
 

 

 

 

 

 

  

LAMPIRAN 

HASIL SURVEY, MUTASI SURAT IJIN, FOTO 



HASIL CULTURAL PROBING 

 

1. Namaku Dyan Suci Prasetyowati, boleh dipanggil dian, ucik, cici, apa aja yang membuat orang harus 

memanggilku. Kenapa? Alasannya aku akan menjadi salah satu orang yang mempengaruhi dunia ini 

dengan adanya aku. Saat ini memang aku hanya manusia biasa, namun aku bersyukur dan selalu percaya 

bahwa aku akan menjadi luar biasa. 

Leadership ada jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh setiap orang, dan penerapannya haru 

dimanapun. Memanfaatkan segala kesempatan  yang ada agar selalu bisa menjadi panutan bagi orang lain. 

Selama 17 tahun aku ada, di SMP 1 Boja aku pernah menjadi ketua OSIS, dan kini di SMK N 7 atau 

orang biasa mengenal dengan STM Pembangunan ini aku merasa senang dalam berorganisasi. Aku selalu 

menikmati masa dimana aku dan teman – temanku mengkoordinir satu kegiatan bersama. Organisasiku 

menyenangkan dan mengajariku banyak hal. Aku merasa enjoy di setiap kegiatan yang diadakan oleh 

organisasiku. Dan tugasku sebagai ketua harus memajukan tim dan bekerjasama membangun 

kepemimpinan di sekolah. 

Dalam awal maret ini list yang harus ku selesaikan adalah kegiatan bakti sosial,  rapat evaluasi 

FOKUS 1 dan melatih kepemimpinan.  

Di dalam penerapannya, aku sangat mengidolakan ayahku dalam memimpin. Ayahku pemimpin 

keluarga yang bijak, dia adalah sosok yang rela berkorban dan mempengaruhi kehidupanku agar terus 

membuat kemajuan – kemajuan kecil yang signifikan. Ayahku selalu bangun lebih pagi dari aku, dan tidur 

lebih malam dariku, sejauh ini ia telah menjadi contoh bagi kami semua yang ada dirumah. Dalam 

cakupan yang lebih luas, aku mengidolakan SBY sebagai contoh presiden idola. Sejauh ini ia sudah 

melakukan yang terbaik untuk Indonesia.  

Dalam pandanganku criteria seorang pemimpin itu bijaksana, baik, Jujur, Berwibawa, Cerdas, 

Tegas, Adil, Cekatan, Rela Berkorban, Disiplin dan punya tujuan. Dan jika aku memimpin, aku akan 

menerapkan system kepemimpinanku yang tepat, cepat dan disiplin. Memimpin itu tidak semata – mata 

terbentuk atas naluri, perlu latihan yang cukup sering untuk menumbuhkan naluri memimpin, dan 

menurutku caranya dengan : Public speaking, Kewirausahaan (inovasi), dan mempelajari sesuatu dengan 

ikhlas tanpa mengharapkan pamrih sedikitpun. Dalam pergerakan menjadi seorang pemimpin pun 

tentunya aku memiliki visi dan misi untuk mensejahterakan rakyatku yaitu dengan : 

1. Mendengarkan aspirasi rakyat  

2. Usaha member perubahan 

3. Mengerjakan sesuatu dengan maksimal 

4. Lanjutkan program kerja yang bagus dan belum terlaksana dengan menambahkan hal baru 

didalamnya. 

Berbicara pemerintahan Indonesia, yang harus dibenahi adalah dengan menghilangkan korupsi – korupsi 

simulasi SIM, KK, dan administrasi Negara lainnya. Dan melihat pada system pemerintahan itu sendiri 

pembuatan STNK, SIM, KTP, dsb dirasa belum maksimal, dan sebenarnya bisa lebih maksimal lagi. Dan 

sebenarnya adanya pembaharuan system itu merupakan langkah yang tepat dalam membuat masyarakat 

lebih mudah, buktinya pun saya tidak mengalami kesulitan dalam pelayanan publik, namun masih ada 

hierarki system yang sedikit lari dari tatanan yang ada yaitupemungutan kas yang seharusnya tidak boleh 

terjadi.  

