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KATA PENGANTAR
Beberapa cerita nyata dalam buku ini, dimulai dengan
panggilan telepon yang diterima awak Ombudsman di
perwakilan tertentu, dan itu bisa datang kapan saja. Jika
beritanya baik, tentu tak masalah. Tapi, informasi yang
masuk ke setiap kantor Ombudsman umumnya bukan
sesuatu yang menyenangkan. Ada berita tentang bayi
hilang, murid terancam tidak bisa sekolah, penderita kanker
dipulangkan paksa, pekerja yang di-PHK, dan sebagainya.
Menghadapi situasi tersebut di atas, umumnya awak
Ombudsman sudah dilatih untuk mendengarkan suara
hati. “Bukan membuat masalah, tetapi mencari solusi,” itu
prinsip Ombudsman RI. Dalam hal ini, tersedia dua jenis
solusi.
Pertama, memperlakukannya secara prosedural.
Istilah sehari-hari yang biasa diucapkan oleh para Asisten
Ombudsman adalah “membuka map kuning”. Ini merujuk
pada penerimaan laporan secara formal, di mana semua
dokumen kemudian dimasukkan dalam map kuning, guna
kemudian dipelajari dan ditindaklanjuti.
Masalahnya, jika proses formal harus dilalui, artinya
harus menunggu laporan masuk terlebih dahulu, maka
pasien sudah keburu mati, siswa sudah keburu tak bisa
sekolah. Demikian pula, air minum untuk perumahan sudah
keburu tak mengalir berhari-hari.
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Maka, terdapat cara kedua, yakni cara yang disebut
“Reaksi Cepat Ombudsman” (the Ombudsman Quick
Response). Sesuai namanya, maka semangatnya adalah agar
Ombudsman segera melayani publik yang sedang susah itu
sebisa-bisanya dan secepat-cepatnya. Urusan administratif
belakangan saja.
Hal-hal yang para pembaca temui di sekujur buku
ini adalah kisah ketika para awak Ombudsman di semua
ibu kota provinsi berjibaku dengan masalah pelayanan
publik, yang kesemuanya memiliki unsur kemendesakan
untuk ditangani dan unsur kesegeraan mengingat waktu
yang tersedia tidak banyak. Karena bersifat mendesak
dan segera, maka hampir semua tulisan bercerita tentang
aktivitas jam per jam, mulai dari para kepala perwakilan
hingga asisten saling bekerja sama menyelesaikan masalah
demi kepuasan publik.
Apakah hasilnya semuanya berakhir manis? Tidak juga.
Seperti kata pepatah, “manusia berusaha tetapi Tuhan
jua yang menentukan”. Beberapa perwakilan menuliskan
kenyataan getir itu. Namun, jika kita bicara tentang hikmah,
maka selalu ada hal baik yang diperoleh oleh penyelenggara
layanan sebagai pihak yang dianggap sebagai sumber
masalah. Kehadiran Ombudsman, rata-rata, dianggap
sebagai pemberi reminder atau wake-up call terkait hal-hal
menyimpang yang terjadi di kantor mereka.
Tentu saja keinginan memberi respons yang cepat
ini bukannya tanpa resiko. Sebagai lembaga negara yang
memiliki ketentuan organisasi, tentu ada tata-cara dalam
rangka pengeluaran uang, melakukan perjalanan dinas,
dan lain-lain. Jika itu semua dilanggar, minimal dilewati
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untuk sementara, tentu perlu komitmen yang kuat dari
semua pihak untuk tidak menyalahgunakannya.
Beberapa cerita dari buku ini mengisahkan betapa
telepon Ombudsman ke kepala dinas setempat mampu
membuat kepala dinas langsung mengoreksi kebijakannya.
Ini menandakan Ombudsman sudah memiliki pengaruh,
bahkan power, dalam konteksnya masing-masing. Jika
pengaruh ini senantiasa dipergunakan untuk hal-hal yang
baik, tentu tak masalah. Tapi bagaimana bila tidak?
Menyadari situasi itu, maka dalam suatu rapat kerja
Ombudsman yang berlangsung pertengahan 2016 ini di
Bandung memutuskan, bahwa aktivitas reaksi cepat itu
perlu diatur. Tentu saja tidak tentang reaksinya itu sendiri,
yang dapat dipastikan akan amat bermacam-macam
bentuk dan konteksnya. Hal yang diatur dalam hal ini lebih
pada hal-hal administratif yang perlu dilakukan segera
setelah aktivitas reaksi cepat itu dapat dikatakan selesai.
Sebagai contoh, ditentukan perihal hal atau situasi
apa yang pantas di-approach dengan pendekatan reaksi
cepat tersebut. Selanjutnya, ditentukan juga, bahwa reaksi
tersebut hanya boleh dilakukan sepanjang 1-2 hari saja.
Setelahnya, kasus harus di-registrasi (baca: dibuat map
kuningnya), surat tugas dan berbagai administrasi lainnya
juga harus segera dibuat, sehingga tertib administrasi
dapat kembali dicapai.
Juga diingatkan kepada semua awak Ombudsman
perihal cara-cara simpel guna mencegah jangan sampai
respons cepat tersebut menjadi sarat kepentingan atau
digunakan untuk kepentingan pribadi.
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Demikianlah, atas nama Pimpinan Ombudsman serta
semua Perwakilan Ombudsman se-Indonesia yang telah
berkontribusi menulis pengalamannya dalam buku ini,
kami mengucapkan selamat membaca bagi semua pihak.
Semoga ada hal-hal positif yang bisa ditarik dan menjadi
pembelajaran bagi kita semua dalam rangka mendorong
pelayanan publik yang berkualitas di negara kita tercinta,
Indonesia.
Jakarta, November 2016
Anggota Ombudsman Pengarah,

Prof. Adrianus Meliala, Ph.D
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Dokter Spesialis Diintervensi,
Paramedis pun Beraksi
Perwakilan Provinsi Papua

Ombudsman Republik Indonesia

1

Tanggal 4 Maret 2016, Ombudsman RI Perwakilan
Papua menerima laporan atas nama Dokter Elisabeth
Rerungan Sp.OG bersama dengan paramedis dari RSUD
Abepura yang mengatasnamakan Solidaritas Pegawai
RSUD Abepura. Mereka menyampaikan laporan dugaan
penyalahgunaan wewenang oleh Direktur RSUD Abepura
terkait Penerbitan Surat Keputusan Direktur Nomor:
188.4/1098/RSUD-ABE/XI/2015 dan beberapa laporan
terkait lainnya, yaitu dugaan malpraktek dalam proses
persalinan dalam rangka pembuatan film“Silet di Kabupaten
Asmat”, dugaan penundaan berlarut dalam pembayaran
jasa BPJS Kesehatan dan dugaan konflik kepentingan dalam
kasus manipulasi data status kepegawaian Direktur RSUD
Abepura (Dokter Yohanes Manangsang).
Permasalahan pelapor berawal dari intervensi
Direktur RSUD Abepura dalam tugas/tanggung jawab
pelapor sebagai dokter spesialis terkait penanganan
persalinan (obgyn), mengakibatkan pelapor hanya diminta
menandatangani proses penanganan di ruang bersalin.
Mengenai penanganan medis itu sendiri, menurut pelapor
tidak sesuai dengan standar pelayanan dalam hal menolong
persalinan, karena menggunakan alat persalinan yang
sudah tidak pernah digunakan karena dapat menyebabkan
gangguan pada ibu pasca
persalinan.
Masalah ini telah
ditangani oleh komite
medik per tanggal 25
November 2015. Pada
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saat itu, Dokter Yohanes Manangsang mengakui kesalahan
dalam pelaksanaan tugas di ruang Obgyn dan meminta
maaf kepada pelapor. Begitu juga pelapor telah memaafkan
Direktur RSUD Abepura tersebut.
Namun, hal ini justru menyebabkan dikeluarkannya
Surat Keputusan Direktur Nomor: 188.4/1098/RSUD-ABE/
XI/2015 tanggal 30 November 2015, yang menyatakan
pelapor dibatasi kewenangan klinisnya sebagai dokter
obgyn untuk tidak melakukan tindakan persalinan sampai
keputusan komite medik ditetapkan.
Dampak lain setelah masalah ini ditangani oleh
komite medik adalah kendaraan operasional kedinasan
yang digunakan pelapor juga ikut ditarik oleh pihak
RSUD Abepura, dengan alasan keterbatasan kendaraan
dinas. Permasalahan tersebut akhirnya terus berlarut
dan berdampak pada pelayanan di ruang obgyn, karena
hanya tersedia dua dokter spesialis termasuk salah satunya
pelapor. Sementara satu dokter spesialis lainnya sedang
menjalani perawatan kemoterapi.
Menyikapi permasalahan di atas, paramedis dari RSUD
Abepura yang mengatasnamakan Solidaritas Pegawai RSUD
Abepura melakukan aksi mogok layanan dan meminta
tanggapan serius dari Pemerintah Provinsi (dalam hal ini
sebagai penanggung jawab RSUD Abepura). Langkah ini
justru memperoleh respons negatif dari Pimpinan Daerah
(Sekretaris Daerah Provinsi Papua), di mana paramedis
diancam akan dipindahkan ke tempat layanan yang jauh
(di wilayah pegunungan) jika tidak memberikan pelayanan,
tanpa memberikan alternatif solusi atau permasalahan
Ombudsman Republik Indonesia

3

yang sebenarnya telah diketahui oleh Pemerintah Provinsi
Papua.
Solidaritas Pegawai RSUD Abepura tetap melakukan
aksi agar mendapat respon dari Pemerintah Provinsi Papua.
Mereka melakukan demo di depan ruang kerja Gubernur
Papua dan menunggu sampai mendapat jawaban terhadap
permasalahan yang dikeluhkan. Selanjutnya, Pemerintah
Provinsi Papua menerima aspirasi Solidaritas Pegawai RSUD
Abepura dan berjanji akan menindaklanjuti. Namun hingga
pelapor menyampaikan laporan kepada Ombudsman
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, belum ada
tindak lanjut sesuai yang disampaikan oleh Pemerintah
Provinsi Papua.
Solusi Ombudsman
Sebelum laporan disampaikan kepada Ombudsman
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, pelapor
telah melakukan konsultasi dengan Kepala Perwakilan.
Tim Solidaritas Pegawai RSUD Abepura sepakat
melaporkan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua. Pada
hari Jumat, 4 Maret 2016, Tim Solidaritas Pegawai RSUD
Abepura memberikan laporan kepada Ombudsman
sekaligus melakukan konferensi pers mengenai dugaan
maladministrasi di RSUD Abepura.
Laporan yang disampaikan kemudian ditindaklanjuti
oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua dengan memeriksa
dokumen dan memastikan, bahwa dokumen tersebut
lengkap. Ombudsman kemudian melakukan kunjungan
4
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ke RSUD Abepura guna bertemu dengan Direktur RSUD
Abepura, namun tidak sempat bertemu.
Selanjutnya, Ombudsman menyampaikan di media,
bahwa ada dugaan maladministrasi terkait permasalahan
RSUD Abepura dan akan menindaklanjuti dengan langkah/
kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman. Salah
satunya terkait laporan pelapor tentang penyalahgunaan
wewenang oleh Direktur RSUD Abepura terkait Penerbitan
Surat Keputusan Direktur Nomor: 188.4/1098/RSUD-ABE/
XI/2015.
Ombudsman masih berproses dengan menyusun
klarifikasi, namun ternyata Direktur RSUD Abepura telah
diganti pada tanggal 15 Maret 2016, akhirnya pelapor
kembali bertugas di RSUD Abepura.
Setelah Ombudsman berbicara di media, pengaduan
pelapor ditindaklanjuti Pemerintah Daerah dengan
mengganti Direktur RSUD Abepura, yang kemudian secara
otomatis mengembalikan posisi pelapor pada jabatan
semula. Pelapor menyampaikan, bahwa masalah terkait
Surat Keputusan Direktur Nomor: 188.4/1098/RSUD-ABE/
XI/2015 tidak perlu ditindaklanjuti karena dirinya telah
kembali bertugas di Bagian Obgyn RSUD Abepura dan
menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman RI.
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Cukup 1 SMS Saja,
Pengaduan Anda Terlayani
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
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Tanggal 1 Agustus 2016 pukul 15.00 WITA, Ombudsman
RI Perwakilan NTT menerima laporan melalui SMS Kriiing
Ombudsman NTT dari Asta Paulus Seo, Rini S. Ezra, dan
Yohana Maria Seo, warga RT 16 RW 04 Desa Penfui Timur,
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atas
dugaan penundaan berlarut pelayanan E-KTP oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang.
Selanjutnya, Asisten Ombudsman NTT, Yosua Karbeka,
yang membidangi substansi Administrasi Kependudukan
menghubungi melalui SMS ke petugas penghubung Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, Dedy
Sumantri, Kepala Bidang Pelayanan pukul 15.02 WITA. Isi
smsnya seperti berikut ini: “Selamat Siang Pak Dedy, saya
Yosua dari Kantor Ombudsman NTT. Kami mendapat
pengaduan dari sdr. Pemohon KTP an. Asta Paulus Seo, Rini
S. Ezra, dan Yohana Maria Seo, warga RT 16 RW 04 Desa
Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah. Mereka mengurus KTP
foto sejak bulan Maret lalu tetapi sampai saat ini belum
terbit. Sudah beberapa kali datang cek ke Kantor Dukcapil
tetapi belum jadi. Pelapor mengeluh bolak-balik cek
memakan ongkos transpor, sehingga kalau bisa kepadanya
di sms saja bilamana KTP sdh jadi, agar ketika datang cek
langsung bisa ambil KTP. No HP yang dapat dihubungi:
082147455843. Demikian bapak, sebelumnya terima kasih”.
Setelah menerima SMS tersebut di atas, petugas
penghubung selanjutnya melakukan pengecekan dan
penelitian laporan masyarakat dan menindaklanjuti
dengan menerbitkan KTP. Setelah KTP diterbitkan, petugas
penghubung lalu menghubungi pelapor untuk mengambil

8
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KTP, dan selanjutnya hal ini diinformasikan kepada
Ombudsman NTT.
Dalam kasus ini, Ombudsman NTT mendapatkan
respons pada pukul 16.22 WITA, bahwa kepada masyarakat
telah dilayani berupa penerbitan KTP. Atas hal tersebut,
Ombudsman NTT tentu akan mengkonfirmasikan kepada
masyarakat, bahwa apakah benar telah mendapat
pelayanan dari petugas sesuai dengan yang diinformasikan
kepada Ombudsman NTT. Pelapor menyatakan, bahwa
benar telah dilayani dan ditelepon oleh petugas untuk
mengambil KTP yang sudah diterbitkan. Guna menangani
laporan ini, Ombudsman NTT hanya membutuhkan waktu
1,5 jam untuk menyelesaikan persoalan pelayanan publik.
Ide Kriiiiing Ombudsman NTT
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa
Tenggara Timur (Ombudsman NTT) sejak keberadaannya
tahun 2005 hingga memasuki Oktober tahun 2014, belum
sepenuhnya diketahui oleh masyarakat NTT. Hal ini dapat
dilihat dari sebaran jumlah laporan masyarakat yang masuk
masih didominasi pelapor dari Kota Kupang. Data statistik
laporan menunjukkan sejak Januari–Oktober 2014, pelapor
yang berasal dari Kota Kupang sebanyak 113 dari total 171
jumlah laporan masyarakat atau 66% pelapor berasal dari
Kota Kupang dan sisanya 34% tersebar di 21 kabupaten
lainnya.
Salah satu penyebab minimnya laporan dari kabupaten
lain di luar Kota Kupang karena beberapa hal: kondisi
geografis wilayah NTT yang terdiri dari pulau-pulau,
Ombudsman Republik Indonesia
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sehingga masyarakat sulit menjangkau Ombudsman NTT
yang terletak di Kota Kupang secara langsung. Kondisi
geografis tersebut juga menjadi penyebab sosialisasi yang
dilakukan dengan berbagai media, baik cetak maupun
elektronik belum mampu menjangkau seluruh wilayah di
NTT.
Dengan kondisi yang demikian, maka diperlukan
upaya inovatif agar Ombudsman NTT mudah dijangkau
dan diketahui oleh seluruh masyarakat NTT. Upaya
yang dilakukan adalah dengan menyediakan informasi
pengaduan masyarakat pada loket unit-unit pelayanan
publik, seperti kantor pemerintah daerah, kantor
kementerian, pelabuhan laut, bandara, Lapas, dan lain-lain
di seluruh NTT. Informasi tersebut dibuat dalam bentuk
poster/spanduk dan dibingkai permanen, sehingga
menarik untuk dibaca serta tidak mudah rusak.
Informasi pengaduan tersebut di atas diberi nama
“Kriiiing Ombudsman NTT”. Kriiiing Ombudsman NTT adalah
sebuah sarana pengaduan masyarakat yang disediakan
Ombudsman NTT dengan memuat nomor HP pribadi
pegawai Ombudsman NTT yang bisa dihubungi kapan saja,
yaitu: 08123788320, 085239018829, 081337190903,
085239092872, 081339091369, 082272611110 guna
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat NTT dalam
merespon keluhan buruknya pelayanan publik yang
dirasakan.
Caranya, masyarakat cukup mengirimkan SMS/TLP ke
nomor HP di atas, bahwa ingin menyampaikan pengaduan
pelayanan publik. Selanjutnya, pengaduan masyarakat
10 Ombudsman Republik Indonesia

