OMBUDSMAN JAMBI APRESIASI PILKADA BATANG HARI
Jum'at, 18 Desember 2020 - Korinna AI Emira

Jambi, (18/12)- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap kesiapan protokol kesehatan dalam Pilkada
serentak 2020, Ombudsman RI dalam konferensi persnya pada 17 Desember 2020, memberikan apresiasi kepada
Bawaslu dan KPU. Tidak terkecuali kepada Bawaslu dan KPU Kabupaten Batang Hari, Ombudsman RI Perwakilan
Provinis Jambi juga menyampaikan apresiasi.
Shopian Hadi, Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi, mengaminkan hal
tersebut. Dari pengamatan yang dilakukan Asisten Ombudsman di beberapa TPS yang ada di Kabupaten Batang Hari,
ketersediaan alat-alat protokol kesehatan cukup lengkap dan dalam kondisi yang baik. Ombudsman RI Perwakilan
Provinsi Jambi sebelumnya sempat ragu apakah Pilkada tahun ini dapat terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan
klaster baru penyebaran Covid-19. Karena H-5 sebelum Pilkada dilaksanakan, Shopian dan beberapa Asisten
Ombudsman lainnya melakukan pengecekan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) di KPU Kabupaten Batang hari,
hasilnya masih banyak APD yang belum sampai dan beberapa ada yang ditemukan kerusakan. "Memang banyak yang
belum sampai APDnya. Ada juga yang kondisinya tidak baik. Seperti handsanitizer yang tutupnya rusak sehingga tumpah
isinya," kata Shopian.
KPU Kabupaten Batang Hari menjanjikan bahwa seluruh APD akan tersalurkan secara merata dan dalam kondisi yang
baik ke seluruh TPS. Hal ini terbukti dari pengamatan Ombudsman pada hari pemilihan (09/12), dimana Ombudsman
mengambil sampel di lima TPS di Kabupaten Batang Hari.
Dari kelima TPS tersebut, seluruh APD sudah lengkap dan dalam kondisi baik sehingga dapat digunakan oleh petugas
dan masyarakat walaupun masih ditemukan beberapa kekurangan. "Keseluruhan sudah baik, tapi ada satu TPS yang
tidak menyediakan tempat sampah. Jadi tissue bekas masyarakat itu berserakan," tambah Shopian. Namun hal tersebut
langsung diperbaiki oleh petugas TPS. Selain itu, masih ada beberapa masyarakat yang tidak membawa masker atau
tidak menggunakan masker dengan seharusnya. Hal ini sangat disayangkan dan menjadi catatan bagi Ombudsman.
Atas hasil ini, secara keseluruhan Ombudsman mengapresiasi kinerja Bawaslu dan KPU Kabupaten Batang Hari karena
berhasil melaksanakan Pilkada dengan kondusif dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah disarankan.
Ombudsman juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah meberikan hak suaranya dengan tetap mematuhi
protokol kesehatan.
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