 Pelayanan publik, aku lebih memilih berada dalam administrasi yang susah tapi membuahkan 

hasil yang tepat dan membangun mutu diri sebagai seorang individu daripada harus menyuap orang 

dengan uang untuk melakukan sesuatu. Jika pada aplikasinya ada kendala yang berkaitan dengan 

pelayanan public, aku memilih berbicara kepada pemimpin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan 

aku merasa harus tahu tentang pelayanan public yang berkaitan dengan proses administrasi demi 

kelangsungan hidupku. Dan urusan pelayanan public seharusnya free. Karena tugas pemerintah itu adalah 

menyejahterakan rakyat dan pelayanan public ada didalamnya. Sehingga adapun pemungutan biaya 

seharusnya tidak mahal. 

 Harapanku sebagai generasi pemimpin bangsa ini, Indonesia terus jaya dengan satu pelayanan 

public yang baik dan layak. 

 

2. Lahir di samarinda seorang anak laki – laki yang kini bersekolah di SMA Semesta Semarang, 

mentragetkan untuk menjadi arsitek kelas dunia yang belajar di jerman. Tinggal di asrama bukan 

hal mudah, sering rindu dengan orang tua. Sebelum menjadi ketua OSIS aku menjabat sebagai 

humas di OSIS, kegemaranku untuk MC menjadikanku seseorang yang semakin berani berbicara 

di depan umum. Bermain gitar dan mendesain mengajariku pengalaman untuk mencari 

penghasilan sendiri. Dengan menjadi ketua OSIS ini aku tertantang untuk selalu melakukan yang 

terbaik, karena dibalik semua itu aku percaya akan banyak pengalaman berharga. Tentang OSIS 

yang aku pimpin, memang bikin pusing, stress,tapi disini aku belajar “how to lead” dan itu 

nantinya penting untuk masyarakat luas. Bagiku pelatihan kepemimpinan yang baik itu dengan 

LDK, tapi tetapsaja berlatih menjadi MC itu yang utama karna pemimpin itu berani berbicara, 

dan berani bertanggung jawab atas apa yang dibicarakan di depan umum. Saya belum memahami 

arti pelayanan publik, dampaknya untuk saya di bagian mana. Sehingga saya belum pernah 

merasakan kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik. “jika suatu saat nanti aku mejadi 

pemimpin Indonesia, aku akan menciptakan system pelayanan yang praktis, efisien, efektif, 

modern dan cukup”. 



Hasil Wawancara Ombudsman Jateng 

Dengan Bp M. Rifki Taufikurrahman 

Tema : Ombudsman berbicara tentang kepemimpinan 

1. Proses Lahirnya Ombudsman Indonesia, 

Jawaban : 

Swedia mengawali Ombudsman, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pendamping masyarakat. 

Disana pemerintahan dahulunya berbentuk kerajaan dan raja merasa sudah membuat system yang baik 

namun tidak terlaksana dengan baik. Hingga dibentuklah Ombudsman sebagai jembatan antara raja 

dengan rakyatnya. Di Indonesia Ombudsman dicetuskan pada masa presiden Abdurrahman Wahid tahun 

2000, ketika itu Komisi ini masih berbentuk AD HOC, artinya bisa dibubarkan sewaktu  - waktu karena 

hanya memiliki tujuan tertentu saja. Hingga oleh para pembentuk Ombudsman di tahun 2003 resmi 

menjadi Komisi Ombudsman Nasional yang resmi secara legal formal. Pembagian tugas mengikuti 

otonomi daerah, dahulunya jateng dan DIY menjadi satu perwakilan. Namun di tahun 2012 akhir wilayah 

jateng membentuk perwakilan sendiri dengan wilayah cakupan jawa tengah bagian utara. Sedangkan 

perwakilan DIY memegang wilayah Yogyakarta itu sendiri sekaligus Wilayah jateng Bagian Selatan. 

2. Sejauh ini bagaimana pelayanan publik di Jateng? 

Jawaban : 

Menurut survey kelayakan di tahun 2009, pelayanan public yang ada di jawa tengah masih pada range 

zona kuning dan zona merah, yang artinya standarisasi pelayanan public masih dibilang rendah. 

Berdasarkan pada UU no 25 tahun 2009 yang mengatur segala proses pelaksanaan pelayanan public itu 

sendiri, Jawa Tengah dipandang masih jauh untuk bisa memasuki zona hijau. 

3. Jumlah pelapor hingga saat ini? Bagaimana Ombudsman Memperbaiki pelayanan Publik? 

Jawaban : 

2013 total 107 Pelapor dan hingga awal tahun 2014 ini sudah 24 laporan. Ombudsman memiliki 

wewenang untuk menegur yang sifatnya memaksa pada Instansi yang ada dalam zona monitoring 

Ombudsman dengan mengelurkan surat rekomendasi. Dasarnya hanya ada 2 cara, Soft, menggunakan 

saran dan melalui audiensi, kedua adalah Hard yaitu dengan langsung mengeluarkan surat rekomendasi 

itu. 