melalui SMS/TLP tersebut dicatat,
dan para asisten Ombudsman
secara aktif menindaklanjuti
pengaduan
dengan
cara
mengirim SMS atau menelpon
kembali
agar
mendapatkan
gambaran lebih lengkap terkait
pengaduan dimaksud. Setelah
itu, asisten melakukan klarifikasi
dan konfirmasi ke petugas
penghubung
instansi
yang
dilaporkan.
Dengan cara ini, masyarakat tidak perlu mendatangi
Kantor Ombudsman untuk melapor, atau mengeluarkan
biaya pulsa untuk menelpon. pelapor cukup dengan
mengirim 1 (satu) SMS/TLP singkat ingin mengadu.
Selanjutnya, Ombudsman NTT akan aktif menelpon
kembali guna merespons pengaduan masyarakat tersebut.
Hal ini sesuai dengan taglinenya, yakni Cukup Satu SMS
Saja, Pengaduan Anda Terlayani.
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Bayi Hilang,
RSUD Kebingungan
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
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Hari itu, Senin, 20 Juni 2015 sekitar pukul 12.30 WITA.
Telepon seluler milik Asisten Ombudsman RI Perwakilan
NTB, Muhamad Rosyid tiba-tiba berdering. “Mas Rido,
Fikong nih. Ada pencurian bayi di RSUD NTB, saya dapat
kabar dari warga,” suara kencang dari seberang berasal dari
Fitri atau biasa dipanggil Mbak Fikong, kontributor Kompas
TV untuk wilayah Mataram.
Mendengar kabar itu, Rido langsung menghubungi
Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim.
Diskusi kecil antara Adhar Hakim dan Rido sempat terjadi
sebelum akhirnya diputuskan untuk mengontak asisten
lain, yakni Arya Wiguna dan Sahabudin. Karena laporan ini
bersifat darurat dan sangat mendesak, Kepala Perwakilan
Ombudsman membentuk tim kecil investigasi guna
menindaklanjuti laporan dari rekan wartawan Kompas TV
dengan metode penanganan laporan secara informal.
Tim investigasi dipimpin langsung oleh Kepala
Perwakilan Adhar Hakim, dengan diperkuat dua orang
Asisten, Arya Wiguna dan Sahabudin. Karena data belum
lengkap, Tim memutuskan segera mendatangi RSUD
Provinsi NTB, sekitar pukul 12.50 hari itu juga. Sahabudin
dan Arya Wiguna langsung bergerak menuju RSUD NTB
dan memperdalam informasi. Sementara Adhar Hakim
mencoba mengontak petinggi RSUD NTB.
Kalau tak ada jawaban, namun Tim tetap memutuskan
mencari data. Data awal menyebutkan, seorang ibu
bernama Anisa yang datang ke RSUD NTB karena ingin
membayar biaya persalinan bayinya, namun akhirnya
mengetahui bayinya yang tengah dirawat di ruang NICU
telah hilang.
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Belum ada SOP
Kasus ini tidak terlepas dari berbelit-belitnya proses
pembiayaan oleh BPJS Kesehatan di RSUD NTB. Usai
melahirkan, Anisa mengurus proses keanggotaan BPJS
Kesehatan bagi bayinya. Karena proses pengurusan
keanggotaan BPJS Kesehatan bagi si bayi belum selesai,
pihak RSUD NTB melarangnya membawa langsung bayinya
pulang, sebelum melunasi biaya melahirkan. Karena tidak
memiliki uang, Anisa terpaksa pamit sebentar keluar dari
RSUD NTB untuk mencari pinjaman dana. Saat sang Ibu
kembali ke RSUD NTB untuk membayar biaya persalinan
dan mengambil bayinya, dia baru tahu, bahwa bayinya
telah hilang karena diambil seseorang.
Tim bergerak cepat dengan mendatangi ruang NICU
RSUD NTB untuk meminta keterangan dari sejumlah
petugas. Selama tiga jam, mulai pukul 13.15 sampai sekitar
pukul 16.00 Tim Investigasi Ombudsman RI Perwakilan
NTB menggali data. Dari keterangan yang diperoleh
Tim Ombudsman RI Perwakilan NTB, diketahui, bahwa
seorang ibu tua yang mengaku sebagai nenek si bayi telah
mengambil bayi malang itu. Lho kok bisa segampang itu?
Berdasarkan keterangan petugas di Ruang NICU Tim
Investigasi mengetahui rumah sakit terbesar di NTB itu
ternyata tidak memiliki Standard Operating Procedure
(SOP) untuk pengambilan bayi di ruang NICU, khususnya
pengambilan bayi oleh orang yang bukan orangtua si bayi.
Tidak cukup hanya memiliki data dari RSUD NTB, sekitar
pukul 19.10 hari itu juga Tim Investigasi Ombudsman RI
Perwakilan NTB segera bergerak menuju rumah ibu si bayi
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yang terletak di Dusun Wadon, Kecamatan Gunung Sari,
Lombok Barat. Hasilnya menambah kaget tim investigasi.
Nenek si bayi atau ibu kandung Anisa mengaku sama
sekali tidak pernah ke RSUD NTB atau mengambil cucunya
yang baru saja lahir. Si nenek bahkan tidak tahu jika
anaknya, Anisa sudah melahirkan. Lalu, siapa perempuan
tua yang mengaku nenek si bayi yang telah dengan
gampang mengambil bayi malang itu? Betapa teledornya
pihak RSUD NTB memberikan kepada perempuan yang
mengaku nenek si bayi.
Tim semakin yakin, maladministrasi serius telah terjadi
di rumah sakit milik Pemprov NTB itu. Wartawan yang
juga setia mengungkap kasus ini terus mendampingi Tim
Investigasi Ombudsman RI Perwakilan NTB hingga pukul
23.00, hampir tengah malam.
Ombudsman RI Perwakilan NTB memutuskan untuk
segera mempublikasikan peristiwa ini dengan data-data
yang sudah diperoleh di lapangan. Apalagi, Pasal 8 huruf
g UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI
memberikan kewenangan kepada Ombudsman RI untuk
mempublikasikan sebuah temuan jika terkait kepentingan
umum. Selasa 21 Juni 2015, Ombudsman RI Perwakilan
NTB menggelar jumpa pers yang dihadiri media lokal
dan nasional. Mengungkap apa saja bentuk-bentuk
maladministrasi yang terjadi pada kasus hilangnya bayi
ini, Tim Ombudsman RI Perwakilan NTB menganggap
penggalian data masih terus harus dilakukan. Pada Rabu 22
Juli 2015, Tim Investigasi Ombudsman RI Perwakilan NTB
meminta keterangan Direktur RSUD NTB, dr. Mawardi.
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Berdasarkan keterangan Direktur RSUD NTB, rumah sakit
tersebut secara ternyata belum memiliki SOP pengambilan
bayi oleh bukan orangtua si bayi, maka ibu tua yang
mengaku nenek si bayi dapat dengan leluasa mengambil si
bayi. Direktur RSUD NTB mengakui kelengahan mereka dan
berjanji segera menyusun SOP yang dimaksud.
Strategi Tim Ombudsman RI Perwakilan NTB untuk
mengikutsertakan kepedulian publik berhasil. Tawaran
sejumlah TV dan media untuk talkshow terkait kasus
hilangnya bayi ini berdatangan. Hari yang sama, Rabu
22 Juni 2015 malam, bersama Direktur RSUD NTB, Polres
Mataram, dan LPA NTB, talkshow digelar di TV 9. Saat itu,
Ombudsman RI Perwakilan NTB meminta pihak Kepolisian
segera menindaklanjuti laporan masyarakat dan segera
menemukan bayi malang yang telah hilang sejak Senin 20
Juni 2015.
Karena belum merasa puas dengan tindak lanjut
penanganan laporan hilangnya bayi, Tim Investigasi terus
bergerak. Kamis 23 Juni 2015, Tim Investigasi Ombudsman
RI Perwakilan NTB kembali mendatangi RSUD NTB. Tim
Investigasi terus menggali data. Saat itu, pihak RSUD NTB
menyerahkan kepada Tim Investigasi catatan kronologi
resmi kejadian hilangnya bayi di RSUD NTB. Pihak RSUD
NTB juga saat itu memenuhi janjinya dengan menyerahkan
SOP pengambilan bayi oleh bukan orangtua si bayi yang
akhirnya telah mereka susun, kepada Tim Investigasi.
Setelah permintaan SOP pengambilan bayi yang
bukan oleh orangtua di RSUD NTB dipenuhi oleh pihak
RSUD NTB, untuk sementara Ombudsman RI Perwakilan
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NTB mengalihkan fokus pengawasan pada proses
pencarian bayi hilang yang tengah dilakukan oleh pihak
Polres Mataram. Waktu terasa berjalan sangat lama, semua
perhatian publik seperti mengarah kepada Tim Investigasi
Ombudsman RI Perwakilan NTB, pertaruhan reputasi
seakan tengah berlangsung.
Bayi Berhasil Ditemukan
Senin, 27 Juni 2015 adalah hari yang menggembirakan
bagi Tim Investigasi Ombudsman RI Perwakilan NTB. Sekitar
pukul 13.25 siang, LPA NTB menginformasikan kepada Tim
Investigasi Ombudsman NTB, bahwa bayi hilang akhirnya
ditemukan di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali dan segera
diserahkan ke Dinas Sosial NTB. Setelah 14 hari dirawat di
Dinas Sosial Provinsi NTB, bayi malang itu akhirnya kembali
ke pangkuan ibunya.
Tidak cukup sampai di situ, Ombudsman RI Perwakilan
Provinsi NTB segera menyusun Saran Perbaikan bagi
Pelayanan Pengambilan Bayi di RSUD NTB. Saran Perbaikan
ini pada 10 Agustus 2015 dikirim langsung kepada Gubernur
NTB. Ombudsman RI Perwakilan NTB meminta Gubernur
NTB memastikan, bahwa Direktur RSUD NTB melaksanakan
dan patuh terhadap ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2009,
khususnya terkait Standar Pelayanan Publik, seperti yang
ditetapkan pada Bab IV Pasal 14 sampai Pasal 19 dan Bab V
Pasal 20 sampai Pasal 37.
Ombudsman RI Perwakilan NTB juga meminta
Gubernur NTB memastikan, bahwa pelaksanaan program
BPJS Kesehatan bagi proses melahirkan di RSUD NTB
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dapat ditanggulangi terlebih dahulu oleh pihak Pemprov.
NTB sebelum proses keanggotaan si bayi sebagai peserta
BPJS Kesehatan selesai. SOP pengambilan bayi oleh bukan
orangtua si bayi terpampang di ruang bersalin, hingga
ke ruang NICU RSUD NTB. Pengambilan bayi lebih tertib.
Kehilangan bayi tidak lagi terdengar dari RSUD NTB.
Semoga selamanya tidak lagi terdengar.
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Akta Kelahiran Datang
Setelah Ombudsman
Turun Tangan
Perwakilan Provinsi Riau
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Di suatu siang tanggal 3 Agustus 2015, sejumlah
asisten di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Riau terlihat
sibuk dengan tugas masing-masing. Di tengah kesibukan
mereka, tiba-tiba datang seorang perempuan muda.
Perempuan tersebut bernama Ramanitya Dewi Putri
rupanya ingin melaporkan pelayanan yang dikeluhkannya
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Kota Pekanbaru.
Laporan kemudian diterima oleh Asisten Dasuki.
Ramanitya menceritakan pengalamannya ketika berurusan
di Kantor Disdukcapil Kota Pekanbaru. Awalnya, pada 1 Juni
2015, Ramanitya mengajukan permohonan pembuatan
Akta Kelahiran dan penambahan data anggota keluarga
di Kartu Keluarga (KK)
bagi adik kandungnya.
Saat tiba di Kantor
Disdukcapil, Ramanitya
menyerahkan
berkas
yang diajukan kepada
salah seorang petugas.
Ruangan untuk masyarakat yang ingin mendapatkan
pelayanan di Kantor Disdukcapil Kota Pekanbaru
terlihat agak sempit. Walaupun demikian, fasilitas untuk
pengunjung terlihat cukup memadai. Puluhan kursi bagi
masyarakat yang antri dilayani terlihat berjejer di ruangan
itu. Informasi terkait standar pelayanan atas produk
layanan yang diberikan juga terlihat jelas di dinding depan
ruang tunggu tersebut. Ramanitya juga melihat standar
pelayanan untuk pembuatan Akta Kelahiran dan KK yang
disebutkan bisa selesai dalam 14 hari kerja.
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Sebulan
kemudian,
Ramanitya
berharap
permohonannya sudah bisa diselesaikan oleh Disdukcapil.
Untuk itu, pada tanggal 1 Juli 2015, Ramanitya kembali
datang ke Kantor Disdukcapil untuk menanyakan
perkembangan permohonan yang dia ajukan. Ternyata,
Akta Kelahiran dan perubahan KK yang dimohonkan belum
juga bisa diselesaikan. Padahal waktunya sudah melebihi
waktu 14 hari, sebagaimana diinformasikan dalam standar
pelayanan di kantor tersebut.
Perempuan yang baru saja meraih gelar Sarjana
Hukum ini kemudian menanyakan kepada petugas.
Ternyata petugas di Kantor Disdukcapil belum bisa
memberikan informasi kapan kepastian permohonannya
bisa diterbitkan. Ramanitya akhirnya meninggalkan Kantor
Disdukcapil dengan raut wajah kecewa.
Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 3 Agustus
2015, Ramanitya kembali mendatangi Kantor Disdukcapil
Kota Pekanbaru dengan asa bisa mendapatkan Akta
Kelahiran dan perubahan KK yang dimohonkan. Sayangnya,
kekecewaan kembali dialami perempuan ini, karena
permohonannya belum juga bisa dikabulkan. Karena
kekecewaannya sudah memuncak, Ramanitya akhirnya
mengadukan persoalan yang dihadapinya ke Kantor
Ombudsman RI Perwakilan Riau.
Kepada Asisten Ombudsman RI Perwakilan Riau, Dasuki,
Ramanitya mengisahkan persoalan yang dialami, mulai dari
awal datang ke Kantor Disdukcapil hingga akhirnya harus
mengadu ke Kantor Ombudsman. Dengan raut wajah yang
letih dan kecewa, dia terus menceritakan persoalannya
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tersebut dan berharap persoalan yang dihadapinya bisa
selesai setelah mengadu ke Ombudsman.
Respons Cepat
Dasuki yang menerima Ramanitya turut prihatin
dengan apa yang dialaminya. Untuk mengetahui lebih
jauh persoalan itu dan apa kendala di lapangan, Dasuki
kemudian menghubungi salah seorang Kepala Bidang di
Disdukcapil Kota Pekanbaru melalui sambungan telepon.
Upaya yang dilakukan Ombudsman untuk langsung
menghubungi pihak Disdukcapil ternyata mendatangkan
hasil. Setelah mendapat telepon dari Ombudsman,
Kepala Bidang tersebut langsung mengatakan akan
menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan pelapor.
Ramanitya juga diminta untuk kembali datang ke
Disdukcapil saat itu juga.
Mendengar jawaban dari ujung telepon itu, Dasuki
pun segera menyampaikannya kepada Ramanitya
dan memintanya kembali lagi datang ke Disdukcapil.
Mendengar penjelasan dari Ombudsman, tak lama
berselang Ramanitya kembali mengalihkan langkahnya
untuk menuju Kantor Disdukcapil Pekanbaru.
Setibanya kembali di Disdukcapil, Ramanitya langsung
menemui Kepala Bidang yang sebelumnya dihubungi oleh
Ombudsman. Setelah bertemu dengan petugas dimaksud,
permohonannya segera diproses, dan tak lama berselang
permohonan pembuatan Akta Kelahiran dan perubahan
KK akhirnya bisa disiapkan oleh petugas Disdukcapil Kota
Pekanbaru pada saat itu juga, tertanggal 3 Agustus 2015.
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Petugas Disdukcapil juga menyampaikan permohonan
maaf kepadanya atas kelalaian petugas dalam memberikan
pelayanan.
Ramanitya tentu saja sangat bahagia ketika urusannya
di Disdukcapil Kota Pekanbaru bisa tuntas pada saat itu. Usai
mengucapkan terima kasih kepada petugas, perempuan itu
pun kembali datang ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan
Riau untuk mengucapkan terima kasih atas upaya yang
sudah dilakukan Ombudsman dalam menindaklanjuti
laporannya.
Ramanitya tiba di Kantor Ombudman Perwakilan Riau
dengan turut membawa dokumen Akta Kelahiran dan Kartu
Keluarga yang baru selesai dibuat di Kantor Disdukcapil
Kota Pekanbaru. Dengan raut wajah yang berbeda ketika
sebelumnya datang ke Kantor Ombudsman, Ramanitya
langsung menemui Asisten Ombudsman Perwakilan Riau
Dasuki untuk menyampaikan ucapan terima kasihnya.
Ucapan terima kasihnya kepada Ombudsman juga disertai
dengan sepucuk surat bertulis tangan yang dia tulis sebagai
ucapan terima kasih kepada Ombudsman. “Terima kasih
Ombudsman,” kata Ramanitya di ujung suratnya.
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Nyawa Bayi Sakit
di Tangan Lima Rumah Sakit
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Ombudsman Republik Indonesia 27

Revan Adhyaksa, bayi yang baru berusia 15 bulan,
akhirnya meninggal dunia pada hari Rabu, 26 Juni 2014
karena menderita muntaber dan dehidrasi. Nyawa Revan
bisa saja tertolong jika dirinya bisa segera ditangani oleh
tenaga medis. Akan tetapi Revan mendapatkan penolakan
di empat Rumah Sakit berbeda di Makassar karena alasan
keterbatasan ruang perawatan. Revan merupakan pasien
peserta Jamkesda.
Menurut orangtua Revan, Andi Amir, putranya sempat
dirawat di Rumah Sakit Daya Makassar pada Minggu 23
Juni 2014. Namun rumah sakit merujuk Revan ke Rumah
Sakit Regional Wahidin Sudirohusodo dengan alasan tidak
adanya peralatan.
Di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Andi Amir
mengatakan tidak mendapat perlakuan yang baik. Setelah
terbaring di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan
mengurusi administrasi, pihak rumah sakit malah meminta
pasien untuk pindah ke rumah sakit lainnya. “Di bagian
administrasi, saya sempat bilang mau gunakan Jamkesda
karena hanya punya KTP. Setelah itu, saya disuruh pindah
RS. Katanya, kamar sudah penuh. Padahal anak saya sudah
terbaring di IGD,” jelas Andi Amir.
Mendapat perlakuan seperti itu, sang ayah kemudian
memindahkan Revan ke RS. Ibnu Sina. Di tempat itu, Revan
tidak masuk ke ruangan. Dokter hanya memeriksa di
atas mobil Ambulans yang digunakan sejak dari RS. Daya
Makassar. Dokter kemudian meminta untuk pindah ke RS.
terdekat, yakni RS. Awal Bros. “Di Awal Bros juga begitu.
Kita tidak masuk ke UGD, dokter hanya memeriksa di mobil.
Katanya ruangan sudah penuh,” jelas Andi Amir.
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Kemudian, Andi Amir membawa anaknya ke Rumah
Sakit Akademis Jaury Yusuf Putra sekitar pukul 02.00 dini
hari dan diterima. Itu pun setelah Keluarga mengatakan
pasien tidak menggunakan fasilitas Jamkesda. Setelah
mendapat perawatan intensif selama dua hari di RS.
Akademis bayi Revan Adhyaksa akhirnya meninggal dunia.
“Dokter bilang sudah terlambat ditangani”, jelas Andi Amir
sambil menangis sesenggukan. Pria berprofesi Tukang
Bentor (Becak Montor) ini tidak bisa menyembunyikan
kesedihannya.
Tanggal 27 Juni 2014, wartawan Koran Tribun Timur
Makassar menelepon ke nomor pribadi Kaper ORI Sulsel,
Subhan, untuk menyampaikan kasus meninggalnya Revan.
Beritanya, ada bayi meninggal dunia karena diare dan
dehidrasi akibat terlambat mendapat pertolongan setelah
ditolak empat Rumah Sakit, yakni: RS. Daya Makassar, RS.
Regional Wahidin Sudirohusodo, RS. Ibnu Sina, dan RS.
Awal Bros.
Kepala Perwakilan ORI Sulsel, Subhan mengatakan
akan mendatangi keempat rumah sakit tersebut bersama
Tim pada keesokan harinya, termasuk pula ke Rumah Sakit
Akademis tempat bayi meninggal. Menurut wartawan, RS.
Akademis menahan KTP dan Kartu Keluarga milik orangtua
Revan karena tidak mampu membayar ongkos perawatan
sebesar Rp.2.750.000.
Pada 27 Juni 2014, Kepala Perwakilan Ombudsman
RI Perwakilan Sulsel bersama tiga Asisten Ombudsman,
Aswiwin Sirua, Maria Ulfa, dan Muslimin Putra bergerak
menuju RS Wahidin Sudirohusodo. Sesampai di RS tersebut,
Tim langsung menuju ruang PICU (Paediatric Intensive Care
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Unit), karena menurut informasi di ruang ini seharusnya
pasien dirawat.
Tim Ombudsman yang diikuti oleh beberapa wartawan
cetak dan wartawan televisi diterima seorang petugas
senior penanggung jawab ruang PICU. Petugas tersebut
agak kaget dan terkesan resisten dengan kedatangan
Tim, bahkan tidak memperbolehkan kami masuk. Tim
memahami penolakan tersebut mungkin karena di dalam
ruangan banyak pasien anak–anak. Akan tetapi yang
bersangkutan juga enggan memberikan keterangan
dengan alasan sedang sibuk.
Kepala Perwakilan kemudian menelepon Direktur
Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dan menyampaikan,
bahwa Tim sedang berada di Ruang PICU dan meminta
direktur untuk datang ke tempat saat itu juga. Tidak lama
kemudian, Direktur RS, Prof. Dr. Abdul Kadir, PhD., SpTHTKL(K)., MARS menemui Tim Ombudsman.
Kami langsung menanyakan benarkah tudingan,
bahwa RS. Wahidin Sudirohusodo menolak bayi Revan
Adhyaksa sesuai keterangan orangtuanya. Sang direktur
langsung membantah tudingan penolakan pasien itu.
Menurutnya, ruangan yang dimaksud adalah ruangan
ICU untuk anak atau sering disebut ruang PICU. Ruangan
ini penuh dan tidak memungkinkan untuk dilakukan
perawatan ke tempat itu. “Dia (pasien) kondisinya sedang
mengalami diare dehidrasi. Dia harus dirawat di ruang PICU
itu,” jelas Direktur.
Dia menambahkan, proses rujukan itu sudah diprediksi
sedemikian rupa, sehingga pasien mendapatkan rumah
sakit yang layak, yakni Rumah Sakit Akademis.
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“Meninggalnya Revan tidak ada kaitannya dengan kita.
Kita sudah perkirakan dia dapat rumah sakit yang layak,
makanya kita berani rujuk,” jelas Direktur. Dari penjelasan
tersebut Direktur jelas menyatakan, bahwa pihaknya
langsung merujuk ke RS. Akademis. Padahal kalau melihat
kronologis, sebelum pasien sampai ke RS. Akademis dia
singgah dulu di RS. Ibnu Sina dan RS. Awal Bros.

