih mengikat agar 

instasi atau lembaga yang diawasi mampu 

melaksanakan rekomendasi atau masukan yang 

diberikan sebagai bentuk perbaikan untuk kedepannya.  

 

3. Penetapan standar maksimal waktu penyelesaian 

laporan pengaduan. Penetapan standar maksimal waktu 

penyelesaian paling lama 1tahun dalam 

penyelesaiannya dengan tujuan agar dalam 

penyelesaiannya tidak memakan waktu yang cukup 

lama hingga bertahun-tahun dan sebagai bentuk upaya 

penguatan fungsi pengawasan dengan memaksimalkan 

waktu yang tersedia dibarengi dengan proses 

penyelesaian laporan baik secara lisan ataupun tertulis 

dengan memanfaatkan kehandalan dari petugas 

pengawasan dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai 

dengan waktu dan tujuan pengawasan yang telah 

ditetapkan. 

 

4. Pemberian rekomendasi yang bersifat mengikat. 

Pemberian hasil rekomendasi yang lebih bersifat 

mengikat terhadap objek pengawasan sehingga dapat 

dipatuhi dan dilaksanakan dengan benar-benar oleh 

organisasi atau lembaga pelayanan publik yang 

menjadi objek pengawasan. 

 

5. Pemberian sosialisasi atau pengarahan kepada 

masyarakat mengenai pengetahuan tentang pelayanan 

publik yang benar sehingga masyarakat juga dapat 

berperan aktif dalam membantu Ombudsman 

Perwakilan Jawa Timur dalam mengoptimalkan fungsi 

pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik serta 

adanya wadah informasi bagi pelapor sebagai bentuk 

pemberian masukan kepada ombudsman perwakilan 

jawa timur untuk terus berupaya mengoptimalkan 

fungsi pengawasannya.  

 

6. Yang paling penting adalah penguatan komitmen 

yang tinggi dari jajaran petugas pengawasan 

Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Timur 

khususnya pada subtansi pertanahan untuk terus 

memaksimalkan fungsi pengawasannya sebagai bentuk 

pemenuhan hak masyarakat banyak serta sebagai upaya 

perbaikan mutu pelayanan publik pemerintah karena 

mengingat laporan pengaduan di bidang pertanahan 

terindikasi suatu masalah yang mengharuskan petugas 

pengawasan untuk lebih handal dan kritis serta 

memahami objek yang sedang diawasi. 
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