4. Lembaga mana yang menjadi Top pelaporan ke Ombudsman? 

Jawaban : 

Ada 2 lembaga teratas dari para pelapor yaitu Polrestabes dan BPN. 

5. Apa Kata Ombudsman tentang Masyarakat Jateng? 

Jawaban : 

Belum ada riset khusus untuk mengetahui seperti apa masyarakat jateng ini. Yang jelas setahun kami 

disini dengan jumlah laporan yang mencapai ±120 laporan itu sudah prestasi. Karena di kota lain masih 

ada yang lebih sedkit. Berbicara prestasi tidak juga bisa dibilang prestasi karena jika semakin banyak 

laporan berarti standar Pelayanan Publik yang ada di jateng ini terbukti masih sangat kurang. Semakin 

banyak laporan bukan tolak ukur bagi keberhasilaan Ombudsman. Karena kami menangani kasus sesuai 

dengan prosedur yang ada, jika kami lambat ya pasti prosedur itu pun lambat. Kami pun akan bisa 

menjelaskan dimana kasus ini berada jika penyelesaiannya lama. Seperti itu yang membuat kami 

beberapa waktu lalu sempat di demo. Seperti apa Ombudsman dimata masyarakat? Adakah standar untuk 

mengukur kinerja Ombudsman (seperti kalau dalam dunia kampus itu “akreditasi A”)? 

Jawaban : 

kami tidak memiliki standar tertentu dalam menentukan standar kinerja, karena kami  bekerja dengan 

prosedur yang ada, kami tidak memiliki saingan dalam pekerjaan, karena itu tugas kami tidak akan bisa 

disalahkan. Jadi mau kami di demo juga itu tidak menyelesaikan masalah dan sebenarnya tanpa dasar 

apapun, karena kami telah melakukan tugas kami sebaik mungkin. Kami memaksa seluruh lini untuk 

bergerak lebih maju dalam pelayanan public. Segala urusan 3 program unggulan Pelaporan, 

Pencegahan, dan pengawasan akan terus kami lakukan. Kami tidak mau berfikir banyak tentang kinerja 

kami dimata masyarakat, karena KPK saja setiap hari di demo. Padahal Kasus Korupsi yang telah 

ditangani juga sudah sangat banyak. Itupun juga tidak akan cukup bagi masyarakat. Yang peting adalah 

kami memiliki aturan dan prosedur yang ada di dalam undang – undang, dan kami bekerja sesuai dengan 

aturan yang benar. Kami memiliki standarisasi pelayanan prima di tahun 2012, dari hasil itu kami akan 

terus membenahi kualitas dan pelayan itu sendiri, bagi instansi pelayanan public dengan kualitas yang 

bagi maka pelayanan akan baik juga, yang kami amati sejauh ini sih begitu.  

6. Apa Kata Ombudsman tentang Pemimpin Jateng? 

Jawaban : 

Kami sering melakukan audiensi kepada pemimpin pelayanan public di jawa tengah, Pada kenyataannya 

ya para pemimpin ini masih sangat lambat untuk melaksanakan hasil audiensi tersebut. Namun ya mau 

gimana lagi, kami terus melakukan audiensi sebagai cara pertama. Sekarang pun di Indonesia orang 

yang namanya sudah di jelekpun di surat kabar masih bisa mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin 

Negara. 

7. Sosialisasi semacam apa yang sudah dilaksanakan? 

Jawaban : 

Sejauh ini kami sudah sosialisasi hingga ke RT dan RW, melalui Instasi juga sudah, kami pun sudah 

mulai memasuki zona kampus. Tapi ya kembali lagi kepada masyarakat, kami pernah sosialisasi ke salah 

satu kota di pinggiran, kami bertanya tentang KTP, banyak warga yang masa berlaku dari KTP nya itu 

sudah habis namun belum diperpanjangg, ada pula yang malah belum punya KTP. Lhah itu kan miris 

mbak.. dan saat itu pula kami berinisiatif untuk mendata siapa – siapa yang belum itu, dan setelah itupun 

juga didata hanya beberapa orang saja padahal sebenarnya yang tadi angkat tangan banyak. Seperti 

itulah Kondisi sebenarnya, Masyarakat kita masih banyak yang tidak mau tahu tentang system, dan tidak 

tahu bahwa ketika mereka bersuara itu akan bisa memperbaiki system dari pelayanan public itu sendiri. 