Tim kemudian mengecek daftar pasien pada malam
kejadian. Ternyata, jumlah tempat tidur untuk ruang PICU
di RS. Regional Wahidin Sudirohusodo yang menjadi rumah
sakit pusat rujukan di Indonesia Bagian Timur cuma 12 unit.
Benar, pada malam kejadian berdasarkan data yang ada
semua tempat tidur terisi penuh.
Tim kemudian meninggalkan RS. dan menuju RS.
Ibnu Sina (swasta) untuk melanjutkan investigasi. Tim
bertemu Direktur RS. Ibnu Sina Prof. Dr. Husni Tanra. Tim
juga menanyakan apa betul RS. Ibnu Sina menolak pasien
Revan Adhyaksa. Direktur menjawab bukan menolak,
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tapi memang RS. Ibnu Sina tidak memiliki Ruangan PICU,
sementara menurut diagnosa dokter yang memeriksa di
atas mobil Ambulans, pasien harus dirawat di ruang PICU. “
Lalu kami menyarankan ke RS. terdekat, yakni RS. Awal Bros
yang kira-kira berjarak 500 meter dari sini,” kata Prof. Husni.
Menurut penjelasan Direktur RS. Ibnu Sina, kenapa
pasien tidak diturunkan dari mobil karena dikuatirkan
menambah parah pasien yang sudah dipastikan tidak bisa
dirawat di RS. Ibnu Sina. Sementara itu, pasien juga sudah
harus cepat mendapatkan Rumah Sakit agar bisa segera
ditangani.
Selanjutnya Tim dan media bergerak menuju RS. Awal
Bros dan langsung minta dipertemukan dengan direktur
dan penanggung jawab ruangan PICU. Tim kemudian
diterima Direktur RS. Awal Bros, dr. Henny bersama
jajarannya. Pertanyaan yang sama kami lontarkan apa betul
RS.AB menolak pasien Revan Adhyaksa. Jawabannya sama
dengan RS lainnya, bahwa tidak ada penolakan. Tetapi
yang sebenarnya, menurut direktur ruangan PICU hanya
memiliki enam tempat tidur dan semua sudah terisi.
Pertanyaan lain yang Tim tanyakan apakah benar
pasien ditolak karena menggunakan Jamkesda. Direktur
membantah keras. Dia meyakinkan Tim, bahwa memang
ruangan PICU penuh, Tim meminta daftar pasien PICU
malam kejadian. Pihak RS kemudian memperlihatkan,
sesuai data yang tertera, malam itu ruang tersebut penuh.
Tim kemudian minta diantar untuk melihat langsung
ruangan PICU milik RS. Awal Bros.
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Tim lalu bergerak ke RS. Akademis Jaury Yusuf Putra.
Sesampai di sana suasana kantor sudah sepi dan jajaran
direksi sudah pulang. Tim kemudian ke Ruang PICU untuk
mendapatkan penjelasan yang sebenarnya. Menurut
perawat, Revan dirawat selama dua hari di sini, bahkan
sempat membaik, namun akhirnya meninggal.
Tim kemudian mempertanyakan masalah pembayaran
dan penahanan KTP dan KK, namun pihak PICU merasa tidak
berwenang dan mempersilakan menanyakan langsung ke
Manajemen. Karena sudah menjelang malam dan pihak
manajemen sudah pulang. Tim ORI Sulsel memutuskan
untuk menyudahi proses investigasi untuk hari itu.
Tekanan
Tanggal 28 Juni 2014, semua media lokal memberitakan
kegiatan investigasi Ombudsman terhadap empat rumah
sakit yang menolak bayi Revan Adhyaksa, dan akhirnya
meninggal dunia. Semua tokoh angkat bicara, mulai dari
Gubernur, Anggota DPRD Provinsi dan Kota, Kadis Kesehatan
Kota Makassar, Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan,
Praktisi, LSM. Semua menyesalkan kejadian di atas.
Dari sisi publikasi, ORI khususnya Kaper Sulsel empat
kali diundang Televisi Swasta berbeda untuk membahas
masalah ini dan berkali-kali diwawancarai media cetak serta
siaran di RRI. Kesempatan tampil live di berbagai media
dimanfaatkan untuk menghimbau agar RS. Akademis
membebaskan pasien dari semua pembayaran dan
mengembalikan semua dokumen orangtua pasien yang
ditahan.
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Tanggal 28 Juni 2014, media memberitakan, bahwa
pihak RS. Akademis telah membebaskan pembayaran
terhadap orangtua bayi Revan Adhyaksa dan telah
mengembalikan semua berkas yang sempat ditahan.
Tim kemudian mengkonfirmasi kebenarannya kepada
orangtua Revan Adhyaksa dan betul mereka dibebaskan
dari segala beban pembayaran dan semua surat-surat
sudah diterimanya kembali. Sang Ayah, Andi Amir berharap
semoga Revan menjadi yang terakhir mengalami hal seperti
ini. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi Rumah Sakit
dan Pemerintah.
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Tenaga Medis Mogok Kerja,
Ombudsman Turun Tangan
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
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Tidak seperti biasa, pagi itu, Senin, 24 November 2014
di Puskesmas Kelurahan Kamonji tidak tampak aktivitas
pelayanan kesehatan. Hampir semua ruang pelayanan
masih terkunci, bahkan ruang apotek dan ruang dokter
tergembok.
Pengguna jasa yang mulai berdatangan tampak heran
dan bertanya-tanya, ada apakah gerangan yang terjadi?
Mengapa Puskesmas yang selalu rutin memberi pelayanan
tak tampak ada kesibukan. Beberapa tenaga medis pun
hanya duduk bersenda gurau. Loket pelayanan masih
tertutup, tak ada dokter terlihat kecuali Kepala Puskesmas
yang sibuk menggunakan telepon genggam dengan raut
wajah cemas.
Hari itu tersiar berita, bahwa sebagian tenaga medis
yang dipimpin oleh 3 (tiga) dokter PTT dan lebih 17 tenaga
medik lainnya melakukan mogok kerja sebagai protes atas
keterlambatan dan ketidakpuasan nominal pembayaran
jasa medik BPJS.
Hingga pukul 08.20 tak ada pelayanan kesehatan,
mogok kerja benar-benar terjadi yang akan berlangsung
sehari penuh. Masyarakat pun terus berdatangan, maklum
sekitar 200 pengguna jasa medik setiap harinya biasa
melakukan kunjungan untuk dilayani PUSKESMAS paling
tersibuk di kota Palu ini.
Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan
petugas Badan Intelijen Negara mitra Ombudsman, seorang
Asisten Ombudsman langsung menuju Tempat Kejadian
Perkara (TKP) untuk mengambil beberapa tindakan penting.
Sejak pukul 08.15, Ombudsman RI melakukan observasi
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lapangan lewat wawancara cepat, baik dengan Kepala
Puskesmas, tenaga medik, petugas keamanan, informan
kunci maupun masyarakat pengguna layanan yang ada
di TKP, untuk mendapatkan
gambaran situasi dan analisis
kejadian guna pengambilan
langkah cepat penanganan.
Pada
pukul
08.30,
berdasarkan hasil observasi,
dilakukan kontak komunikasi dengan Kepala Dinas
Kesehatan Kota Palu, drg. Emma Sukmawati, MS dan
meminta yang bersangkutan untuk segera datang ke TKP
mengingat rencana mogok kerja yang akan berlangsung
sehari penuh ini harus diakhiri secepatnya.
Setelah dilakukan pembicaraan singkat, Kepala Dinas
langsung memerintahkan tiga hal, yakni: pembukaan
seluruh ruang pelayanan yang masih tergembok,
pemanggilan bantuan tenaga medik pada Puskesmas
lain yang terdekat untuk pemberian layanan kesehatan
sebagaimana biasanya, dan melaksanakan rapat bersama
manajemen Puskesmas yang disupervisi oleh Ombudsman.
Hasil dari rapat manajemen menemukan adanya
maldministrasi berupa “tidak melaksanakan kewajiban
dan tidak memberikan layanan”. Maka, diambil beberapa
keputusan, yakni melakukan pemanggilan kepada seluruh
petugas medik yang melakukan mogok kerja, segera
melakukan Rapat Penanganan Mogok Kerja di Ruang
Rapat Asisten II Pemerintah Kota Palu untuk pemutusan
sanksi administrasi dan solusi penanganan substansi yang
menjadi tuntutan pelaku mogok kerja. Lebih lanjut, pihak
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pemerintah wajib memberikan laporan perkembangan
penanganan mogok kerja kepada Ombudsman Perwakilan
Sulawesi Tengah secara tertulis. Kemudian pada pukul 10.20
dilakukan Pers Release bersama Kepala Dinas Kesehatan
Kota Palu di hadapan media cetak dan elektronik sebagai
bentuk transparansi informasi penanganan mogok kerja.
Pembelajaran Penanganan
Penanganan sebuah aksi mogok kerja secara cepat
amat sangat ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut:
1.

Efektifnya komunikasi dengan jejaring atau mitra
kerja Ombudsman mulai dari Badan Intelijen Negara,
komunitas masyarakat, dan utamanya insan pers
sangatlah penting agar didapatkan informasi cepat
dan akurat terjadinya sebuah demo dan mogok
kerja, utamanya soal substansi yang menjadi alasan
dilakukannya sebuah demo dan mogok kerja. Kata
kuncinya adalah kita wajib memiliki database nomor
telepon stakeholder kunci di daerah.

2.

Observasi awal di TKP sangatlah menentukan dasar
tindak kita melakukan penanganan segera dan tepat
sasaran, utamanya menghindari keterlibatan dalam
pusaran konflik internal yang terjadi dan paham
atas substansi tuntutan pelaku demo dan mogok
kerja. Kata kuncinya adalah menemukan dugaan
maladministrasi dan segera menemukan sebab
terjadinya maladministrasi tersebut.

3.

Berikanlah kesempatan atasan satu tingkat di atas para
pihak yang bertikai untuk menyelesaikan permasalahan
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dan mengambil kebijakan di lapangan. Posisi kita
adalah sebagai supervisor dari atasan tersebut dalam
pertemuan atau rapat penanganan kasus. Kecuali
dalam situasi tertentu dan atas permintaan atasan
yang bersangkutan juga para pihak yang berkonflik.
Terkait dilakukannya intervensi Ombudsman, maka
Ombudsman dapat berperan sebagai fasilitator juga
mediator.
4.

Untuk penanganan quick response ini, Tim Ombudsman
mengesampingkan seluruh proses administrasi yang
selama ini menjadi Standard Operasional Prosedure
penanganan laporan. Akan tetapi pasca penanganan,
ketika mogok kerja telah dihentikan, pelayanan
kembali berjalan dan atasan pihak yang bertikai
telah menjanjikan tindak lanjut penanganan untuk
penyelesaian substansi demo dan mogok, maka
menjadi kewajiban kita untuk memproses administrasi
pelaporan lewat registrasi dan membukukan resume,
membuat kronologis serta berita acara case closed.

5.

Langkah penting lain yang menjadi kekuatan dalam
penanganan quick response ini adalah dilakukannya
monitoring dan evaluasi. Salah satu yang menjadi
dasar pemikiran di setiap demo dan mogok kerja
adalah adanya “janji” atasan saat mengakhir demo atau
mogok kerja yang lazim dilakukan. Ombudsman sangat
berkepentingan dengan janji tersebut. Monitoring dan
evaluasi adalah perangkat penanganan yang kita miliki
yang bisa kita lakukan untuk menguji seberapa besar
janji penanganan itu direalisasikan utamanya terhadap
substansi yang menjadi tuntutan. Penuntasan janji
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adalah bagian penting penyelesaian laporan dan
utamanya untuk menghindari berlarutnya penanganan
serta munculnya kembali mogok kerja yang sama pada
locus dan modus yang sama.
6.

Dalam kasus ini, pasca mogok, ada 1 (satu) pengaduan
yang diajukan oleh tenaga medik dari tenaga honorer
dan perawat Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan
ketidakadilan dalam keputusan sanksi pemecatan dan
mutasi yang dikeluarkan Walikota atas mogok kerja
yang mereka lakukan. Ombudsman sudah melakukan
klarifikasi dan melakukan kajian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, di mana semua
keputusan sanksi berupa mutasi dan pemecatan
tenaga honorer sudah sesuai. Keputusan ini telah
memberi efek jera bagi pelaku mogok kerja dan
menjadi pembelajaran di unit pelayanan kesehatan
lainnya di kota Palu untuk tidak melakukan hal sama
dan bila ada permasalahan manajemen pelayanan
kesehatan bisa menempuh mekanisme pengaduan
internal atau melapor ke Ombudsman.

Penanganan cepat atas laporan masyarakat menjadi
bagian penting untuk terus dikembangkan menjadi
bagian keseharian dari core bussiness pengawasan yang
dilakukan Ombudsman, utamanya pada pelayanan dasar
seperti di bidang pendidikan dan bidang kesehatan.
Untuk itu, hendaknya menjadi prioritas utama lembaga
mengembangkan model penanganan cepat mengingat
demo dan mogok kerja di bidang pelayanan dasar
seyogyanya tak boleh terjadi.
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Telepon Datang
Operasi pun Berjalan
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
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Waktu menunjukkan pukul 10.15 WITA. Hari itu, Selasa
10 Mei 2016. Handphone saya berdering, tanda panggilan
masuk. Ternyata yang memanggil adalah Atman Mappa,
seorang kawan lama sewaktu saya masih menjadi aktivis
LSM di Kendari, Sulawesi Tenggara tahun 1999-2000.
Sampai saat ini, Atman Mappa masih menjadi aktivis LSM
di Kendari.
“Halo bro, di mana posisi?”, sapa Atman dalam basabasinya di awal pembicaraan. “Di kantor bro, ada yang bisa
didiskusikan?”, jawab saya dengan basa basi pula.
“Iya bro. Ini ada salah satu masyarakat di wilayah
dampingan saya di Tinanggea, terlantar di Rumah Sakit
Bahteramas, sudah dua hari belum ditangani dokter.
Masalahnya hanya karena tidak ada uang, kasihan”, tutur
Atman.
Mendengar
penuturan
Atman,
saya
lantas
mempertanyakan perihal sakit yang diderita oleh anggota
masyarakat di wilayah dampingannya tersebut, sehingga
masuk rumah sakit. “Dia ditebas parang, lengan atasnya
hampir putus. Dia harus dioperasi tetapi biayanya sepuluh
juta. Karena tidak ada uang, dia belum ditangani dokter,
sudah dua hari dia terbaring di IGD,” tutur Atman.
“Dia hanya bisa teriak-teriak saja di IGD. Keluarganya
datang minta tolong sama saya, tapi saya bingung
bagaimana cara membantunya. Soalnya, saya juga tidak
punya uang. Saya teringat kita (saya, red), makanya saya
telepon kita”, lanjut Atman panjang lebar dengan logat
Kendarinya.
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Atman melanjutkan penuturannya, bahwa pada
malam Minggu tanggal 7 Mei 2016, masyarakat di desa
dampingannya tersebut pergi ke acara Molulo (tarian khas
masyarakat Tolaki). Di tempat acara Molulo terjadi keributan/
percekcokan antar kelompok pemuda yang melibatkan dua
desa bertetangga. Percekcokan tersebut berlanjut menjadi
perkelahian massal. Rupanya, salah satu pemuda di Desa
Tinanggea, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe
Selatan, wilayah dampingan LSM tempat Atman Mappa
bekerja, terkena tebasan parang pada lengan bagian atas.
“Dia (korban, red) dibawa ke Puskesmas Tinanggea, tapi
karena lukanya parah, Puskesmas merujuk ke Rumah Sakit
Bahteramas”, jelasnya. “Dari sejak hari apa dia (korban, red)
di Rumah Sakit Bahteramas?”, tanya saya kepada Atman.
“Sejak hari Minggu Subuh”, jawab Atman. “Posisi kamu di
mana sekarang?”, tanya saya lagi. “Masih di rumah”, jawab
Atman.
Setelah memahami permasalahan yang disampaikan
Atman, saya kemudian menyampaikan kepada Atman
untuk segera ke Rumah Sakit Bahteramas. “Sekarang kamu
pergi ke rumah sakit, temui direktur rumah sakit”, saran
saya kepada Atman. “Nanti saya telepon beliau (Direktur
Rumah Sakit, red)”, tambah saya untuk memberikan
penguatan kepada Atman. Atman kemudian mengakhiri
pembicaraannya dengan saya di telepon.
Saya lantas menelepon Direktur Rumah Sakit
Bahteramas. Nomor teleponnya ada di Handphone saya,
karena seminggu sebelumnya Direktur Rumah Sakit
Bahteramas kami panggil di Kantor Perwakilan Ombudsman
RI Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dimintai klarifikasi
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atas laporan/pengaduan masyarakat Kota Kendari terkait
dugaan malpraktik salah seorang dokter tulang di Rumah
Sakit Bahteramas.
“Selamat siang dok, saya Aksah, Kepala Perwakilan
Ombudsman Sulawesi Tenggara”, sapa saya kepada Direktur
Rumah Sakit Bahteramas setelah mengangkat teleponnya.
“Selamat siang Pak Aksah, ada yang bisa dibantu Pak”, jawab
dia. “Iya dok, ini terkait layanan di Rumah Sakit Bahteramas,
dok”, jawab saya.
Mendengar pernyataan saya itu, nada suara Direktur
Rumah Sakit Bahteramas berubah menjadi serius dan
antusias mempertanyakan bentuk pelayanan rumah
sakit yang seperti apa yang dipersoalkan masyarakat
kepada Ombudsman RI Perwakilan Sultra. Saya kemudian
menjelaskan permasalahan yang salah seorang pasien
rujukan dari Puskesmas Tinanggea, Kabupaten Konawe
Selatan yang sudah dua hari di rumah sakit belum ditangani
dokter hanya karena tidak ada uang.
Saya kemudian menjelaskan secara detail permasalahan
yang disampaikan Atman, sembari menyarankan kepada
Direktur Rumah Sakit Bahteramas untuk segera melakukan
tindakan medis kepada pasien dimaksud.
“Dok, saat ini pasien masih di IGD, sudah dua hari.
Tolong dilihat pasiennya dan dilakukan tindakan medis.
Saya harap rumah sakit dan seluruh tenaga medis yang
ada mendahulukan kemanusiaan daripada uang, ”saran
saya kepada Direktur Rumah Sakit Bahteramas. “Saat ini ada
salah seorang keluarga pasien sedang dalam perjalanan
menuju rumah sakit untuk menemui bapak. Itu saya yang
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suruh, mohon dibantu dok”, tambah saya dan diiyakan oleh
direktur. Keluarga pasien yang saya maksudkan adalah
Atman Mappa.
Operasi Dilakukan
Kira-kira dua jam kemudian, Handphone saya kembali
berdering, Atman kembali menelepon. “Halo bro, saya
masih di rumah sakit”, jelas Atman to the point. “Bagaimana
perkembangannya?”, tanya saya. “Saat ini pasien sudah
berada di dalam kamar operasi”, jelasnya. Atman kemudian
menceritakan pengalamannya saat menemui Direktur
Rumah Sakit Bahteramas. “Tiba di rumah sakit, saya
langsung menemui direktur. Saya bilang, bahwa saya
disuruh Ombudsman untuk menemui Direktur. Direktur
menyampaikan kepada saya, bahwa dia sudah ditelepon
Pak Aksah. Direktur juga mengaku sudah melihat kondisi
pasien di IGD”, tutur Atman.
Atman menambahkan, setelah itu direktur memanggil
semua dokter ahli bedah dan dokter ahli tulang di
ruangannya. Direktur menyampaikan kepada dokterdokter tersebut, bahwa dia baru saja ditelepon oleh Kepala
Perwakilan Ombudsman Sultra, bahwa ada pasien di Rumah
Sakit Bahteramas yang diterlantarkan atau tidak ditangani.
Jadi, bagaimana caranya supaya pasien segera ditangani.
“Kalau memang harus dioperasi, ayo segera dioperasi.
Masalah biayanya nanti kita pikirkan kemudian, yang
penting ditangani dulu. Soalnya, kinerja dan pelayanan kita
ini dipantau dan diawasi oleh Ombudsman,” kata Direktur
ditirukan oleh Atman.
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Menurut Atman, setelah pembicaraan dalam rapat
singkat tersebut selesai, para dokter tersebut bergegas
pergi yang diikuti oleh Atman. Para dokter tersebut menuju
ke kamar operasi sambil menelpon suster/perawat yang
bertugas di IGD untuk mengantarkan pasien yang sudah
dua hari di ruang IGD ke kamar operasi.
“Bro, masyarakat dampinganku akhirnya dioperasi tanpa
biaya. Saya sudah sampaikan
kepada
keluarganya,
bahwa ini karena bantuan
Ombudsman. Melalui saya,
mereka
menyampaikan
terima
kasih
kepada
Ombudsman.
Jadi,
saya mewakili keluarga masyarakat dampinganku ini
menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman”, tutup
Atman Mappa.
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Jalan Rusak,
Aktivitas Masyarakat
Terhambat
Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
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Jalan merupakan salah satu komponen strategis
untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jalan juga menjadi salah satu prasarana transportasi serta
memiliki peran strategis dalam pengembangan kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Kondisi jalan di Provinsi Sulawesi Utara sejauh ini
ternyata cukup memprihatinkan. Jalan yang rusak tersebut
merupakan jalan-jalan yang menjadi akses utama bagi
masyarakat dalam melakukan aktifitas di beberapa
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, seperti:
1.

2.

3.

Kerusakan jalan nasional, yakni:
-

Jalan Trans Sulawesi;

-

Jalan Ring Road Manado;

-

Jalan Gunung Potong Kabupaten Minahasa
Tenggara;

-

Jalan Raya Kapitu – Tawasen;

-

Jembatan Bintauna;

-

Jalan Depan RS. Noongan Kabupaten Minahasa;

-

Jalan Raya Penghubung Kota Tomohon dengan
Kabupaten Minahasa.

Jalan provinsi yang rusak, seperti:
-

Jalan Penghubung Desa Paslaten dengan Desa
Rap-Rap

-

Jalan Penghubung Desa Maruasey dengan Desa
Tangkunei lingkup Kabupaten Minahasa Selatan.

Jalan kabupaten/kota yang rusak, seperti:
-

Jalan di Kelurahan Winangun Kota Manado;

-

Jalan di Desa Tateli;
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-

Jalan depan Kantor BPS Manado;

-

Jalan di Kelurahan Buyungon Minahasa Selatan;

-

Jalan Desa Sea Kabupaten Minahasa;

-

Jalan Desa Watutumou III Minahasa Utara.

Kerusakan kondisi jalan yang ditemui di Sulawesi Utara
kebanyakan karena kualitas konstruksi jalan yang belum
optimal (faktor teknis) dan beban berlebih (kelebihan
muatan kendaraan), khususnya banyak terjadi di Jalan
Trans Sulawesi. Selain itu, genangan air dapat mengikis
atau membuat terkelupasnya jalan. Sedangkan kerusakan
di Jalan Desa Kapitu disebabkan oleh faktor bencana
alam tanah longsor, sehingga akses jalan antar wilayah
kecamatan terputus.
Keberadaan fasilitas jalan yang rusak di atas, telah
banyak dilaporkan/diadukan oleh masyarakat Sulawesi
Utara ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Provinsi Sulawesi Utara. Selaku pengguna jalan, insan
Ombudsman juga kerap melihat dan mengalami langsung
keberadaan fasilitas jalan yang rusak tersebut. Keberadaan
fasilitas jalan yang rusak dan kurang berkualitas tersebut
berdampak pada kualitas layanan publik dari pemerintah,
baik pemerintah pusat maupun daerah kepada masyarakat.
Gerak Cepat Ombudsman Sulut
Karena begitu vitalnya peranan dari keberadaan jalan
itu sendiri, maka kerusakan jalan di beberapa daerah
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara perlu untuk
mendapat perhatian yang serius dari Ombudsman RI
Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Ombudsman Sulawesi
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Utara mengambil tindakan cepat dengan langsung
berkoordinasi pihak-pihak yang berwenang untuk
melakukan perbaikan. Untuk jalan-jalan yang menjadi
kewenangan lingkup pemerintah pusat, seperti kerusakan
Jalan Ring Road Manado, Jalan Trans Sulawesi, Jalan Gunung
Potong Kabupaten Minahasa Tenggara, Jalan Penghubung
Kota Tomohon dengan Kota Manado, pihak Ombudsman
langsung mengambil tindakan untuk meminta klarifikasi
kepada pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XI
Sulawesi Utara perihal adanya kerusakan jalan tersebut.
Pihak BPJN Wilayah XI Sulawesi Utara memberikan
penjelasan, bahwa untuk kerusakan Jalan Ring Road Manado,
sambil mempersiapkan anggaran untuk perbaikan jalan
yang amblas tersebut, Pihak BPJN Wilayah XI Sulawesi Utara
akan melakukan tindakan sementara dengan memberi
pembatas di pinggir jalan yang amblas. Hal ini diperlukan
agar pengguna jalan mengetahui adanya kerusakan badan
jalan tersebut, sehingga menghindari adanya kecelakaan.
Menyangkut kerusakan Jalan Gunung Potong
Minahasa Tenggara, pihak BPJN Wilayah XI Sulut
memberikan penjelasan akan segera memperbaiki
kerusakan jalan tersebut sekaligus melakukan pelebaran
jalan sambil mempersiapkan anggaran untuk perbaikan.
Untuk kerusakan jalan di Jembatan Bintauna, pihak BPJN
telah mengambil tindakan perbaikan sementara memakai
batang pohon kelapa untuk menutup jalan yang rusak
tersebut.
Untuk kerusakan Jalan Penghubung Kota Manado
dengan Kota Tomohon, pihak BPJN telah memperbaiki
kerusakan jalan yang terkelupas tersebut dengan menutup
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jalan-jalan yang berlubang tersebut. Sedangkan untuk
kerusakan jalan yang menjadi kewenangan pihak provinsi,
seperti kerusakan Jalan Penghubung Desa Paslaten dengan
Desa Rap-Rap serta Jalan Penghubung Desa Maruasey
dengan Desa Tangkunei lingkup Kabupaten Minahasa,
pihak Ombudsman juga langsung meminta klarifikasi
kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
Menurut informasi masyarakat, dan juga temuan
langsung dari Ombudsman RI Sulawesi Utara, memang
sering terjadi kecelakaan di jalan tersebut terutama akses
jalan antara Maruasey dengan Desa Tangkunei dan Jalan
Penghubung Desa Paslaten dengan Desa Rap-Pap. Jalan
Desa Tangkunei dan Jalan Paslaten tersebut begitu rusak,
sehingga pengguna jalan harus sangat berhati-hati untuk
melewati jalan tersebut.
Adapun penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Sulawesi Utara melalui Sekeretaris Dinas menerangkan,
perbaikan kedua jalan tersebut akan segera dilakukan,
namun perlu mempersiapkan anggaran terlebih dahulu.
Jalan-jalan yang menjadi lingkup kewenangan kabupaten/
kota juga tidak luput dari pemantauan Ombudsman.
Atas berbagai penjelasan dari pihak-pihak yang memiliki
kewenangan untuk mengambil kebijakan atas perbaikan
jalan yang rusak tersebut, terutama perbaikan yang
berimplikasi dari segi pembiayaan atau penganggaran,
Ombudsman Sulawesi Utara menyarankan perlu untuk
melakukan tindakan.
Ombudsman Sulawesi Utara melakukan investigasi
secara menyeluruh di lokasi-lokasi kerusakan atau pun
kepada pihak-pihak yang berkewenangan. Hasil investigasi
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tersebut menunjukkan, bahwa ketersediaan anggaran
merupakan salah satu faktor penghambat perbaikan jalan.
Akan tetapi, alasan ketersediaan anggaran yang kurang
mencukupi tidak dapat menghambat tindakan pemerintah
untuk pemberian pelayanan transportasi jalan berkualitas.
Ombudsman RI Sulawesi Utara melihat, bahwa pemerintah
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2004 tentang Jalan yang memiliki kewenangan
dalam penyelenggaraan jalan yang meliputi kewenangan
pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan
pemerintah harus bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas jalan yang berkualitas. Undang-undang tentang
Jalan menegaskan juga, bahwa pembiayaan jalan.
Jalan Mulus Aktivitas Menggeliat
Apabila pemerintah daerah belum mampu membiayai
pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya
secara keseluruhan, maka pemerintah pusat dapat
membantu pemerintah daerah. Sesuai dengan peraturan
perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal
85 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan. Atas dasar tersebut, Ombudsman Sulawesi
Utara mendorong pemerintah untuk dapat menempatkan
penyediaan fasilitas jalan yang berkualitas menjadi prioritas
bagi pembangunan di daerah Sulawesi Utara.
Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara mengambil
langkah-langkah proaktif dengan melakukan monitoring
atas tindak lanjut dari pemberian penjelasan, baik dari
pihak BPJN Wilayah XI Sulawesi Utara, Dinas Pekerjaan
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Umum Provinsi Sulawesi Utara maupun Dinas Pekerjaan
Umum kabupaten/Kota. Dari hasil monitoring didapati
kondisi jalan-jalan yang rusak tersebut telah diperbaiki oleh
pihak-pihak yang berkewenangan.
Kondisi jalan yang telah diperbaiki di atas berdampak
pada meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat
yang menjadikan jalan tersebut sebagai akses untuk
pemenuhan kebutuhan. Aktifitas masyarakat di pedesaan,
khususnya Desa Tangkunei dengan Desa Paslaten sangat
terbantu dengan kondisi jalan yang sudah sangat baik.
Jalan Desa Tangkunei tersebut telah menjadi jalan pintas
dan penghubung antar Kabupaten Minahasa dengan
Kabupaten Minahasa Selatan.

Ombudsman Republik Indonesia 53

54 Ombudsman Republik Indonesia

Ijazah Ditahan
Bupati Ditekan
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
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Saat ini, sarana pengaduan melalui media sosial sangat
membantu masyarakat dalam menyampaikan keluhan
secara cepat. Hal ini dapat dilihat dari keluhan masyarakat
bernama Eviningsih terkait keluhan atas penahanan
ijazah yang dilakukan oleh Kepala SMK Taruna Kabupaten
Dharmasraya.
Penahanan ijazah dilakukan oleh Kepala SMK Taruna,
karena Evi begitu dia biasa disapa, belum membayar uang
sekolah. Padahal, Evi hendak mendaftar untuk mengikuti
tes Kowad yang salah satu persyaratannya adalah ijazah.
Tidak heran, jika Evi lalu mengeluhkan permasalahan
yang dialaminya dengan mengunggah bukti foto beserta
keluhannya ke akun twitter miliknya dan juga melakukan
mention ke akun twitter pribadi Anggota Ombudsman RI,
Alvin Lie. Alvin Lie pun tak tinggal diam, dirinya langsung
meminta seorang Asisten Ombudsman yang berkantor di
Pusat untuk menindaklanjuti permasalahan yang dialami
oleh Evi tersebut.
Setelah mempelajari wilayah dan tempat kejadian yang
dialami Evi, berada di wilayah Kabupaten Dharmasraya
Provinsi Sumatera Barat, maka Asisten memberitahukan
laporan tersebut kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan
Sumatera Barat, Yunafri, melalui pesan whatsapp pada 18
Agustus 2016.
Atas pemberitahuan informasi di atas, Kepala
Perwakilan Sumatera Barat langsung menindaklanjuti
dengan meminta informasi tambahan terkait permasalahan
yang dialami oleh Eviningsih untuk ditindaklanjuti. Setelah
mendapatkan informasi tambahan, Kepala Ombudsman RI
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Perwakilan Sumatera Barat langsung menghubungi Asisten
I Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Irsyad via
telepon untuk menindaklanjuti keluhan Evi. Irsyad berjanji
akan segera menindaklanjutinya.
Pada hari itu juga, laporan/pengaduan dari Evi
diregister dan Kepala Perwakilan memberikan disposisi
kepada Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat,
Adel Wahidi, untuk menanganinya. Selanjutnya, Adel Wahidi
menghubungi Kepala Yayasan SMK Taruna, Syamsuir Djaka.
Dalam pembicaraan, Kepala Yayasan bersikeras
menolak memberikan ijazah sebelum orangtua Evi
membayar tunggakan sebesar Rp.7.800.000. Atas
penjelasan dan sikap keras Kepala Yayasan tersebut, Asisten
Ombudsman, Adel Wahidi mengirim rilis ke berbagai media
terkait penahanan ijazah siswa tersebut. Keesokan harinya,
Koran Rakyat Sumbar menerbitkan dua headline dengan
judul “Kasek Tahan Ijazah Siswa” dan artikel feature berjudul
“Putri Pencari Kayu Berharap jadi TNI”.
Menekan Bupati
Tak cukup sampai di situ, keesokan harinya, Sabtu,
20 Agustus 2016, Asisten Ombudsman, Adel Wahidi
menelepon Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku
Kerajaan. Sang Bupati menjelaskan, pihaknya telah
menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, hanya saja
belum dapat diproses karena masih libur. Bupati berjanji
menyelesaikan aduan tersebut pada hari Senin mendatang.
Selanjutnya, Adel mengirimkan informasi kronologi
kejadian dan dokumen terkait dari pelapor via Whatsapp ke
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Bupati dimaksud. Informasi penanganan juga disampaikan
kepada Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie melalui akun
twitter pribadinya.
Atas respon cepat perwakilan Sumatera Barat, Alvin Lie
menanggapi dengan ucapan terima kasih atas kerja cepat
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera
Barat dan mengapresiasi tanggapan Bupati Dharmasraya
dalam menindaklanjuti laporan dari Evi.
Pada hari Minggu, 21 Agustus 2016, Kepala Ombudsman
Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat kembali
menghubungi Bupati Dharmasraya via telepon, meminta
Bupati merespon aduan masyarakat tersebut. Bupati
Dharmasraya berjanji menindaklanjuti laporan tersebut.
Pada Senin tanggal 22 Agustus 2016, salah satu
Harian Utama Padang Ekspres membuat headline aduan
masyarakat tersebut dengan judul “Ingin Ikut Tes Kowad
Sekolah Tahan Ijazah”. Ketua Yayasan tetap bersikeras
tidak bersedia memberikan ijazah, walaupun dalam
bentuk legalisir. Tindakan mempublikasikan kepada media
dilakukan oleh Asisten Adel Wahidi sebagai langkah untuk
membantu proses percepatan penanganan laporan.
Kemudian Adel Wahidi menghubungi Bupati
Dharmasraya via telepon dan menyampaikan informasi,
bahwa Ketua Yayasan tetap bersikeras tidak akan
memberikan Ijazah Evi. Dalam komunikasi via telepon
tersebut, Bupati Dharmasraya menyampaikan, bahwa
dirinya telah memerintahkan kepada Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Dharmasraya untuk melakukan
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kunjungan lapangan dan bertemu dengan langsung
dengan Pihak SMK Taruna.
Selanjutnya, Kepala Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Sumatera Barat kembali menelpon Bupati
Dharmasraya. Dalam pembicaraan via telepon, Bupati
Dharmasraya menyampaikan, bahwa Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Dharmasraya sedang melakukan
pertemuan segitiga dengan SMK Taruna dan pelapor guna
mencari jalan keluar.
Setelah pertemuan, Bupati Dharmasraya memberitahu
perkembangan penyelesaian laporan kepada Kepala
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera
Barat melalui telepon. Bupati menjelaskan, bahwa aduan
dari Evi telah mendapatkan solusi, yakni pihak Pemerintah
Daerah Kabupaten Dharmasraya bersedia membayar
tunggakan pelapor dengan mendapatkan potongan
pembayaran dari SMK Taruna.
Mendengar kabar tersebut di atas, Adel Wahidi
langsung menghubungi Evi via telepon untuk menanyakan
kebenaran ijazah yang telah diterima. Evi pun membenarkan
hal tersebut dan dirinya akan mendaftar Kowad TNI melalui
sistem online paling lambat tanggal 22 Agustus 2016. Evi
mengucapkan terima kasih atas penyelesaian laporan
dengan respon cepat dari Ombudsman RI Perwakilan
Sumatera Barat dalam menyelesaian keluhannya terkait
penahanan ijazah oleh Kepala SMK Taruna Dharamsraya.
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Pedestrian Hingga Lampu
Jalan, Semua Ombudsman
yang Kerjakan
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
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Tak semua pelayanan birokrasi itu menjengkelkan. Di
tengah tingginya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik, masih ada birokrasi
yang memberi pelayanan dengan baik, bahkan pelayanan
cepat dan memuaskan. Lihat saja pelayanan yang diberikan
Dinas Pertamanan Kota Medan dan Dinas Tata Ruang dan
Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan. Pimpinan kedua instansi
ini langsung melakukan tindak lanjut, setelah mendapat
laporan keluhan masyarakat dari Ombudsman RI Provinsi
Sumatera Utara.
Perbaikan Lampu Jalan
Pelayanan yang cepat dari instansi ini, berawal dari
adanya Short Message Service (SMS) dari seorang warga
dengan nomor 0813 7053 xxxx masuk ke SMS Center
Ombudsman RI Perwakilan Sumut: 0811 617 5353. SMS
dari seorang warga bernama Indra, penduduk Lorong
Pahlawan, Jalan Mangaan, Mabar, Kecamatan Medan Deli,
Kota Medan tersebut diterima di Layanan Pengaduan
Online Ombudsman RI Perwakilan Sumut pada Jumat, 24
Juni 2016, sekitar pukul 21.35 WIB.
Dalam laporan tersebut, Indra menjelaskan keluhan
masyarakat di sekitar rumahnya akibat padamnya lampu
jalan di sepanjang Lorong Pahlawan, Jalan Mangaan,
Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Menurut Indra,
pemadaman listrik tersebut sudah berlangsung beberapa
hari. Akibatnya, lorong sepanjang sekitar 600 meter itu
gelap gulita.
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Dalam laporan tersebut, Indra juga memohon
bantuan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera
Utara untuk menyampaikan keluhan masyarakat tersebut
kepada Dinas Pertamanan Kota Medan. Melalui Indra,
masyarakat mengharapkan Dinas Pertamanan Kota Medan
“menerangkan” kembali ruas jalan Lorong Pahlawan, Jalan
Mangaan, Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.
Menerima laporan pengaduan tersebut, Kepala
Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar
meneruskan isi SMS pelapor tersebut kepada Kepala Dinas
Pertamanan Kota Medan, Zulkifli Sitepu. Pada saat itu,
Zulkifli Sitepu langsung menjawab dengan kalimat, “Baik
bang...”.
Keesokan harinya, Sabtu 25 Juni 2016, Zulkifli Sitepu
memberitahukan melalui SMS, bahwa Petugas Dinas
Pertamanan Kota Medan sedang melakukan perbaikan
lampu jalan di Lorong Pahlawan, Jalan Mangaan, Mabar,
Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sebagaimana laporan
masyarakat.
Pada Senin, 27 Juni 2016, pelapor Indra, kembali
mengirim SMS ke Layanan Pengaduan Online Ombudsman
RI Perwakilan Sumut, SMS Center 0811 617 5353. Kali ini,
Indra menjelaskan, bahwa lampu jalan di Lorong Pahlawan,
Jalan Mangaan, Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan
yang sebelumnya dilaporkannya, sudah hidup kembali.
Tak lupa, Indra juga menyampaikan terima kasih kepada
Ombudsman RI Perwakilan Sumut yang telah membantu.
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Pengembalian Fungsi Fasilitas Pedestrian
Tidak jauh beda dengan pelayanan cepat di TRTB
Kota Medan. Berkat layanan cepat yang dilakukan Kepala
Dinas TRTB Kota Medan Sampurno Pohan, trotoar di Jalan
Siswomiharjo/Jalan Perdana Medan, kini benar-benar
berfungsi sebagai trotoar yang menjadi hak publik. Padahal
sebelumnya, trotoar ini sempat dijadikan sebagai area
parkir oleh Plaza CIMB Niaga untuk para tamu bank swasta
tersebut.
Kisah ini berawal dari kebijakan
Plaza CIMB Niaga Medan menutup
trotoar Jalan Siswomiharjo/Jalan
Perdana Medan yang mengelilingi
gedung bank swasta tersebut.
Pedestrian itu ditutup dari publik,
sehingga tidak bisa dilalui para pejalan kaki.
Pihak Plaza CIMB Medan menutup trotoar tersebut
dan menggunakannya sebagai area parkir para tamu
yang berkunjung ke bank tersebut. Penutupan tersebut
dilakukan dengan menggunakan/memasang pembatas
jalan (traffic cone). Akibat penutupan trotoar dengan
pembatas jalan tersebut, trotoar tidak bisa lagi digunakan
para pejalan kaki.
Kondisi ini terpantau oleh Kepala Perwakilan
Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Abyadi Siregar,
pada Senin, 1 Agustus 2016, sekitar pukul 08.30 WIB. Pagi
itu, ruas jalan trotoar sekitar Plaza Bank CIMB Niaga Jalan
Siswomiharjo/Jalan Perdana sudah diberi pembatas jalan
(traffic cone).
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Trotoar itu pun sudah dipenuhi oleh kendaraan roda
dua yang parkir di bawah pengaturan petugas sekuriti
Plaza CIMB Niaga, sehingga para pejalan kaki yang melintas,
terpaksa harus turun ke badan jalan yang ramai dilalui
kendaraan.
Secara kebetulan, pada pagi hari itu, Ombudsman RI
Perwakilan Sumatera Utara mengundang Kepala Dinas
TRTB Kota Medan Sampurno Pohan untuk dimintai
klarifikasi terkait laporan masyarakat. Usai membahas
laporan masyarakat, Kepala Ombudsman RI Perwakilan
Sumut langsung menyampaikan kasus penutupan trotoar
jalan di sekitar Plaza Bank CIMB Niaga Jalan Siswomiharjo/
Jalan Perdana yang dijadikan sebagai area parkir.
Mendengar laporan Sampurno Pohan langsung
menelpon seseorang. Percakapan melalui telepon itu
dilakukan di hadapan Tim Ombudsman RI Perwakilan
Sumatera Utara.
Dalam percakapan tersebut, terdengar, bahwa
Sampurno Pohan mempertanyakan alasan kenapa trotoar
yang menjadi hak publik para pejalan kaki itu ditutup
dengan pembatas jalan dan dijadikan sebagai area parkir.
Pada kesempatan itu, Sampurno Pohan juga meminta agar
penutupan trotoar itu segera dibuka.
Usai menelepon, sembari akan meninggalkan Kantor
Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara di Jalan
Majapahit No 2 Medan, Sampurno Pohan mengatakan,
nanti akan menelpon Kepala Perwakilan Ombudsman RI
Sumatera Utara untuk memberitahukan pembongkaran
penutup jalan tersebut.
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Sekitar 30 menit meninggalkan Kantor Ombudsman
RI Perwakilan Sumut, Sampurno Pohan kembali
memberitahukan, bahwa penutupan trotoar itu sudah
dibongkar dan trotoar tersebut dikembalikan sebagai
pedestrian yang menjadi hak para pejalan kaki.
Mendengar penjelasan tersebut, Tim Ombudsman RI
Perwakilan Sumut menuju ke lokasi untuk mengabadikan
proses pembongkaran penutupan trotoar tersebut. Kini,
trotoar di kawasan Plaza CIMB Niaga Jalan Siswomiharjo/
Jalan Perdana Medan itu sudah kembali berfungsi sebagai
pedestrian yang menjadi hak publik.
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Sudah Ngasih Uang Rokok,
Air Tak Kunjung Mengalir
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
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Pada Jumat tanggal 17 Juni 2016, Ombudsman RI
Perwakilan Sumatera Selatan mendapat laporan dari warga
bernama Budi Wijaya tentang penundaan berlarut oleh
PDAM Tirta Musi Palembang. Dalam hal ini, Budi Wijaya
mewakili sang ibu mertua, Sutinah dan saudara laki-lakinya
bernama Sri Iswanto. Pelapor mengatakan telah melakukan
permohonan pemasangan air (untuk pasang baru) pada
dua buah rumah tinggal di Jalan Ampera II Lr. Manggis
I Nomor A1 dan Nomor B6 RT 19, Kelurahan Sei Selincah
Kecamatan Kalidoni.
Untuk rumah atas nama Sutinah, pengajuan
pemasangan air telah diserahkan pada bulan Agustus 2015
dan sudah melakukan pembayaran pada bulan Mei 2016.
Namun hingga Juni 2016, air belum juga dapat mengalir
di rumah dengan Nomor B6 tersebut. Sedangkan untuk
nomor rumah A1 atas milik Sri Iswanto yang diajukan
pada tanggal yang sama dan telah diajukan ulang dengan
Nomor SPT 135 tetap belum ada realisasi hingga laporan
ini disampaikan kepada Ombudsman RI Sumatera Selatan.
Menurut keterangan pelapor, pihak PDAM beralasan
masih menunggu pemasangan pipa distribusi 63 mm
yang akan dilakukan bersamaan dengan rumah Sutinah.
Anehnya, SPT No. 135 yang terbit di PDAM Rambutan pada
tanggal 1 Juni 2016 setelah dilaporkan ke PDAM Kalidoni
pada tanggal 7 Juni 2016, SPT tersebut dinyatakan belum
terbit oleh pihak PDAM Kalidoni.
Alasan lain yang disampaikan pada saat pelapor
kembali menanyakan belum terealisasinya pemasangan
air tersebut, pihak PDAM menyebutkan, bahwa kesalahan
berasal dari jaringan tusuk sate, sehingga untuk yang jarak
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dekat kurang lebih 6 meter dari jalan (pipa induk) tidak bisa
di pasang. Lalu, pemasangan yang sudah ada dianggap
PDAM tidak sesuai aturan, padahal yang memasang pipa
tersebut adalah orang-orang dari PDAM sendiri.
Dilanjutkan oleh pelapor, bahwa setiap kali petugas
PDAM datang ke rumah untuk mengecek atau pun
memasang pipa selalu diberikan “uang rokok” dengan
tujuan agar pemasangan pipa dan pengaliran air dapat
cepat terlaksana. Namun ternyata dua rumah tersebut tidak
juga dialiri air.
Langkah-Langkah
Pada tanggal 20 Juni 2016 pukul 10.00 WIB, Ombudsman
RI Perwakilan Sumsel langsung mendatangi Kantor PDAM
Tirta Musi Palembang menemui Direktur Operasional PDAM
Tirta Musi, Dr. Andi Wijaya. Ombudsman RI Perwakilan
Sumsel menjelaskan tentang laporan atau aduan dari Budi
Wijaya. Dalam klarifikasinya, Direktur Operasional PDAM
Tirta Musi mengatakan hal tersebut terjadi, karena debit
air yang minus, sehingga ada daerah-daerah tertentu yang
tidak dialiri oleh air PDAM selama 24 jam. Hal ini menurutnya
masih dalam penanganan
PDAM untuk diselesaikan
secepatnya.
Kemudian
Direktur
Operasional menjelaskan,
mekanisme
pemasangan
baru (PB) PDAM yang
membutuhkan waktu 3 hari
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apabila jaringan PDAM sudah tersedia di wilayah tersebut
atau di area yang akan dipasang baru. Namun apabila di
area tersebut belum dipasang pipa jaringan, maka proses
pengaliran air akan membutuhkan waktu yang lebih lama
hingga satu bulan atau lebih. Ini mengingat jaringan tidak
langsung tersedia di PDAM Tirta Musi dan harus dipesan
terlebih dahulu. Selain itu, diterangkan pula, bahwa
pemasangan jaringan akan dilakukan setelah proses
pembayaran diselesaikan. Sehingga menurutnya, masih
wajar apabila belum dilakukan pemasangan mengingat
pelapor melakukan pembayaran pada Mei 2016, sedangkan
pengajuan pemasangan pada Agustus 2015.
Selama proses klarifikasi tersebut, Direktur Operasional
PDAM Tirta Musi juga langsung menelepon bagian teknis
yang menangani pemasangan baru PDAM. Dalam telepon
tersebut disebutkan, bahwa pihak bagian teknis sudah
mengetahui mengenai laporan itu dan sedang dalam
proses menunggu pipa jaringan distribusi. Apabila pipa
jaringan distribusi sudah tersedia, maka akan langsung
dilakukan pemasangan dan air bisa dialiri.
Terkait permasalahan tidak adanya koordinasi antara
PDAM Rambutan dan PDAM Kalidoni tentang SPT, Direktur
Operasional PDAM Tirta Musi berjanji menindaklanjutinya
secara internal, agar tidak terjadi permasalahan yang sama
dan terulang lagi di kemudian hari.
Sedangkan permasalahan mengenai ada oknum
pegawai PDAM yang menerima “uang rokok” hal itu tidak
dibenarkan. Sesuai ketentuan, pengguna layanan juga
dilarang memberikan yang jasa dalam bentu apapun kepada
pegawai PDAM yang sedang bertugas. Dia menegaskan,
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apabila terjadi permintaan uang jasa di luar ketentuan,
maka diharapkan untuk melaporkan dan memberitahukan
nama oknum tersebut agar bisa ditindaklanjuti oleh PDAM.
Air Mengalir dalam Lima Hari
Dari pertemuan yang dilakukan oleh Ombudsman
RI Perwakilan Sumatera Selatan dengan Direktur
Operasional PDAM Tirta Musi didapatkan hasil, bahwa
pihak PDAM memberikan sikap positif dengan langsung
menindaklanjuti pengaduan tersebut.
Pada tanggal 22 Juni 2016, pelapor Budi Wijaya
menelepon Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera
Selatan menginformasikan, bahwa PDAM telah
merealisasikan pengajuan air PDAM ke dua rumah atas
nama Sutinah dan Sri Iswanto. Kedua rumah itu saat ini
sudah terpenuhi kebutuhan airnya dari PDAM. Pelapor
sangat berterima kasih kepada Ombudsman mengenai
penyelesaian pengaduan yang disampaikan kepada
Ombudsman RI Sumsel, karena langsung ditindaklanjuti
oleh PDAM Tirta Musi.
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Jembatan Rusak,
Masyarakat Terisolir
Perwakilan Provinsi Bangka Belitung
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Hujan lebat mengguyur wilayah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung sejak Februari 2016. Akibatnya, sebuah
jembatan penghubung Desa Sarang Mandi dengan Desa
Romadhon ambruk. Padahal, jembatan bernama Air
Merapin ini merupakan akses utama bagi masyarakat desa.
Masyarakat pun bagai terisolir, ke mana-mana serba sulit.
Tidak mungkin menunggu uluran tangan Pemerintah
yang entah kapan datangnya. Warga pun kemudian
membuat jalur darurat, agar setidaknya mereka bisa
menyeberang ke desa lainnya untuk beraktivitas memenuhi
keperluan sehari-hari atau sekadar bersilaturahmi. Jalur
ini sebenarnya jauh dari layak. Rentan timbul kecelakaan
karena hanya terbuat dari papan atau kayu seadanya.
Kondisi ini membuat Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Bangka Belitung segera bertindak. Tanggal
11 Juli 2016, Tim melakukan observasi ke Jembatan Air
Merapin. Seminggu kemudian, Tim meminta penjelasan
kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka
Tengah dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bangka Tengah, Kabid Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bangka Tengah, SDA Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bangka Tengah, serta dihadiri pula perwakilan
Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah.
Dari pertemuan tersebut diperoleh informasi, bahwa
kerusakan tak hanya terjadi pada Jembatan Air Merapin.
Tepatnya ada 30 lokasi di Kabupaten Bangka Belitung
yang mengalami kerusakan akibat hujan deras itu. Aparat
tak tinggal diam. Hari ketiga setelah banjir pihak Dinas
PU langsung melakukan observasi ke Desa Sarang Mandi
dan Desa Romadhon, ternyata masyarakat setempat telah
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membuat jembatan darurat di sana. Hal ini membuat Dinas
PU memutuskan untuk melakukan penanganan ke lokasilokasi lain terlebih dahulu, yang memerlukan penanganan
yang mendesak. Lagi pula, dana APBD untuk Darurat
Bencana hanya 400 Juta Rupiah untuk seluruh Kabupaten
Bangka Tengah, maka harus bijaksana dalam pengelolaan
dan pengalokasiannya.
Namun Dinas PU bukan berarti membiarkan, mereka
sudah mengajukan anggaran perubahan kepada DPRD
Kabupaten Bangka Tengah dan telah diputuskan, bahwa
untuk dana perbaikan jembatan darurat antara Desa
Sarang Mandi dan Desa Romadhon dialokasikan sebesar 25
Juta Rupiah (belum termasuk potongan biaya administrasi).
Dinas PU juga telah memberitahu hal ini kepada warga desa.
Dana dapat segera dicairkan dengan prosedur membuat
proposal biaya pembelian bahan baku untuk perbaikan
jembatan darurat tersebut.
Selain itu, Dinas PU juga mengajukan proposal kepada
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat
untuk rehabilitasi dan rekonstruksi 30 lokasi di wilayah
Kabupaten Bangka Tengah akibat banjir dan pasang air
laut tanggal 7 Februari 2016 sebesar Rp.96.808.975.000,. Konon, pencairannya tinggal menunggu terbitnya
Peraturan Menteri Keuangan.
Upaya lainnya, Dinas PU telah mengajukan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 kepada
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Republik
Indonesia sebesar Rp218.717.500.000,-, Rencana Kebijakan
Umum Anggaran (RKUA) 2017 agar menganggarkan biaya
pembuatan jembatan permanen di kedua desa tersebut
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sebesar Rp. 3.000.000.000,- serta dana darurat bencana
pada APBD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2017 sebesar
Rp4.500.000.000,-.