Hingga kami pun sekarang sudah mulai masuk ke SMS Hotline untuk masyarakat yang tidak berani 

berbicara langsung dengan kami. Dan selalu kam tanggapi dari SMS tersebut. Karena tidak semua 

komunikasi bisa hanya dengan SMS atau telpon. Mungkin hanya untuk penyampaian pesannya saja. 

8. Adakah Pasar utama yang ingin dibidik?  

Jawaban : 

Tidak ada pasar khusus untuk membuat orang tahu tentang Ombudsman. Kami ingin seluruh aspek 

masyarakat tahu bahwa kami ada mendampingi masyarakat. 

9. Untuk masuk ke anak sekolah kira – kira kapan? 

Jawaban : 

Belum kami pikirkan untuk itu mbak,, karena sosialisasi kepada anak SMA itu perlu formulasi khusus, 

bahasanya tidak sama ketika kita berbicara kepada mahasiswa. Anak SMA cenderung tidak mau tahu dan 

tidak peduli atas apa yang terjadi di sekitarnya. Tapi mungkin tahun depan baru kami akan mulai 

pikirkan caranya, entah melalui seni tari atau pertunjukan drama yang jelas akan kami lakukan. 

10. Konsep Leadership yang ingin diangkat Ombudsman? 

Jawaban :  

Konsep kepemimpinan yang ingin diangkat Ombudsman ya berkaitan dengan Pelayanan Publik, Karena 

Pemimpin itu melayani, focus kepada pemberian pelayanan, dengan meminta pelayan yang sesuai untuk 

11. Pesan Utama yang ingin disampaikan saat sosialisasi? 

Jawaban : 

Melihat kecenderungan masyarakat sendiri melapor ke Ombudsman itu di bagian terakhir ketika dimana 

mana kasus itu tidak bisa diselesaikan, dan kasus itu terlalu rumit. Kami pun memberikan solusi sesuai 

dengan prosedur yang ada dalam Undang – Undang, dan kami tidak pernah lari dari patokan yang ada. 

Untuk itulah seharusnya masyarakat berani berbicara sejak awal jika terlihat ada masalah, agar kasus 

bisa kami tangani sedini mungkin. Sehingga pesannya lebih kepada, keberanian lapor, jaga integritas dan 

membaca situasi. 

12. Apa yang membedakan sosialisasi Ombudsman dengan Komisi Lainnya? 

Jawaban : 

Kami fokus kepada system dari pelayanan public itu mbak bukan SDM, bisa lapor ke Ombudsman untuk 

pengaduan kinerja Instansi buak perorangan. Dan proses pelaksanaan pelayanan publik inilah yang 

terus kami awasi bukan siapa yang melayani.  

 

13. Pesan Jika sudah saatnya bersosialisasi ke anak SMA dan SMK maupun gerasi penggerak lainnya? 

Jawaban :  

Jaga Integritas, Kejujuran, dan Beranilah untuk menolak hal – hal yang melaggar hokum. 

14. Jika Boleh berandai – andai, jika nanti Jawa Tengah sudah benah pelayanan publiknya, Kemana 

Ombudsman akan pergi? 

Jawaban : 

Di Norwegia saja yang Pelayanan Publiknya paling baik masih mempertahankan Ombudsman, karena 

kami adalah kaki tangan raja. Kami tetap pelu ada untuk mengawasi kinerja raja / pemimpin itu tadi 

supaya system itu akan terus berjalan dengan baik dan masyarakat merasa dilayani oleh negaranya. 



Draft Pertanyaan Wawancara Ombudsman DIY 
Tema : Jati diri Ombudsman 

1. Berdasarkan Informasi wawancara Ombudsman perwakilan Jateng bahwa dahulu perwakilan Jateng 

& DIY ada di DIY, yang secara otomatis usianya lebih tua dari Ombudsman perwakilan Jateng, 

Bagaimana Ombudsman Perwakilan DIY mengenal Masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah?   

Jawaban : 

Masyarakat jogja sebenernya tidak semata – mata seperti pada masyarakat jawa pada umumnya, sejak 

2004 banyak yang belum tahu, karena melihat sejarahnya Ombudsman hasil kepres, dan sifatnya 

adalah low profile, karena belum memiliki dasar hukum yang kuat. Ombudsman bekerja saja, tanpa 

harus ekspose pada ruang publik. 2008, mulai high profile. Dulu sempat menggunakan ILM tapi 

metode itu tidak efektif, karena kurang menjelaskan Ombudsman secara empiris. Kemudian 

pendekatan Ekspose kasus pada media masa, 2010 akhir dengan menggunakan contoh empirik. 