Tim Ombudsman kemudian mengonfirmasi penjelasan
tersebut kepada Kepala Desa yang terdampak kerusakan,
yakni Kepala Desa Romadhon yang baru saja menjabat
pada tanggal 4 Agustus 2016. Dijelaskan, bahwa mereka
telah menerima dana perbaikan jembatan sebesar 15 Juta
Rupiah dari total 25 Juta Rupiah, dan akan segera dilakukan
perbaikan pada Jembatan Air Merapin secara bergotong
royong antar dua desa. Empat hari kemudian, warga
menginformasikan, bahwa pembangunan sudah mencapai
90%. Tak puas hanya sampai di situ, Ombudsman kembali
menghubungi warga dua hari berikutnya. Kepala Desa
Romadhon memastikan, bahwa perbaikan jembatan telah
selesai dan siap digunakan.
Pada tanggal 12 Agustus 2016, dalam rangka
memastikan pelayanan perbaikan jembatan telah dinikmati
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dengan semestinya oleh masyarakat, Tim Ombudsman
RI Perwakilan Bangka Belitung kembali menyambangi
Kantor Kepala Desa Romadhon. Dari penjelasan tersebut,
jembatan darurat yang rusak sebagai penghubung antara
Desa Romadhon dengan Desa Sarang Mandi sudah selesai
diperbaiki dengan anggaran APBD (Anggaran Perubahan)
Kabupaten Bangka Tengah dan dilanjutkan oleh swadaya
atau gotong royong masyarakat dua desa, dan sudah
dapat digunakan dengan kendaraan roda empat, sesuai
pemantauan secara langsung Tim Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Bangka Belitung.
Masyarakat kini lega. Tidak lagi merasa terasing.
Mereka bisa kapan saja ke desa seberang beraktivitas
seperti layaknya makhluk sosial yang saling membutuhkan
dan berinteraksi.
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Lapor ke Ombudsman
Selesai dengan Telepon
Perwakilan Provinsi Banten
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Selasa, 30 Agustus 2016. Meski hari sudah siang, langit
tampak mendung di Kota Serang memberi pertanda
datangnya hujan. Cuaca yang identik dengan “bermalasmalasan” itu tak membuat aktivitas para pegawai di
Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten berubah.
Seperti biasa, mereka tetap sibuk dengan pekerjaan yang
kebanyakan merupakan penanganan laporan masyarakat
mengenai layanan yang diterima dari berbagai instansi.
“Kriiiiiiiiing…” Dering telepon mengagetkan para
asisten yang tengah bekerja. Salah seorang dari mereka
sejenak mengalihkan fokus dari monitor komputer yang
sedari pagi dipenuhi dengan surat-surat permintaan
klarifikasi dan analisa Peraturan Perundang-Undangan.
Seperti sudah diduga, orang di seberang sana adalah
masyarakat yang hendak mengadu atau dalam terminologi
Ombudsman disebut sebagai pelapor. Namanya Salim,
seorang warga Tangerang yang tinggal di Kp. Sugri, Desa
Surya Bahari, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten. Dia merupakan peserta BPJS yang
baru-baru ini berencana menggunakan layanan Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang, namun
tidak mendapatkan rujukan dari Puskesmas Sukawali
sebagaimana dipersyaratkan.
Kejadian ini berawal dari masalah pencernaan yang dia
alami sejak lima bulan yang lalu. Dia merasa mual, nyeri,
muntah serta kehilangan nafsu makan. Salim kemudian
mendatangi Mantri Haer untuk mendapatkan pengobatan.
Menurut Mantri Haer, Salim hanya mabuk kopi. “Sebentar
juga sembuh” kata si mantri. Merasa tidak puas, Salim
mencoba ke mantri lain, Mantri Adul namanya. Di sini
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jawabannya berbeda. Konon terjadi pembengkakan pada
lambung Salim. Sepertinya, Mantri tidak cukup kompeten
menangani keluhannya.
Dia pun datang ke
Puskesmas Sukawali dan di
sana diminta untuk dilakukan
uji laboratorium. Kali ini
hasilnya beda lagi. Katanya,
Salim terserang penyakit
Demam Berdarah Dengue (DBD) atau bisa jadi Tifus.
Bukan mendapat pengobatan, Salim malah dibuat
bingung. Jenis penyakitnya saja tidak jelas, apalagi
mengobatinya. Dia pun berpikir untuk berobat ke Rumah
Sakit. Meski agak jauh, tak mengapa, yang penting dia
sembuh.
Dalam bayangannya, di sana pastilah tersedia dokterdokter yang lebih kompeten untuk memeriksa kondisinya
dan menentukan bagaimana pengobatannya. Soal biaya,
Salim tak perlu khawatir. Dia memiliki kartu BPJS yang
menurut pemerintah bisa digunakan untuk berobat gratis.
Bahkan teman-temannya sudah membuktikan. Hanya satu
yang perlu dia dapatkan: surat rujukan dari Puskesmas.
Tentu bukan hal yang terlalu sulit. Dia pun meminta
Puskesmas Sukawali agar merujuknya ke RSUD Kabupaten
Tangerang, namun tidak diberikan dengan alasan yang
tidak jelas.
Merasa penyakitnya tidak kunjung sembuh, meski
hari sudah malam, hari itu, 5 April 2016, Salim pergi ke
Rumah Sakit Mitra Husada, Kampung Melayu, Tangerang.
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Di sana, dia dirawat selama 4 malam. Konon katanya, dia
terkena penyakit maag dan karena kondisinya sudah mulai
membaik, dia diizinkan pulang.
Namun malang bagi Salim. Setiba di rumahnya, dia
kembali merasakan sakit seperti semula. Dia tidak tahu
harus berobat ke mana lagi. Dua minggu kemudian, dia
mendapatkan informasi mengenai klinik dr. Omdih di Desa
Pekayon, sedikit jauh dari Desa Surya Bahari. Maka pada
tanggal 23 April 2016, dia berangkat ke klinik itu untuk
melakukan pemeriksaan berupa Ultrasonography (USG).
Hasil USG tersebut menunjukkan terdapat beberapa luka
pada lambung dan usus besarnya. Obat yang diperoleh dari
klinik ini pun tidak memberikan perubahan berarti.
Salim pun kembali menyambangi Puskesmas Sukawali.
Dia berharap kali ini, dia mendapat rujukan agar bisa
mendapat pengobatan di RSUD Kabupaten Tangerang.
Namun tetap saja dia kembali dengan tangan kosong.
Menurut seorang dokter yang bertugas di Puskesmas itu,
pasien dengan penyakit maag tidak perlu dirujuk ke rumah
sakit. Salim merasa dipermainkan, dia merasa ditolak,
padahal dia tahu, bahwa dia hanya menuntut haknya.
Namun penanganan terhadapnya tidak bisa ditunda.
Dia pun bertolak ke RS. Sari Asih Karawaci. Di sana dia
dirawat selama tiga malam sejak 3 hingga 5 Mei 2016, dan
diminta kontrol tanggal 9 Mei 2016. Itu pun belum cukup.
Dia masih harus tetap melakukan kontrol, namun cukup di
Puskesmas saja. Rutinitas yang dia lakoni itu tak kunjung
membuahkan hasil. Pada tanggal 18 Juli 2016, dia mencoba
ke rumas sakit lain. Dia memilih Rumah Sakit Sari Asih
dan di sana dirawat sampai dengan 21 Juli 2016. Seperti
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rumah sakit sebelumnya, dia diminta kontrol beberapa
hari setelahnya, dan untuk selanjutnya cukup di Puskesmas
terdekat.
Asisten Ombudsman lalu mencari informasi melalui
internet tentang penanganan seharusnya untuk penyakit
yang dialami pelapor dan berkonsultasi dengan Kepala
Perwakilan Banten. Kepala Perwakilan memerintahkan
untuk segera menghubungi Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang. Kepala Dinas Kesehatan tersebut
meminta informasi identitas dan nomor anggota Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial pelapor serta berjanji akan
mempelajari dan menindaklanjuti laporan tersebut.
Pada tanggal 1 September 2016, Asisten menerima
Short Mesagge Service (SMS) dari pelapor, bahwa ada 4
(empat) bidan dan 1 (satu) dokter datang ke rumah untuk
melakukan pemeriksaan kepada pasien (pelapor) serta
meminta pelapor untuk datang ke Puskesmas Sukawali
untuk mengambil surat rujukan ke Rumah Sakit Umum
Kabupaten Tangerang untuk dilakukan Pemeriksaan
Endoskopi di RSUD Kabupaten Tangerang.
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Pungutan Bermodus Titipan
Perwakilan Provinsi Bengkulu

Ombudsman Republik Indonesia 85

Anggaran yang relatif besar (minimal 20% dari APBN
dan/atau APBD) yang dialokasikan untuk pendidikan
tampaknya belum ampuh untuk membebaskan para
orangtua siswa dari beban biaya yang harus ditanggung.
Pungutan-pungutan tanpa dasar yang jelas masih
jamak ditemukan di sekolah-sekolah di berbagai daerah.
Dampaknya siapa yang menanggung? Tentu saja mereka
yang ekonominya lemah.
Kejadian inilah yang dialami salah seorang masyarakat
Kota Bengkulu yang mengeluhkan adanya pungutan uang
sebesar Rp1.000.000,- di salah satu Sekolah Menengah
Atas (SMA) Negeri di Kota Bengkulu. Bermodal informasi
dari teman tentang adanya Lembaga Negara Pengawas
Pelayanan Publik, seorang warga di Kota Bengkulu
mendatangi Kantor Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Bengkulu pada 26 Juli 2016.
Dia mengeluhkan adanya pungutan uang sebesar
Rp.1.000.000,- yang dilakukan oleh Panitia Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2016 di salah satu SMA
Negeri di Kota Bengkulu, tempat adiknya menimba
ilmu. Kecurigaannya mulai muncul ketika panitia tidak
memberikan penjelasan mengenai dasar penarikan uang
tersebut. Dalam kuitansi pembayaran hanya tertulis: UANG
TITIPAN.
Dia khawatir pungutan itu tidak digunakan
sebagaimana mestinya. Padahal baginya, uang sebanyak
itu bukan angka yang kecil, apalagi jika diakumulasi dengan
peserta didik lainnya yang berjumlah 150 orang. Artinya,
jumlah uang yang mengendap di sekolah itu mencapai
Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
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Dengan melampirkan kartu identitas serta bukti berupa
kuitansi penyetoran, pelapor mendatangi Ombudsman
dengan harapan akan mendapatkan keadilan. Dia meminta
identitasnya dirahasiakan untuk menghindari timbulnya
intimidasi dari pihak tertentu. Hal ini dimungkinkan
sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UU 37 Tahun
2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Menanggapi adanya laporan ini, Ombudsman langsung
bertindak cepat. Hal pertama yang dilakukan adalah
menganalisa isi laporan dan membandingkannya dengan
aturan yang berlaku. Hasilnya, tidak satu pun aturan yang
membenarkan tindakan sekolah melakukan pungutan
dengan dalih uang titipan. Namun sesuai dengan asas
Ombudsman, yakni tidak boleh memihak, maka penjelasan
dari pihak yang dilaporkan mutlak diperlukan.
Keesokan harinya, 27 Juli 2016, Tim Ombudsman
meminta klarifikasi langsung kepada pihak sekolah yang
dilaporkan. Tim diterima oleh Nihan selaku Wakil Kepala
Sekolah Bidang Kesiswaan sekaligus sebagai Ketua Panitia
PPDB Tahun 2016 di sekolah tersebut. Pada kesempatan
itu, dia membenarkan adanya penarikan uang titipan
Rp.1.000.000,- dari masing-masing wali murid pada PPDB
Tahun 2016 yang akan dialokasikan untuk pembelian
pakaian seragam khas sekolah.
Jumlah kebutuhan pakaian tersebut belum dapat
dipastikan, sehingga panitia memutuskan untuk sementara
menarik sebesar Rp.1.000.000,-. Jumlah itu kemudian akan
dikonversikan harga pakaian yang akan diadakan. Artinya,
bila harga pakaian tidak mencapai Rp.1.000.000,- maka
kelebihannya akan dikembalikan kepada wali murid.
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Sebaliknya, bila harga pakaian lebih dari jumlah uang yang
telah dikumpulkan, maka wali murid harus membayar
kekurangannya. Itulah mengapa disebut sebagai uang
titipan.
Tim Ombudsman kini memahami lebih jelas tentang
permasalahan yang dilaporkan. Namun bukan berarti
bisa dibenarkan. Ini bertentangan dengan Permendikbud
Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Peserta
Didik serta Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Seragam Sekolah, Pengadaan, dan Penggunaan. Pada
intinya, sekolah bisa saja memfasilitasi pembelian seragam
sekolah, namun prinsipnya adalah untuk mempermudah,
sehingga ada proses yang harus dilalui oleh pihak sekolah.
Proses tersebut antara lain, pihak sekolah wajib
mengumumkan (secara langsung atau pun tertulis)
kepada wali murid tentang bentuk, jenis, dan model
pakaian seragam khas sekolah. Wali murid yang telah
mendapatkan gambaran jelas tentang bentuk, jenis, dan
model pakaian seragam khas sekolah diberi pilihan utama
untuk mengusahakan sendiri atau membeli sendiri pakaian
seragam tersebut. Namun bila dengan kesadaran sendiri,
wali murid tidak dapat mengusahakan sendiri, maka dapat
dibeli melalui pihak sekolah atau koperasi. Dengan kata
lain, tidak boleh ada paksaan untuk membeli dari pihak
sekolah. Selain itu, murid yang bersangkutan juga tidak
perlu membeli pakaian yang baru apabila telah memiliki
pakaian serupa, misalnya karena mendapatkan hibah dari
kakak alumninya di sekolah tersebut. Sedangkan untuk
pakaian seragam nasional, mutlak diusahakan sendiri oleh
wali murid. Sekolah tidak diperkenankan memfasilitasi
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pakaian jenis ini karena bisa diperoleh dengan mudah di
luar.
Atas dasar aturan diatas, Ombudsman menyarankan,
agar pihak sekolah mengembalikan uang titipan tersebut
kepada para wali murid. Nihan yang sejak awal setelah
mendengar paparan Tim Ombudsman mengakui
kekeliruan yang dilakukan pihaknya dan menyatakan
bersedia untuk mengembalikan uang titipan tersebut.
Namun dia meminta waktu untuk menyampaikan laporan
kepada Kepala Sekolah.
Pada tanggal 3 Agustus 2016, Nihan mendatangi
Kantor Ombudsman. Dia bermaksud berkonsultasi tentang
adanya kontrak kerjasama yang telah berlangsung sejak
tahun 2014 antara pihak sekolah dengan penjahit Adam
Collection Bengkulu tentang pembuatan pakaian seragam.
Sdr. Nihan menjelaskan, bahwa kontrak kerjasama
berdurasi 3 tahun tersebut (2014-2016) dilakukan oleh
kepala sekolah yang saat ini sudah tidak lagi menjabat.
Pihaknya mengkhawatirkan adanya tuntutan hukum bila
pembuatan pakaian seragam khas sekolah tidak diberikan
kepada pihak Adam Collection.
Ombudsman memberikan pandangan terkait kontrak
perjanjian kerjasama harus memenuhi syarat objektif, yaitu
adanya causa yang halal, sebagaimana diatur dalam Pasal
1320 KUH Perdata. Dalam pengertian yang lain, suatu
perjanjian hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan
aturan yang berlaku. Dalam kasus ini, kontrak perjanjian
kerja sama antara pihak sekolah yang dilaporkan dengan
penjahit Adam Collection Bengkulu tersebut batal demi
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hukum karena bertentangan dengan Permendikbud 45
Tahun 2014 dan Perwal Bengkulu Nomor 27 Tahun 2015.
Setelah mendengar penjelasan tersebut, Nihan
meminta kepada Ombudsman untuk membuat saran
tertulis kepada sekolah untuk mengembalikan uang titipan
kepada Wali Murid. Saran tertulis tersebut menurutnya
penting sebagai bahan masukan dan dasar bagi sekolah
untuk mengundang para wali peserta didik baru Tahun
Ajaran 2016. Ombudsman kemudian mengeluarkan saran
tertulis dan dilaksanakan oleh pihak sekolah dengan
menyelenggarakan pertemuan dengan wali murid pada
tanggal 12 Agustus 2016.
Pertemuan yang berlangsung di Mushala itu turut
dihadiri Ombudsman, Komite Sekolah, dan Dewan
Pendidikan Bengkulu. Dalam pertemuan itu, semua
permasalahan diselesaikan, uang titipan wali murid
dikembalikan, dan pihak sekolah mengumumkan tentang
bentuk, jenis, dan model pakaian seragam khas sekolah.
Usai pertemuan digelar, pelapor kembali datang ke
Kantor Ombudsman mengucapkan terima kasih karena
permasalahan yang ia laporkan telah diselesaikan dengan
cepat dan tepat sasaran.
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Simsalabin, Pungli SIM!
Perwakilan Provinsi Gorontalo
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Pria berjanggut tipis itu mengernyitkan dahi. Dia
baru saja selesai mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM)
jenis A untuk pertama kali. Seorang petugas mengatakan,
bahwa dia harus membayar Rp 400.000,00 untuk SIM jenis
itu. Bukannya tidak membawa uang, namun dia heran.
Dari balik kacamata yang menggantung di hidungnya
pria berjanggut itu bisa membaca dengan jelas di papan
pengumuman biaya sebenarnya. Hanya Rp 120.000,00
untuk pengurusan SIM A yang baru.
Dua jam sebelumnya, Agus Uloli, pria itu, datang
membawa kelengkapan berkas permohonan. Dia
datang sejak pukul 9 pagi. Di awal April yang kering dan
panas, menempuh berjalanan beberapa kilometer dari
Kecamatan Tibawa menuju Kecamatan Limboto, kota kecil
di Kabupaten Gorontalo. Sesampai di Satpas SIM Satlantas
Polres Gorontalo, Agus langsung menuju loket informasi.
Satu persatu berkasnya diperiksa. Semua lengkap kecuali
Surat Keterangan Sehat Jasmani dari dokter (KIR) dokter.
Oleh petugas, Agus kemudian diarahkan untuk melakukan
pemeriksaan dan pengambilan KIR di Poliklinik yang
dimiliki oleh Polres Gorontalo.
Agus, yang saat itu mengenakan kemeja hitam bergaris,
segera memenuhi semua persyaratan. Dia lalu mengikuti
ujian teori. Di ruangan yang dipenuhi rambu-rambu lalu
lintas dalam bingkai itu, dia menjawab satu demi satu soal
yang diujikan. Mengisi sebaik yang dia bisa dan akhirnya
dinyatakan lulus oleh petugas penguji.
“Silahkan dilanjutkan dengan tes praktik,” tambah
petugas yang melayani Agus.
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Keluar dari ruangan ujian, dia sekali lagi ke loket
informasi untuk menanyakan di mana dan bagaimana dia
harus melaksanakan ujian praktek. “Bapak langsung ke
ruang produksi SIM saja,” jawab petugas informasi seadanya.
Bingung. Agus pun langsung menuju ruang produksi.
Di tempat itu, Agus kemudian difoto, diambil datanya.
Tak berselang lama, Simsalabim! SIM A baru sudah ada
di tangannya. Petugas di ruang produksi menyebut Rp
450.000,00 saat Agus bertanya berapa biaya yang harus dia
bayar. Sedikit kaget dengan angkanya, Agus menanyakan
sekali lagi guna memperjelas pendengarannya.
“Benar, Pak. Tapi karena Bapak lulus ujian teori, cukup
bayar empat ratus ribu saja, Pak.” Agus mengernyit. Merogoh
dompetnya, kemudian membayar dengan ragu.
Sesampai di rumah, kata “Ombudsman” melintas di
kepala Agus. Sebelumnya, dia pernah beberapa kali melapor
ke Ombudsman dan masalahnya terselesaikan dengan
baik. Jarinya segera menekan nomor kontak seorang
Asisten Ombudsman yang ternyata masih tersimpan di
phone-book nya. Dia menceritakan semua kejadian yang
dialaminya. “Baik Pak, segera kami tindak lanjuti,” jawab
suara si penerima telepon.
Langkah Segera
Tut. Di ujung sana suara telepon ditutup. Wahiyudin,
Asisten Ombudsman RI di Perwakilan Gorontalo, berhenti
sejenak dari setumpuk laporan masyarakat yang sedang
ditanganinya. Mendengar aduan dari Agus, Wahiyudin
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segera berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan Gorontalo
untuk melakukan tindakan cepat.
Nomor kontak Kepala Satuan Lalu Lintas Polres
Gorontalo, AKP Wawan Andi Susanto, segera dihubungi.
Kronologi dan aduan diteruskan. Secara khusus, Wahiyudin
menekankan pentingnya penyelesaian masalah SIM ini,
karena laporan mengenai dugaan penyimpangan prosedur
dan dugaan pungutan liar dalam penerbitan SIM sudah
beberapa kali dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan
Gorontalo. Dalam lingkup yang lebih luas, substansi
Kepolisian selalu menempati posisi lima besar dalam
beberapa tahun terakhir di Gorontalo, bahkan di tingkat
nasional.
“Mohon segera ditindaklanjuti laporannya,” tegas
Wahiyudin dengan mantap. AKP Wawan meminta agar
pelapor segera datang
ke Polres Gorontalo
untuk
mendapatkan
penyelesaian dengan
segera.
Agus
pun
dihubungi oleh Asisten
Wahiyudin agar dapat
datang kembali ke Satpas SIM karena pihak Satlantas Polres
Gorontalo akan segera menindaklanjuti aduan tersebut.
Hari berikutnya, selepas Zhuhur, Agus mendatangi
Satpas SIM Polres Gorontalo. Di sana dia sudah ditunggu
oleh Kasatlantas. Dari laporan yang disampaikan Agus,
pihak Satlantas Polres Gorontalo menyesalkan telah terjadi
pungutan. Untuk itu, pihaknya berjanji melakukan evaluasi
dan perbaikan di lingkungan Satpas SIM. Sedangkan untuk
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“kelebihan” biaya penerbitan SIM yang telah dikeluarkan
Agus, pihak Satlantas Polres Gorontalo bersedia
mengembalikan uang tersebut. Agus pun menerima
penyelesaian masalah itu.
Mendengar
penyelesaian
laporan
tersebut,
Ombudsman tidak berpuas diri. Secara lisan, Wahiyudin juga
menekankan agar Satpas SIM Polres Gorontalo memenuhi
semua komponen standar pelayanan publik sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik. Hal ini penting untuk menghadirkan transparansi
dan kepastian prosedur pengurusan SIM hingga ke
penerbitannya. Pihak Satlantas Polres Gorontalo dengan
tangan terbuka juga menerima saran dan masukan ini.
Merasa laporannya telah diselesaikan dengan cepat,
Agus merasa puas. Dia menghubungi Ombudsman untuk
menyampaikan terima kasih karena permasalahannya telah
ditangani tak sampai seminggu. Dia berharap, kejadian
serupa tidak akan terulang lagi dengan nada gembira di
suara telepon Agus kepada Wahiyudin. “Sekali lagi, terima
kasih Ombudsman,” tutup Agus dengan, tanpa kernyitan di
dahi lagi.
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Menggugah Nurani Si Kaya
Perwakilan Provinsi Jambi
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Akiang, seorang pengusaha. Dia mampu melakukan
apa saja dengan hartanya, termasuk mengembangkan
dan memperbanyak usaha miliknya. Kali ini, dia melihat
sebuah peluang di Kecamatan Pasar Kota Jambi. Banyaknya
pemukiman penduduk membuat dia yakin, kelak usahanya
akan berhasil. Untung besar sudah di depan mata, maka
harus diraup sesegera mungkin. Layaknya pengusaha pada
umumnya, Akiang tidak ingin berpikir terlalu lama. Lebih
cepat, lebih untung. Begitu prinsipnya. Dia pun segera
membeli sebidang tanah milik warga Lorong Orang Kayo
Hitam dan membangun sebuah ruko dan kantor di atasnya.
Awalnya, tidak ada masalah berarti. Semua lancar bila
ada modal, tentu saja. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
sudah di tangan, proyek pun mulai berjalan. Kontraktor
telah bekerja. Lingkungan di sekitar tak dihiraukan.
Hari demi hari, seiring kemajuan bangunan, warga
kian terusik. Ketenangan mereka terganggu. Terlebih,
warga khawatir dampak pembangunan itu akan berimbas
pada kediaman mereka. Tentulah rumah-rumah yang
terbuat dari kayu dengan tiang penyangga seadanya itu
akan ambruk karena tidak berdaya menahan getaran dari
pengerukan tanah di sekitarnya. Tak hanya itu, kelak bila
bangunan itu berdiri, rumah mereka tak lebih dari sekadar
pemukiman kumuh yang akan tampak kontras dengan
kantor megah yang sebentar lagi akan menjulang. Tanpa
got, gorong-gorong, atau fasilitas lainnya, bangunan itu
akan mengundang banjir atau bencana lainnya dalam
waktu singkat. Siapa yang menanggung kalau bukan
warga?
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Apa daya, mereka hanya orang-orang biasa yang tak
akan mampu menentang si kaya. Harta tiada, kuasa apa
lagi. Untunglah ada Efendi Arbi alias Lapok yang mencoba
memberi harapan kepada mereka. Dia bercerita tentang
Ombudsman yang dia ketahui bisa menerima keluhan
warga.
Dengan secercah harapan, Efendi bersama beberapa
orang warga datang mengadukan nasibnya ke Kantor
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi. Mereka
menumpahkan keluh kesahnya sekaligus menumpukan
harapan pada Ombudsman untuk membantu mengatasi
permasalahan ini. Warga tidak rela, jika mereka yang sudah
puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun, tinggal di daerah
itu terpinggirkan oleh si kaya pendatang baru bermodal
besar.
Lihat, Selesaikan
Pasca menerima laporan, Ombudsman tidak bisa
menunggu lama. Persoalan ini harus diprioritaskan
mengingat pembangunan sudah dimulai. Jika tidak
ditangani segera, bangunan kadung berdiri, persoalan akan
semakin rumit, dan belum tentu mendapat penyelesaian
yang adil bagi semua pihak. Beranjak dari pertimbangan
ini, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi langsung
melakukan investigasi, yakni observasi secara langsung
ke lokasi pembangunan. Sehari sebelumnya, Ombudsman
telah menyambangi Kantor Camat Pasar Kota Jambi untuk
meminta penjelasan. Dalam pertemuan tersebut, diperoleh
keterangan, bahwa Akiang benar telah mengantongi IMB,
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namun tetap dengan kewajiban yang mengikutinya, yakni
menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Bersama camat, Lurah Pasar dan Santoso yang mewakili
Akiang, Tim Ombudsman memeriksa kondisi lapangan
sesuai laporan warga. Tampak tidak manusiawi, memang.
Nyaris tanpa jarak dengan rumah warga, sebidang lahan
telah diratakan dan sedang dalam tahap pembuatan
fondasi. Tiang-tiang kecil rumah warga yang sudah mulai
lapuk, jelas akan menjadi sasaran empuk pergerakan tanah
yang tengah diratakan. Di sana tidak ada saluran air atau
pun fasilitas lain yang bisa menenangkan hati warga. Tak
heran bila yang terbayang di wajah mereka hanyalah
bencana yang akan segera tiba.
Setelah melihat kondisi faktual, baik Camat maupun
Lurah sepaham, bahwa hal ini tidak bisa didiamkan.
Kepemilikian Akiang terhadap IMB yang menjadi dasar
pembangunan sama sekali tak mereduksi kewajibannya
untuk memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.
Itulah yang diharapkan warga. Mereka tidak bermaksud
menghalangi Akiang mengembangkan usahanya. Mereka
hanya berharap bisa tetap tinggal di rumahnya sendiri
dengan nyaman tanpa dibayang-bayangi bencana.
Setelah mendengarkan keterangan dan harapan
dari semua pihak, dengan difasilitasi Ombudsman, warga
diberi kesempatan untuk menyampaikan permintaan
dan harapannya. Warga meminta agar Akiang membuat
saluran air (drainase) di sekitar lokasi proyek agar tatkala
hujan mengguyur, air tak membanjiri rumah-rumah kayu
mereka. Selain itu, warga juga memohon agar selama
proses pembangunan, Akiang melalui kontraktornya tetap
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memperhatikan kondisi rumah mereka agar tidak rubuh
dan kumuh.
Gayung pun bersambut. Harapan warga disanggupi
oleh Akiang yang pada saat itu diwakili Santoso. Dia
bahkan menjelaskan, bahwa bangunan ini nantinya akan
dilengkapi dengan gedung parkir, dan warga di sekitar
bisa memanfaatkannya secara cuma-cuma. Tak ingin
janji Akiang hanya manis di lidah, warga menginginkan
kesepakatan itu dapat dituangkan dalam sebuah dokumen
yang suatu waktu bisa digunakan bila ada pihak yang
ingkar. Ombudsman pun setuju. Poin-poin kesepakatan itu
diuraikan dalam sebuah berita acara dan ditandatangani
oleh semua pihak yang hadir di lapangan kala itu.
Senyum warga kembali merekah. Santoso pun bisa
mengerahkan anak buahnya bekerja tanpa tekanan dan
rasa bersalah. Esok, mereka akan menyambut mentari
dengan sumringah, berkat Ombudsman yang bertindak
lincah tanpa gegabah.
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Mendadak Calo Demi Lodewik
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
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Pagi yang cerah di Kota Palangka Raya. Jam di dinding
masih menunjukkan pukul 08.30. Namun kesibukan
sudah mulai terlihat di Kantor Ombudsman RI Perwakilan
Kalimantan Tengah. Dengan sedikit terburu-buru, Kepala
Perwakilan tampak memberikan arahan kepada dua orang
asisten. Mereka memastikan semua persiapan matang
adanya. Surat Tugas, alat perekam, dan yang utama adalah
mental.
Sebuah laporan masyarakat yang diterima sehari yang
lalu membuat mereka harus bergerak cepat. Lodewik
nama sang Pelapor. Dia datang ke Kantor Ombudsman
dengan amarah yang tertahan. Raut wajah merah padam
sudah cukup menggambarkan, bahwa dia tidak akan rela
menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,- yang diminta
seorang petugas di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya.
Padahal, semua persyaratan untuk menerbitkan Sertifikat
Hak Milik yang dimohonkan sudah dia penuhi. Tidak ada
aturan yang mewajibkannya membayar uang sebesar itu,
maka wajar bila kemudian Lodewik menuntut haknya.
Mendadak Calo
Ini kasus sensitif, sebab menyangkut uang dan jabatan.
Menanganinya perlu strategi. Tak cukup mendatanginya
begitu saja. Karena jika demikian, jawabannya mudah
ditebak: “Tidak ada permintaan imbalan di sini. Semua
petugas kita pastikan bekerja dengan penuh integritas
sesuai prosedur.” Bukankah tidak ada maling yang mau
mengaku? Kuncinya hanya satu: Jadilah teman maling!
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Strategi inilah yang rupanya dipilih Tim Ombudsman.
Denny Rizwanda dan Dias Gustrian yang ditugasi
menangani laporan ini harus menyamar menjadi calo
dadakan. Mereka menamai diri Brutus dan Remy. Targetnya
ada dua. Pertama, menangkap “maling” yang menurut
Lodewik bernama Nina, pegawai Sub Bagian Hak Tanah
dan Pendaftaran Atas Tanah. Kedua, memperoleh Sertifikat
Milik Lodewik. Mereka ingin memastikan, bahwa dokumen
itu sudah ada dan sudah waktunya diberikan kepada si
pemilik. Nah, untuk yang kedua ini sedikit sulit. Harus
ada cara lain, maka selain calo, Remy pun harus mengaku
sebagai keponakan Lodewik.
Investigasi berjalan sesuai rencana. Brutus dan Remy
menunggu waktu dipanggil ke ruangan Nina. Sebuah
ruang yang terletak agak di pojok, dengan pengunjung
yang silih berganti. Setelah menunggu sekitar satu jam, Tim
“calo” pun dipanggil. Mereka masuk ruangan dengan gerak
tubuh yang dibuat seacuh mungkin. Persis calo.
Obrolan pun mengalir. Remy memulai pancingannya
dengan umpan yang menggiurkan. Dia menjelaskan
tengah bekerja sama dengan sebuah pengembang untuk
pengurusan tanah seluas ratusan hektar di Kota Palangka
Raya. Bantuan Nina diperlukan untuk memuluskan urusan.
Soal “pelicin,” nanti bisa dibicarakan. Nina tergiur. Tak lupa,
dia meminta nomor telepon seluler milik Remy untuk
memperlancar komunikasi.
Deal! Yang penting semua senang. Namun Remy masih
mengajukan satu pertanyaan, mengenai keberadaan
sertifikat pamannya, Lodewik serta kewajiban membayar
sejumlah uang tebusan itu. Nina menjelaskan itu hanya
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sebagai perjanjian komitmen antara Nina dengan
masyarakat lainnya yang mengurus sertifikat tanah, tarifnya
berkisar Rp2.500.000,-, bisa lebih, bisa kurang. Tergantung
siapa pemohonnya. Jika pebisnis, tarifnya lebih mahal. Jika
masyarakat biasa, bisa lebih murah, pun dicicil.
Uang perjanjian tersebut memang atas inisiatif Nina
sendiri, tidak ada perintah dari atasan, apalagi prosedur
baku. Tapi dia tak menikmatinya sendirian. Niatnya juga
tulus, katanya, yakni untuk membayar pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil, jadi semacam uang tambahan buat
dia dan rekan-rekannya.
Kembali soal sertifikat Lodewik, semua bisa diatur.
Bayangan keuntungan yang akan diperoleh dari pengurusan
sertifikat ratusan hektar tanah yang dijanjikan Brutus dan
Remy membuat Nina tidak keberatan melepas dua juta
lima ratus ribu rupiah itu. Dia pun menjanjikan, Lodewik
bisa mengambil sertifikatnya di loket siang nanti. Informasi
ini segera disampaikan kepada Lodewik, si pelapor.
Merasa informasi yang dibutuhkan telah cukup, Brutus
dan Remy kembali ke kantor. Ada rekaman pembicaraan
yang sewaktu-waktu bisa dikeluarkan. Tim “calo” pun lega,
terlebih setelah mendapatkan informasi dari Lodewik,
bahwa sertifikat tanahnya sudah di tangan.
Tak ingin kehilangan momentum, keesokan harinya
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
mengundang Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka
Raya untuk dimintai penjelasan. Hasil investigasi Tim
juga disampaikan dalam forum tersebut untuk disikapi
oleh semua pihak. Bukti yang tersodor di depan mata
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membuatnya tak bisa berkutik. Dia mengaku kecolongan.
Anak buahnya telah melakukan kesalahan. Dia pun
berjanji akan melakukan pembenahan yang sistematis
dan siap berkoordinasi dengan Ombudsman kapan pun
diperlukan. Di sisi lain, dia merasa bersyukur dengan
temuan Ombudsman. Setidaknya, ini bisa dijadikan bahan
evaluasi bagi instansinya untuk memperbaiki diri dalam
memberikan pelayanan yang prima kepada publik.
Berkat hal tersebut, saat sekarang pihak Kantor
Pertanahan Kota Palangka Raya sangat kooperatif dalam
penyelesaian laporan. Mereka sangat menghargai
keberadaan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah. Setiap laporan yang berkaitan dengan pertanahan
di Kota Palangka Raya kini bisa diselesaikan dalam waktu
yang relatif singkat. Semua diatasi dengan komunikasi
yang efektif dan disesuaikan dengan prosedur yang baku.
Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah juga memetik buah yang manis dari kerja keras
ini. Masyarakat kian menaruh kepercayaan kepada
Ombudsman, sebagai Lembaga Negara yang melayani
tanpa pamrih dan mengawasi tanpa memihak.
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Dari Rumah Sakit ke Rumah
Sakit, Berjuang Bersama Siti
Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
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Sabtu Malam, 23 April 2016 sekitar pukul 22.00, meski
malam sudah larut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan
Provinsi Kalimantan Timur belum juga memajamkan
mata. Padahal keesokan harinya, dia bersama Tim harus
menyambangi beberapa instansi di Kota Samarinda guna
menindaklanjuti laporan yang diterima dari masyarakat.
Berharap kelopak mata segera beradu, dia membuka akun
Facebook yang dimilikinya. Betapa terkejutnya, dia ketika
menemukan sebuah gambar yang dikirimkan seorang
sahabat di Komunitas Bubuhan Samarinda (sebuah
komunitas masyarakat di Kota Samarinda).
Gambar itu saja sudah bercerita banyak. Seorang
ibu yang tengah mengandung terbaring lemah, lengan
kanannya terkulai, dan tulang punggungnya rapuh akibat
kanker payudara yang dideritanya. Hal yang membuat
miris adalah keterangan gambar yang menjelaskan, bahwa
dia harus keluar dari rumah sakit karena Jamkesda yang
dimilikinya telah melewati batas hari yang ditentukan.
Mengetahui kondisi ini, alih-alih tidur, Kepala
Perwakilan semakin gelisah. Dia menghubungi rekan
yang mengirimkan gambar tersebut guna mengonfirmasi
kebenaran berita itu. Dari situ, dia mendapatkan kontak si
pembagi berita pertama kali. Malam yang sudah larut tidak
menyurutkan semangatnya. Tangannya sigap menekan
tombol-tombol telepon selulernya, menghubungi seorang
asisten untuk memintanya mempersiapkan segala
administrasi bilamana diperlukan. Dia telah bertekad akan
melakukan investigasi terhadap permasalahan ini di selasela tugas yang telah direncanakan sebelumnya.
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Minggu sore, sesampai di Samarinda, Kepala
Perwakilan dan Tim berusaha menghubungi si pembagi
berita. Beberapa pertanyaan dilayangkan, termasuk
hubungannya dengan sang pasien. Informasi sementara,
pasien merupakan sanak familinya dan dia sanggup
menghubungkan Ombudsman dengan suami pasien jika
dibutuhkan. Selain itu dijelaskan pula, pasien saat ini sudah
dikembalikan ke rumah, di sebuah desa di pinggiran Kota
Samarinda yang membutuhkan waktu tempuh sekitar 1
jam. Diketahui kemudian, pasien bernama Siti Aminah.
Padatnya jadwal investigasi yang harus ditunaikan tak
mengurangi semangat Tim Ombudsman dalam menangani
masalah ini. Rasa kemanusiaan mereka membuncah,
sehingga memandang persoalan ini layak diprioritaskan
tanpa mengabaikan tugas lainnya. Senin, 25 April 2016, Tim
mendatangi RSUD AW. Sjahranie, tempat pasien terakhir
dirawat. Dari sana diperoleh informasi, bahwa pasien
yang dimaksud merupakan peserta Jamkesda yang telah
diarahkan untuk mendapatkan perawatan dari Faskes 1,
Rumah Sakit Pertama sebagai Pemberi rujukan, yaitu RS.
Slaga.
Tim Ombudsman kemudian bergerak ke RS. Slaga
guna memperoleh informasi yang lebih komprehensif.
Siti Aminah di rumah sakit ini telah mendapat perawatan
selama 3 hari sejak tanggal 11 hingga 13 April 2016. Karena
keterbatasan fasilitas, RS. ini merujuk pasien agar pindah
ke RS. Kelas A yang memiliki kelengkapan NICU serta
Dokter Onkologi. Ini mutlak diperlukan mengingat kondisi
kehamilannya yang telah memasuki usia 27 minggu.
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Dari rumah sakit dimaksud, Tim bergerak menuju Desa
Palaran untuk melihat langsung kondisi si Siti. Rupanya,
dia sedang dibawa oleh suaminya ke RS. Moeis Samarinda
Seberang, sebuah Rumah Sakit dengan Faskes 1, namun
tidak memiliki Dokter Onkologi. Tim langsung bergerak ke
rumah sakit dimaksud untuk melihat dan mendampingi
proses masuknya pasien ke UGD.
Kondisi Siti ternyata sungguh memprihatinkan.
Malang benar dia dengan Ca Mamae (Kanker Payudara)
yang dideritanya. Dia sudah pernah menjalani satu kali
Chemotherapy pada bulan Oktober 2015. Pada saat itu, dia
tidak mengetahui kehamilannya yang telah memasuki usia
3 minggu. Siti juga mengalami fraktur/patah tulang pada
lengan kirinya, menderita keropos tulang belakang, serta
tidak lagi menyadari keadaan sekelilingnya.
Meski demikian, Tim Ombudsman memandang tetap
perlu meminta penjelasan dari RSUD AW. Sjahranie terkait
keputusannya mengeluarkan pasien tempo hari. Dari
Direktur Utama Rumah Sakit tersebut diperoleh penjelasan
yang cukup rinci mengenai kebijakan tersebut. Pada intinya,
pihak Rumah Sakit tidak bisa melakukan pengobatan
apapun sampai usia kehamilan pasien memungkinkan
untuk melahirkan, yakni 36 minggu. Artinya, dia butuh
waktu sekitar 2,5 bulan lagi. Keluarga pasien pun disarankan
agar merawatnya secara mandiri atau kembali ke Faskes 1.
Alasan lainnya adalah, kebutuhan kamar di Rumah
Sakit berada pada rasio 1 berbanding 17. Artinya, 1 kamar
rata-rata ditunggu 17 hingga 22 pasien. Satu kamar yang
ada dibutuhkan oleh banyak pasien emergency yang
juga sangat membutuhkan perawatan dengan potensi
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penyelamatan dari kematian sangat tinggi. Melihat keadaan
Siti saat ini, pihak rumah sakit tidak berani mempertaruhkan
2,5 bulan bagi sebuah kamar untuk status perawatan,
mengalahkan status hidup mati yang masih bisa dibantu
untuk pasien lainnya yang tengah menunggu.
Tindakan Ombudsman memang tidak lantas membuat
Siti sembuh. Namun setidaknya ada kelegaan yang
dirasakan keluarga dengan informasi yang diperoleh. Selain
itu, pasien diterima dengan baik dan dijanjikan akan terus
dalam perawatan RS. Moeis sesuai kemampuan fasilitas
yang dapat mereka berikan dan akan melakukan rujuk ke
RSUD AW. Sjahranie tatkala diperlukan. Direktur Utama
RSUD AW. Sjahranie beserta staf juga telah berkomitmen,
bahwa mereka bersedia memfasilitasi tindak lanjut
perawatan pada pasien dengan baik bilamana oleh karena
keadaannya nanti dirujuk oleh RS Moeis.
Komitmen itu pun dipenuhi ketika pasien dirujuk
kembali ke RSUD AW. Sjahranie pada tanggal 3 Mei 2016.
Keesokan harinya, di Rumah Sakit itu, dia melahirkan
seorang bayi perempuan. Namun kebahagiaan itu tak
berlangsung lama. Dua hari berikutnya, pada tanggal 5 Mei
2016, Siti Aminah menghadap Yang Kuasa meninggalkan
bayi yang telah diperjuangkannya. Anak itu tetap dirawat
di Rumah Sakit hingga dinyatakan membaik dan dapat
dibawa pulang oleh keluarga pada tanggal 12 Mei 2016.
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Kartu Ditahan,
Bantuan Langsung Melayang
Perwakilan Provinsi Maluku Utara
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Dengan wajah sumringah, warga Desa Sukamaju
datang ke Kantor Desa. Pasalnya, mereka dikabarkan akan
menerima dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
(BLSM) tahap ketiga dari pemerintah. Tidak banyak
memang, hanya Rp300.000,- tiap tahap. Namun jumlah
itu berarti bagi mereka. Demi tiga empat kilo beras. Tidak
seperti tahap sebelumnya, di mana warga harus mengambil
sendiri ke Kantor Pos, kali ini mereka cukup datang ke
Kantor Desa. Tiba di Kantor Desa, warga dibuat bingung
karena diharuskan menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial
(KPS). Padahal, kartu tersebut ada di tangan Kepala Desa.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan warga,
ternyata perubahan pola pengambilan dana BLSM, yang
semula di Kantor Pos menjadi ke Kantor Desa ini pun
memiliki cerita tersendiri.
Hal ini diinisiasi oleh pemerintah Kecamatan dan
Kantor Pos. Mereka memandang, pengambilan ke Kantor
Pos telah memberatkan masyarakat. Kebijakan ini ternyata
memunculkan masalah baru. Warga merasa proses ini tidak
transparan. Masuk akal memang, pihak Kantor Pos harus
menerima semua bukti, termasuk tanda tangan warga
penerima BLSM sebagai dasar untuk menyerahkannya ke
Kantor Camat. Ini bukan hal yang mudah mengingat warga
memiliki kesibukan masing-masing. Daripada menunggu
lama, kepala desa akhirnya memalsukan tanda tangan
warganya.
Merasa ada yang tidak beres, masyarakat melaporkan
pemalsuan tanda tangan ini ke Kepolisian. Namun
betapa kagetnya mereka, ketika kepala desa menjelaskan
keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil musyawarah
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dengan warga. Argumentasi tersebut bahkan didukung
dengan bukti berupa kehadiran 52 (lima puluh dua) KK
penerima BLSM, 7 (tujuh) aparat desa, 9 (sembilan) tokoh
masyarakat, dan tokoh agama tertanggal 19 Juli 2013. Ini
terdengar ganjil karena tanggal tersebut hanya berjarak
sekitar satu minggu sejak BLSM tahap pertama diterima.
Ditahannya KPS milik sebagian warga mengakibatkan
banyak di antara mereka tidak bisa memperoleh dana BLSM.