Publikasi tentunya harus melalui persetujuan pelapor. Justru masyarakatnya merasa berani berbicara. 

2. Bagaimana Posisi Ombudsman Perwakilan DIY di mata Pemerintahan DIY itu sendiri. Melihat 

system pemerintahan yang berbeda? 

Jawaban : 

Birokrasi jauhlebih korperatif, akses untuk mendapatkan informasi jauh lebih mudah.   

3. Bagaimana Pelayanan Publik di DIY sendiri? Ada di zona mana?,  

Jawaban : 

Ya tidak berbeda dengan yang di semarang, di DIY dan jateng selatanmasih dalam zona merah dan 

kuning namun sudah ada sedikit yang berada di zona hijau. 

4. Sejauh ini berapa jumlah pelapor? Dan sosialisasi apa yang sudah dilakukan? 

Jawaban : 

107 di tahun 2011 , 204 di tahun 2012, 322 di tahun 2013  

5. Apa fungsi utama dari Posko? Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di dalamnya? 

Jawaban : 

Masarakat bisa melapor, konsultasi, sosialisasi tentang ombudsman. 

6. Bagaimana Masyarakat memandang Ombudsman Perwakilan DIY? 

Jawaban : 

Masyarakat mengetahu 

7. Bagaimana para Asisten sebagai seorang Individu yang berada didalamnya memandang Ombudsman? 

Karakter seperti apakah yang ingin dibangun untuk dijadikan ikon Ombusman? Wujud benda hidup 

atau benda mati apa yang bisa mencerminkan karakteristik Ombudsman? 

Ombudsman adalah seorang wali dari rakyat yang dipercaya oleh raja untuk menjadi mediator 

(perantara). Jika dlu ada dari kami yang menggemari wayang itu mengatakan karakter yang 

mencerminkan ombudsman itu adalah yudistira, berkaitan dengan nilai integritas. Bisa juga seperti 

werkudara yang terkenal dengan kejujurannya smpai ia berjalan tidak menyentuh tanah. Adapula yang 

menyebutnya seperti semar. Karena kita dijawa, pendekatan karakter wayang itu akan sangat 

simbolik. 

8. Bagaimana status Ombudsman dimata Negara? Seperti apa dipandangan para pemimpin Negara?  

Jawaban : 

Tempat untuk bekerjasama dan mengawasi sistem pelaksanaan pelayanan publik, karena itu berkaitan 

dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

9. Warna apa yang mewakili karakteristik Ombudsman? 

Jawaban : 

Berbasis merah dan putih untuk mencerminkan Indonesia.  

10. Sejauh ini melayani, Kepada siapa Ombudsman itu harus mengeluh? Jika pemimpin pun tidak bisa 

memberikan solusi? 

Jawaban : 

Ombudsman tetap harus mengambil sikap sendiri untuk menentukan kemana kasus tersebut harus 

selesai, diatas pemimpin ada  pemimpin yang lebih berkuasa, jika hingga pada pimpinan tertinggipun 

tidak ada solusi maka Ombudsman akan memberikan sanksi administratif dan  

11. Apa yang menguatkan Ombudsman untuk terus menyuarakan tugasnya kepada masyarakat? 

Jawaban : 

Pelayanan publik ada dari manusia itu dilahirkan sampai manusia itu mati. Dalam perjalanannya pasti 

masyarakat membutuhkan Ombudsman. Kami ingin agar masyarakat jika menjadi korban ketidak 

adilan atau dirasa ada kejanggalan ,dalam proses pelayanan publik maka masyarakat tahu haru lapor 

kepada siapa. 

12. Pernahkan ada kasus yang mungkin dirasa ada permainan politik dibelakangnya? Bagaimana 

Ombudsman Menyikapi hal tersebut? 

Jawaban : 

Ketika laporan itu datang, kami sudah memfilter dan mewawancarai kemana arahan dari kasus 

tersebut. Sehingga kami rasa kasus – kasus tersebut tidak akan bisa masuk, karena kami pun menjaga 

integritas. 

13. Sanksi apa yang paling keras yang bisa diberikan Ombudsman kepada Instansi yang memang tidak 

melaksanakan surat rekomendasi yang bersifat memaksa itu? 

Jawaban :  

Sanksi administrasi – publikasi di surat kabar. 
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