Padahal, dana itu sudah ada di pemerintah Kecamatan.
Artinya, ada potensi penyalahgunaan dana tersebut
jika tidak tersalurkan kepada warga sesuai dengan data
yang telah diserahkan ke Kantor Pos. Lagipula, tindakan
penahanan kartu tersebut tidak dapat dibenarkan dengan
alasan apapun. Terdapat ketentuan, bahwa KPS tidak dapat
dipindahtangankan, kecuali atas sepengetahuan pemilik
KPS tersebut.
Menanggapi keberatan warga, pada bulan Oktober
2015, Camat dan Kepala Kantor Pos berencana mengganti
uang yang seharusnya diterima oleh penerima BLSM
sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun tidak
disepakati oleh sebagian warga dengan harapan Polisi bisa
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menindaklanjutinya hingga tuntas. Ternyata yang terjadi
kemudian malah sebaliknya. Pada tanggal 3 Desember
2015, Polisi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian
Penyidikan (SP-3) dengan alasan kerugian negara sangat
kecil.
Merasa tidak memperoleh keadilan, tanggal 18 Februari
2016, warga mencoba melapor ke Ombudsman melalui
pesan singkat (SMS). Tanpa menunggu lama, Ombudsman
RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara segera memutuskan
untuk menindaklanjuti kasus ini.
Gelar Pertemuan
Tim segera menemui Sekretaris Desa dan
mempertemukannya bersama warga masyarakat di Kantor
Desa Sukamaju. Kesempatan itu segera dimanfaatkan
warga untuk menyampaikan dugaan mereka terhadap
penyelewengan dana Bantuan Langsung Sementara
Masyarakat (BLSM) dengan modus pemalsuan tanda
tangan masyarakat penerima BLSM yang dilakukan Kepala
Desa Sukamaju.
Merasa informasi yang dibutuhkan belum cukup,
keesokan harinya, Tim menyambangi Polres Halmahera
Utara untuk menanyakan proses penyelidikan kasus yang
dilaporkan oleh masyarakat dan alasan penerbitan SP3
yang dilakukan. Penyidik membenarkan adanya indikasi
korupsi dan pemalsuan tanda tangan dalam pemeriksaan
mereka, tetapi diputuskan untuk tidak ditindaklanjuti,
karena jumlah kerugian negara yang ditimbulkannya
sangat kecil.
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Selanjutnya, Tim kemudian menuju Kantor Pos Tobelo
selaku penyalur BLSM tahun 2013. Tim diterima oleh
Kepala Kantor. Dia menjelaskan, bahwa proses penyaluran
BLSM di Desa Sukamaju yang dipermasalahkan tersebut
dipertanggungjawabkan oleh salah seorang pegawai, yang
saat ini telah pindah ke Kantor Pos di daerah lain. Memang
ada koordinasi sebelum proses penyaluran BLSM dilakukan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Pos Tobelo
menegaskan, semuanya dijalankan sesuai dengan aturan
yang berlaku. Dia pun mengaku tidak pernah menerima
laporan mengenai keluhan warga ini sampai ketika penyidik
Polres Halmahera Utara datang meminta keterangan. Meski
demikian, dia berjanji siap menyelesaikan persoalan ini
sesuai dengan arahan Ombudsman.
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara
langsung berkoordinasi dengan Irwasda Polda Maluku Utara
yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Supervisi
ke Polres Halmahera Utara. Hasilnya, Polres Halmahera
Utara diminta melanjutkan kasus yang dilaporkan warga
Desa Sukamaju, kecuali jika ada mediasi antar para pihak
dan pelapor mencabut laporannya.
Mencari solusi, bukan kesalahan. Seperti biasa, itulah
prinsip yang diterapkan Ombudsman. Sebab yang utama
adalah perbaikan pelayanan publik, bukan pengenaan
sanksi kepada pihak mana pun. Berangkat dari prinsip ini,
Ombudsman mencoba memfasilitasi pertemuan antara
warga dan semua instansi yang terkait hingga mencapai
kesepakatan. Semua pihak sepakat untuk memperbaiki
kelalaian yang ada dan mengambil komitmen untuk
memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Selain itu,
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pihak Kantor Pos Tobelo bersama Kepala Desa yang
menjabat pada saat itu setuju membayar ganti rugi kepada
masyarakat sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
Lebih dari itu, kasus ini membawa hikmah sendiri
bagi Ombudsman. Masyarakat semakin banyak yang
mengetahui Ombudsman karena sejak saat itu masyarakat
Desa Sukamaju secara sukarela mengkampanyekan
lembaga Ombudsman RI di Kabupaten Halmahera Utara.
Semoga semakin banyak masyarakat yang merasakan
dampak pelayanan ini.
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Dana PIP,
Dipotong Lagi, Dipotong Lagi...
Perwakilan Provinsi Papua Barat
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Tahun 2014, pemerintah meluncurkan Program
Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan bagian dari
penyempurnaan terhadap program sebelumnya, yaitu
Bantuan Siswa Miskin (BSM). Tidak jauh berbeda dengan
sebelumnya, program ini bertujuan meringankan beban
pendidikan bagi para keluarga tidak mampu, dengan
kriteria yang sebelumnya sudah ditetapkan.
Tujuannya satu, yakni agar setiap warga negara dapat
memperoleh pendidikan sebagai salah satu haknya yang
asasi. Hanya saja PIP ini menggunakan instrumen berupa
kartu, yang disebut Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk
mempermudah identifikasi penggunanya agar tidak salah
sasaran. Penyelenggaranya adalah Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan serta Kementerian Agama sebagai
kementerian yang membina pendidikan di Indonesia.
Siswa SD mendapat Rp 450.000,- tiap siswa, SMP sebesar Rp
750.000,- tiap siswa dan SMA/SMK sebesar Rp 1.000.000,tiap siswa, yang diberikan dalam dua tahap, pada semester
pertama dan kedua. Bagi keluarga yang tidak mampu,
jumlah ini tergolong besar dan sangat berarti, apalagi pada
saat awal tahun ajaran, ketika semua kebutuhan mendesak
untuk dipenuhi.
Antara harapan pemerintah dengan implementasi
ternyata jauh panggang dari api. Bukannya menjadi
sempurna, program ini malah menjadi ladang baru bagi
oknum-oknum tidak bertanggung jawab, yang hendak
mencari keuntungan bagi dirinya. Malang bagi si miskin,
merekalah yang menjadi korban. Uang yang mereka terima
tidak sejumlah yang seharusnya, dengan alasan yang
mereka sendiri tidak tahu.
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Laporan ini pun sampai ke meja Ombudsman RI
Perwakilan Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Juni 2016.
Berikut kronologinya: Hari itu, orangtua siswa SD YPK 1 Efata
Mangguapi Kabupaten Manokwari berkumpul di sekolah
dalam rangka pembagian dana PIP. Sehari sebelumnya,
mereka sudah berada di tempat itu memenuhi undangan
kepala sekolah. Dalam pembicaraan itu, Kepala Sekolah
meminta pemotongan Rp 100.000,- untuk membuat pagar
sekolah. Meski berat, para orangtua merelakannya demi
kebaikan sekolah dan kenyamanan anak-anak mereka.
Lagipula, mereka masih akan menerima Rp 350.000,- lagi.
Jumlah itu cukup membantu buat mereka.
Menjelang
siang,
pembagian pun dimulai.
Para orangtua menunggu
giliran. Satu per satu
maju ke meja yang telah
disediakan, mengulurkan
tangan kepada petugas, sembari
tersenyum menerima amplop berwarna putih polos nan
tipis. Begitu menerima amplop, masing-masing orangtua
mulai membukanya untuk sekadar mengintip uang yang
baru saja pindah ke tangannya. Namun betapa kaget dan
kecewanya mereka. Ampolop itu hanya berisi Dua Ratus
Ribu Rupiah!
Sekolah pun mulai riuh. Awalnya hanya bisik-bisik,
kemudian berubah menjadi amarah begitu mengetahui,
bahwa semua orangtua mengalaminya. Merasa
diperlakukan semena-mena, mereka melakukan aksi protes
kepada Kepala Sekolah. Mereka juga mengecam keras dan
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sempat terjadi adu mulut dengan pihak sekolah. Bahkan,
ada orangtua yang mengancam akan membawa hal ini
ke Polisi. Betapa tidak, sehari sebelumnya, mereka sudah
setuju bila ada pengurangan seratus ribu rupiah, mengapa
sekarang dipotong lagi? Lebih lagi, hal ini dilakukan sepihak,
tanpa pemberitahuan!
Menegur Demi Perbaikan
Menerima laporan ini, Ombudsman RI Perwakilan
Provinsi Papua Barat segera menurunkan Tim ke sekolah
yang dilaporkan. Asas imparsial yang melekat pada
Ombudsman membuat mereka tidak bisa begitu saja
percaya pada apa yang disampaikan pelapor. Perlu pula
mendengarkan penjelasan dari pihak yang dilaporkan
agar bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada guna
mencapai solusi penyelesaian yang cepat dan tepat.
Tiba di SD YPK 1 Efata Mangguapi, Tim masih mendapati
keributan di tengah-tengah kerumunan orangtua siswa.
Mereka masih berkutat soal alasan pemotongan dana
secara sepihak oleh sekolah. Tampaknya, mereka belum
mendapatkan penjelasan yang dapat diterima. Tim
kemudian menemui kepala sekolah, menjelaskan adanya
laporan masyarakat dan memintanya memberikan
keterangan atau klarifikasi.
Kepala sekolah yang bernama Yulius Awairaro itu pun
mulai menjelaskan permasalahan yang tengah terjadi. Dia
bersama bendahara sekolah menyerahkan dana PIP itu
secara langsung. Pada awalnya, dana itu diambil dari Bank
untuk selanjutnya dibagikan kepada siswa/siswi yang telah
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terdaftar sebagai penerima. Jumlah murid di sekolah itu
sebanyak 398 murid, namun hanya 192 siswa yang terdaftar
sebagai penerima dana PIP.
Sebelum dibagikan, dia telah mengundang orangtua/
wali murid untuk membahas pemotongan dana itu dengan
tujuan untuk membangun pagar sekolah, membeli pakaian
seragam serta buku-buku pelajaran yang akan digunakan.
Selain itu, dia juga berinisiatif memberikan sebagian
dana itu kepada siswa yang tidak mendapat dana PIP
demi alasan pemerataan agar tidak terjadi kecemburuan
sosial. Menurutnya, para orangtua murid telah setuju
dan menyatakan mendukung hal tersebut karena untuk
menunjang pendidikan anak-anak mereka. Protes itu baru
dia terima kembali setelah amplop-amplop berisi uang itu
dibagikan.
Penjelasan ini menjadi titik terang. Niat Kepala
Sekolah memang baik, namun dia menyalahi aturan yang
ada, dan hal itu tidak dapat dibenarkan. Ombudsman
kemudian memberikan pemahaman sekaligus saran.
Dana PIP yang telah dialokasikan pemerintah merupakan
hak siswa tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan
personalnya agar beroleh hak yang sama dalam mengakses
pendidikan. Untuk alasan apapun, Kepala Sekolah tidak
diperkenankan melakukan pemotongan, apalagi tanpa
sepengetahuan orangtua. Oleh karena itu, Ombudsman
meminta kepala sekolah segera mengembalikan sisa dana
PIP yang seharusnya diterima para orangtua siswa dan
mengingatkan agar tidak melakukan hal yang sama lagi
di waktu yang akan datang. Saran itu pun disambut baik
dan segera dilaksanakan. Para orangtua pulang dengan
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senyum sumringah. Ada amplop putih di dalam tas yang
kini berisi Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah. Pintar itu,
berani Lapor!
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Sulitnya Melunasi Hutang
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
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Bahtiar adalah salah seorang debitur Bank BTN Kantor
Cabang Mamuju. Dia mengadakan perjanjian kredit dengan
jumlah pokok kredit sekitar Tiga Ratus Juta Rupiah untuk
kredit agunan rumah BTN. Tanggal 8 April 2015, kredit yang
diajukan direalisasikan oleh pihak bank dengan angsuran
yang harus dibayarkan setiap tanggal 7 di awal bulan.
Sudah setahun lebih, pembayaran angsuran berjalan
lancar sesuai perjanjian. Hingga pada bulan Agustus
2016, Bahtiar merasa rezekinya tengah membaik. Dia pun
berkeinginan melakukan percepatan pelunasan. Dengan
wajah berseri, dia menyambangi Bank BTN pada tanggal 31
Agustus 2016 guna menjalankan niatnya. Namun betapa
kecewanya Bahtiar. Maksud baiknya tidak bersambut sesuai
harapan. Permohonannya tidak diacuhkan dengan alasan,
bahwa Pimpinan Cabang sedang tidak ada di tempat.
Bahtiar diminta agar datang bulan berikutnya.
Bukan itu saja. Bahtiar juga merasa heran ketika
petugas menjelaskan, bahwa proses percepatan pelunasan
membutuhkan waktu yang lumayan lama. Alasannya,
agunan berupa Sertifikat Tanah dan Bangunan berada
di Kantor Wilayah Makassar. Bahtiar pun pulang dengan
tangan hampa, sekaligus menyimpan sebuah pertanyaan
yang menggantung di benaknya: “Kok melunasi hutang
saja sesulit itu?”
Melapor ke Ombudsman
Peristiwa di atas ternyata membuat Bahtiar terus
gelisah. Dia merasa ada yang salah, namun bingung
harus mengadu kepada siapa. Tiba-tiba dia teringat akan
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Ombudsman. Berharap menemukan titik terang, dia
pun menghubungi Kepala Ombudsman RI Perwakilan
Provinsi Sulawesi Barat melalui sambungan telepon dan
menceritakan semua kejadian tersebut.
Oleh Kepala Perwakilan dijelaskan, bahwa tindakan
yang telah dilakukan oleh pihak bank tempat dia mengambil
kredit tersebut mengandung indikasi maladministrasi. Dia
menduga, hal tersebut termasuk dalam kategori “tidak
memberikan pelayanan” dan “penundaan berlarut.” Namun
mengingat itu masih berupa dugaan, Kepala Perwakilan
menyarankan agar Bahtiar datang langsung ke Kantor
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat untuk
melapor secara resmi. Dengan demikian, Ombudsman bisa
mempelajarinya secara mendalam.
Keesokan harinya, Bachtiar mendatangi Kantor
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat dan
direspons dengan cepat. Setelah melakukan registrasi,
Kepala Perwakilan kemudian segera membentuk Tim Quick
Response untuk melakukan investigasi.
Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 7
September, Tim Ombudsman mendatangi Kantor Cabang
Bank BTN Mamuju guna memperoleh informasi dan
klarifikasi. Beruntung, pada saat itu Tim diterima langsung
oleh Pimpinan Cabang. Saat dimintai keterangan mengenai
peristiwa yang dilaporkan oleh Bahtiar, dia menjelaskan,
bahwa hal itu hanya kesalahan komunikasi. Prosedur
yang sebenarnya bukan seperti apa yang disampaikan
oleh bawahannya tempo hari. Dia pun meminta maaf dan
berjanji akan segera menyelesaikan persoalan tersebut dan
membenahi pelayanan di kantor tersebut agar kejadian
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serupa tidak terulang lagi terhadap pengguna layanan
lainnya.
Tujuh hari kemudian, Bachtiar kembali datang ke Kantor
Ombudsman. Kali ini wajahnya tampak sumringah. Dengan
nada gembira, dia menjelaskan, bahwa permasalahan yang
dilaporkan telah menemukan titik terang. Dia menunjukkan
dokumen-dokumen yang telah diperoleh dari Bank BTN
Cabang Mamuju, ada Sertifikat Hak Milik, Perjanjian Kredit,
Sertifikat Hak Tanggungan, APHT, Surat Pengakuan Hutang
serta Izin Mendirikan
Bangunan. Diterimanya
dokumen itu kembali
menjadi bukti, bahwa
percepatan pelunasan
hutang
yang
dia
ajukan telah diproses
sebagaimana mestinya
oleh Bank BTN.
Sebagai
bentuk
kebahagiaannya,
dia
menuliskan ungkapan
terima kasih kepada
Ombudsman yang telah
bekerja dengan cepat dalam menindaklanjuti laporannya.
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Kelar Tanpa Map Kuning
Perwakilan Provinsi Aceh
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Saat investigasi ke Kodim Aceh Singkil, Ombudsman
RI Perwakilan Provinsi Aceh menerima laporan masyarakat
melalui pesan singkat (SMS) dari pelapor di Aceh Selatan
terkait dihentikannya operasional Kapal Ferry di Pelabuhan
Penyeberangan Labuhan Haji oleh Kepala Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tapak Tuan dan PT. ASDP.
Menindaklanjuti laporan di atas, Kepala Perwakilan
Ombudsman RI Provinsi Aceh menghubungi Kepala
Dinas Perhubungan Aceh Selatan melalui telepon dengan
menyampaikan permasalahan yang disampaikan oleh
pelapor. Dinas Perhubungan Aceh Selatan menjelaskan,
bahwa benar Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Labuhan
Haji sebelumnya mengalami kerusakan Moveable Bridge
(MB) dan Fender yang keropos, sehingga dikhawatirkan
membahayakan keselamatan penumpang.
Berdasarkan hal tersebut, Kepala Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tapak Tuan
mengalihkan lintasan penyeberangan untuk sementara
waktu dari Pelabuhan Labuhan Haji ke Pelabuhan Singkil.
Namun, walau telah diperbaikinya Pelabuhan dan telah
diterbitkannya Persetujuan Kegiatan Operasional Kapal
dan Bongkar muat, ternyata Pelabuhan Penyeberangan
Labuhan Haji belum juga diaktifkan.
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Pimpinan Ombudsman RI, Achmad Suaedy, Kepala
Perwakilan beserta Asisten Ombudsman melakukan sidak
on-the-spot ke pelabuhan dimaksud dan menemukan,
bahwa benar pelabuhan telah dapat difungsikan, namun
belum mendapat izin terkait pengoperasian kembali
pelabuhan. Pihak Kepala Kantor Unit Penyelenggara
Pelabuhan Kelas III Tapak Tuan dan ASDP mengetahui
hasil investigasi dari Ombudsman RI dan segera membuka
kembali Pelabuhan Labuhan Haji. Permasalahan tersebut
selesai dan Labuhan Haji langsung segera dibuka.
Alhamdulillah.
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Pungli Blangko Seratus Ribu
Perwakilan Provinsi Bali
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Pada 23 Maret 2015, Asisten Ombudsman RI Perwakilan
Provinsi Bali menerima pesan singkat (SMS) dari masyarakat
yang telah lolos CPNS Kabupaten Tabanan, bahkan yang
bersangkutan sudah menerina SK CPNS tersebut. Akan
tetapi, pada saat dirinya dan para CPNS lainnya berjumlah
483 orang hendak mengambil blangko KP4 di Kantor BKD
Kabupaten Tabanan pada tanggal 23 Maret 2015, semua
CPNS yang hendak mengambil blangko KP4 diminta
untuk membayar sejumlah Rp. 100.000/CPNS dan apabila
tidak memberikan uang tersebut, maka blangko KP4 tidak
diberikan oleh petugas BKD Kabupaten Tabanan.
Berdasarkan isi SMS tersebut, pada tanggal 24 Maret
2015, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali menurunkan
seorang asisten untuk melakukan investigasi dan
menyamar sebagai CPNS yang ingin mengambil blangko
KP4. Pada saat Asisten tersebut ingin mengambil blangko
KP4 yang dimaksud, oknum pegawai BKD Kabupaten
Tabanan meminta uang Rp. 100.000. Kemudian pada
saat ditanya peruntukan uang tersebut, oknum tersebut
menyampaikan, bahwa uang tersebut digunakan untuk
biaya fotokopi dan untuk biaya petugas BKD Kabupaten
Tabanan yang akan membawa berkas CPNS ini ke Jakarta,
karena BKD Kabupaten Tabanan tidak memiliki anggaran
untuk itu.
Ambil Sikap
Sepulang dari investigasi dan penyamaran tersebut di
atas, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, pada hari itu
juga, yakni tanggal 24 Maret 2015 langsung mengirimkan
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surat yang ditujukan kepada Bupati Tabanan guna
menyampaikan hasil investigasi tersebut. Berdasarkan surat
yang dikirim itu, pada tanggal 25 Maret 2015 Sekertaris
Daerah Kabupaten Tabanan mengundang Ombudsman RI
Perwakilan Provinsi Bali untuk bertemu di Kantor Bupati.
Pertemuan yang dilaksanakan secara cepat itu
menghasilkan keputusan, bahwa BKD Kabupaten Tabanan
harus mengembalikan uang yang telah dipungut dari
para CPNS sejumlah Rp. 97.250,- setelah dikurangi biaya
fotokopi sejumlah Rp. 2.750. Kemudian pada tanggal 8
April 2015, BKD Kabupaten Tabanan mengirimkan surat
kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali yang
isinya menyampaikan tindak lanjut hasil pertemuan antara
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali dengan Pemda
Kabupaten Tabanan. Dalam surat itu disebutkan, bahwa
uang sisa fotokopi (Rp. 97.250,-) telah dikembalikan kepada
463 orang dan disampaikan juga, bahwa ada 6 CPNS yang
hanya bayar fotokopi Rp. 2.750,- dan 14 orang lainnya tidak
menitip/tidak mengambil blangko.
Laporan yang berbasis SMS ini berhasil diselesaikan,
karena cepatnya langkah yang diambil oleh Ombudsman
RI Perwakilan Provinsi Bali untuk melakukan investigasi dan
mengirimkan surat kepada pihak Pemda guna menyampaikan hasil investigasi itu. Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tabanan yang menjadi terlapor secara cepat
pula menindaklanjuti hasil investigasi tersebut dengan
mengembalikan uang sisa fotokopi sejumlah Rp. 97.250,kepada para CPNS yang telah menyerahkan uang Rp.
100.000,-.
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Setelah laporan dinyatakan selesai, laporan langsung
diregister ke SIMPel dengan No. 0056/IN/III/2015/DPS.
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Kisah Sahabat Ombudsman
Membantu Pasien
Tidak Mampu
Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta
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Belum begitu lama, Pak Sabar Rahayu mengikuti
pelatihan pengawasan pelayanan publik di Kabupaten
Wonosobo yang diselenggarakan Ombudsman RI
Perwakilan Provinsi DI. Yogyakarta. Sejak itu, dia pun mulai
mengetahui dan menyadari akan hak-hak masyarakat untuk
memperoleh pelayanan yang berkualitas dari pemerintah.
Pak Sabar Rahayu dan kawan-kawan peserta pelatihan
lainnya kemudian membentuk komunitas “Sahabat
Ombudsman Wonosobo” untuk membangun kesadaran
dan kepedulian bersama terhadap pelayanan publik.
Siang itu, di tanggal 9 Februari 2016, masih dengan
semangat sebagai seorang Sahabat Ombudsman, Pak
Sabar Rahayu mendampingi tetangganya, Ahmad Muslih
berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Wonosobo. Tetangga Sabar Rahayu ini merupakan keluarga
tidak mampu dan sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Penyakit yang dideritanya tergolong rumit dan serius,
radang syaraf. Sehari sebelumnya, Puskesmas tidak mampu
menangani penyakit tersebut dikarenakan peralatan yang
terbatas. Padahal pengobatannya mendesak untuk segera
dilakukan, sehingga tanpa sempat meminta rujukan, Pak
Sabar Rahayu langsung membawa tetangganya tersebut
ke Unit Gawat Darurat di RSUD Wonosobo.
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wonosobo
dengan kerumitan birokrasinya tidak mau menerima
tetangga Pak Sabar Rahayu tersebut, dengan alasan karena
yang bersangkutan pasien BPJS Kesehatan seharusnya
membawa pengantar rujukan dari fasilitas kesehatan
tingkat pertama. Petugas dari Rumah Sakit tetap bergeming
tidak mau menerima meskipun dengan segala bekal ilmu
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pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan Ombudsman
sudah digunakan Pak Sabar untuk berargumentasi. Padahal
sesuai ketentuan, pasien BPJS Kesehatan yang gawat
darurat seharusnya tidak memerlukan pengantar rujukan
dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Pak Sabar Rahayu terus menyampaikan complian dan
keberatannya. Apalagi, ternyata Kartu BPJS Kesehatan milik
pasien rupanya masih dibawa Pak Lurah, sehingga rasanya
tidak mungkin mengurus surat rujukan ke Puskesmas saat
itu juga. Setengah putus asa, Pak Sabar Rahayu mencoba
meminta bantuan seorang Anggota DPRD di Kabupaten
Wonosobo, namun rupanya petugas rumah sakit tetap
menolak. Selama empat jam lebih kondisi pasien yang
sudah di ruang IGD belum mendapatkan tindakan apapun.
Pak Sabar Rahayu juga belum bisa mendaftarkannya karena
memang masih ditolak petugas Rumah Sakit. Akhirnya, dia
memutuskan untuk keluar dari ruang UGD dalam keadaan
belum memperoleh tindakan medis dari rumah sakit.
Dalam kepanikan dan keputusasaanya, Pak Sabar
Rahayu menelepon Kantor Ombudsman RI Perwakilan
Provinsi DI. Yogyakarta untuk menyampaikan keluhannya
terhadap pelayanan yang diberikan rumah sakit.
Penyelesain Laporan Telepon
Pengaduan Pak Sabar Rahayu yang juga Sahabat
Ombudsman RI itu segera direspons oleh Asisten
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi DI. Yogyakarta dengan
menelpon pihak rumah sakit untuk minta penjelasan hari
itu juga, pukul 11.30 WIB.
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Di ujung gagang telepon, petugas bagian pelayanan
RSUD Kabupaten Wonosobo, bernama Ibu Tiwi sedikit
grogi mencoba memberikan penjelasan kepada Asisten
Ombudsman RI Provinsi Perwakilan DI. Yogyakarta,
mengapa Rumah Sakit tidak langsung menerima pasien
BPJS tersebut.
Penjelasan dari pihak rumah sakit tidak begitu saja
menjadikan Asisten Ombudsman kehabisan argumentasi.
Apalagi berdasarkan UU Kesehatan, Rumah Sakit tidak boleh
menolak pasien dalam kondisi gawat darurat (emergency).
Konsekuensi penolakan terhadap pasien gawat
darurat bisa dipidana. Tampaknya, ini membuat petugas
rumah sakit berpikir ulang dan akhirnya mengecek posisi
dan kondisi pasien di
IGD. Karena memang
belum didaftarkan,
keberadaan Ahmad
Muslimin
belum
bisa terlihat dalam
data pasien.
Pasien juga sudah tidak berada di dalam
ruang UGD, karena itu, petugas RSUD Kabupaten Wonosobo
kemudian meminta agar si pasien dihubungi kembali dan
segera dibawa ke rumah sakit agar memperoleh pelayanan
medis. Adapun rujukan dari Puskesmas sebagai (Faskes I)
yang sebelumnya dipersyaratkan dapat disusulkan esok
hari.
Setelah berhasil melacak keberadaan Pak Sabar Rahayu
via telepon, Asisten Ombudsman RI Provinsi Perwakilan DI.
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Yogyakarta segera menyampaikan hasil tindak lanjut yang
akan dilakukan pihak Rumah Sakit dan meminta Pak Sabar
Rahayu kembali ke UGD untuk mendaftarkan tetangganya
agar segera memperoleh pertolongan medis.
Menjelang sore, pukul 14.10 WIB Pak Sabar Rahayu
menghubungi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi DI.
Yogyakarta, kali ini nada suaranya lebih sumringah
menyampaikan, bahwa pasien sudah memperoleh
pelayanan di IGD dan sudah dilakukan tindakan medis
oleh Petugas jaga IGD di RSUD Kabupaten Wonosobo.
Menurutnya, permasalahan ini menjadi perhatian dari
jajaran direksi yang saat itu sedang rapat. Setengah
keberatan, jajaran dokter RSUD menyoal kenapa Pak Sabar
Rahayu sampai meminta bantuan Ombudsman. Dengan
enteng, dia pun menjelaskan, itu karena keberatan yang
diajukannya tidak memperoleh respons dan tindak lanjut
dari rumah sakit. Jadi, jangan salahkan jika harus melapor ke
Ombudsman, karena kami adalah “Sahabat Ombudsman”.
Dalam hati, dia bangga. CASE CLOSED!
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Kisah Irfan yang Hampir
Tidak Bisa Sekolah
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
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Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) seakan
menjadi proses yang selalu mengkhawatirkan orangtua
calon siswa. PPDB seakan selalu identik dengan kekisruhan
proses penerimaan calon siswa baru. Bagi banyak kalangan,
PPDB seperti identik dengan ketidaktransparanan,
pungutan liar, hingga sogok menyogok. Tak heran, setiap
PPDB digelar seperti “musim panen” laporan masyarakat
bagi Ombudsman. Inilah yang kembali terjadi saat PPDB
2016 digelar di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung.
Tepatnya 18 Juni 2016, Tim Ombudsman RI Perwakilan
Provinsi Jawa Barat mendapatkan laporan dari Setyo
Wahyudi, yang melaporkan tentang anaknya yang tidak
bisa mendaftar ke jenjang sekolah selanjutnya. Irfan Husein
Mustofa, nama lengkap dari anak pelapor tersebut. Dia
hendak mendaftar di SMKN 8 Bandung.
Irfan sebelumnya bersekolah di SMPN 26 Kota
Bandung, kemudian dia mendaftar melalui jalur Afirmasi
Rawan Melanjutkan Pendidikan/RMP (Peraturan Walikota
Bandung Nomor 610 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/
Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah. Irfan hendak
mengikuti pendaftaran kolektif yang diadakan oleh pihak
sekolah, sebagai salah satu syarat untuk mendaftar melalui
jalur RMP adalah bukti kependudukan yang difasilitasi oleh
pemerintah, sebagai contoh adalah Kartu Indonesia Pintar,
Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Surat
Keterangan Tidak Mampu dan BPJS Kesehatan (PBI) yang
ditanggung oleh pemerintah.
Saat itu, Pelapor memiliki BPJS Kesehatan yang
ditanggung oleh pemerintah dan akan diberikan kepada
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sekolah sebagai salah satu persyaratan, namun terlambat
antara satu sampai dua hari, karena Pelapor menyampaikan
lupa menyimpan kartu BPJS Kesehatan tersebut. Namun
dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Juni 2016,
Pelapor menemukan kartu BPJS Kesehatan tersebut dan
kemudian diberikan kepada pihak sekolah sebagai salah
satu persyaratan, tetapi pihak sekolah menolak kekurangan
persyaratan dari pelapor. Kemudian Pelapor menyampaikan
kepada Ombudsman, bahwa pihak sekolah menolak
pendaftaran tersebut dikarenakan sudah memberikan
semua pendaftar Afirmasi RMP ke Dinas Pendidikan Kota
Bandung. Saat itu, dikatakan oleh pihak sekolah SMPN 26
Bandung, bahwa pendaftaran sudah ditutup.

Tindaklanjut Ombudsman
Persoalan yang menimpa Irfan menunjukkan betapa
kurang baiknya koordinasi antar institusi, lembaga
pemerintah. Padahal, jika koordinasi dilakukan secara
intensif, permasalahan terselesaikan. Dalam menyelesaikan
laporan terkait PPDB yang dialami Irfan, Ombudsman
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RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat hanya berupaya
membuka sekat koordinasi yang kurang baik antara pihak
penyelenggara pendidikan. Pelapor menceritakan kepada
Tim Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, jika
anaknya tidak bisa mendaftar melalui jalur Afirmasi RMP,
maka akan sangat sulit untuk bisa melanjutkan sekolah ke
jenjang selanjutnya, karena keterbatasan ekonomi (pelapor
bekerja hanya sebagai Satpam dengan gaji 1.2jt, demikian
disampaikan kepada Tim).
Hari Sabtu 18 Juni 2016, setelah Tim Ombudsman RI
Perwakilan Provinsi Jawa Barat mendapatkan keterangan
secara detail dari pelapor, langkah pertama yang kemudian
dilakukan adalah berkoordinasi langsung dengan Kepala
Dinas Pendidikan Kota Bandung (melalui SMS, karena
menghubungi melalui telepon tidak diangkat) untuk
memastikan, bahwa batas akhir pendaftaran jalur nonakademik sesuai dengan jadwal di dalam Peraturan
Walikota Bandung Nomor 610 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman KanakKanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah adalah Hari
Sabtu, tanggal 18 Juni 2016.
SMS pun dibalas oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandung yang isinya, yang bersangkutan akan
menindaklanjuti laporan dari Tim Ombudsman. Namun
Tim tidak tinggal diam menunggu hasil tindak lanjut dari
Kepala Dinas Pendidikan tersebut, karena Tim berpikir jika
tidak ditindaklanjuti dengan cepat (karena laporan PPDB
itu ada batas waktu pelaksanaannya), maka korban dari
penyimpangan prosedur ini adalah anak tidak bisa sekolah.
Atas dasar itulah, Tim melakukan on the spot langsung ke
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SMKN 8 Bandung untuk melihat kondisi pendaftaran di
sana.
Tim meminta Pelapor untuk langsung bertemu
dengan Tim Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat
di SMKN 8 Bandung. Tim beranggapan, bahwa jika Irfan
sudah memenuhi syarat dalam melakukan pendaftaran
melalui jalur Afirmasi RMP, maka kewajiban panitia PPDB
di SMKN 8 Bandung adalah menerima berkas pendaftaran
Irfan sebagai Calon Siswa di SMKN 8 Bandung. Setelah
pihak sekolah memeriksa berkas persyaratan Irfan
dengan disaksikan oleh Tim Ombudsman, akhirnya Irfan
bisa mendaftar di SMKN 8 Bandung, karena berkasnya
dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagai
pendaftar melalui jalur Afirmasi RMP.
Persoalan yang menimpa Irfan ini sekali lagi
menunjukkan, bahwa persoalan koordinasi terkait
administrasi antara institusi jika tidak diselesaikan secara
serius dapat mengancam masa depan pendidikan
seorang anak bangsa, nasib Irfan contohnya. Padahal, jika
diselesaikan dengan membuka alur koordinasi yang baik,
dapat teratasi.
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Sumbangan
Berujung Maladministrasi
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
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Permintaan sumbangan, seringkali terjadi saat
penerimaan siswa/i baru di satuan pendidikan dengan
berbagai alasan, seperti biaya membeli lahan sekolah, biaya
gedung, dan peruntukan lainnya. Permintaan sumbangan
oleh satuan pendidikan tidak dilarang dan tidak menjadi
permasalahan apabila dilakukan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pungutan di Sekolah MAN 1 Kota Semarang bermula
saat peserta didik mendaftar (belum menjadi siswa/i).
Proses permintaan sumbangan dilakukan oleh pihak
Sekolah MAN 1 dengan menyodorkan kuitansi infak
untuk keperluan pembangunan sekolah. Bahkan nominal
ditentukan dengan bervariasi mulai Rp.100 rb, Rp.500 rb,
Rp.1 Juta, hingga Rp. 2 juta ke setiap siswa/i yang berjumlah
484 siswa/i.
Total infak terkumpul Rp.400 Juta. Menurut orangtua/
wali calon siswa/i, pihak MAN 1 Kota Semarang telah
melakukan pungutan untuk pembebasan lahan di sekitar
gedung madrasah sebesar Rp.2,5 miliar. Permintaan
sumbangan dilakukan sebelum calon siswa/i dinyatakan
diterima di sekolah. Orangtua/wali calon siswa/i khawatir
apabila menyumbang di bawah Rp. 3 juta, maka anaknya
tidak diterima di Sekolah MAN 1 Semarang tersebut.
Sebagai reaksi atas permintaan sumbangan tersebut,
orangtua calon siswa/imenyampaikan keberatan karena
sumbangan dari awal telah ditetapkan secara sepihak oleh
MAN 1 Kota Semarang tanpa musyawarah. Sumbangan
yang ditetapkan oleh MAN 1 Kota Semarang merupakan
pungutan yang dilarang, karena belum menjadi siswa/i
MAN 1 Kota Semarang, namun telah meminta sumbangan,
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bahkan nominal dan waktu pelunasan ditentukan secara
sepihak.
Tindak Lanjut Ombudsman
Tim Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti
pelayanan publik yang diselenggerakan MAN 1 Kota
Semarang atas keberatan para orangtua/wali calon siswa/i
MAN 1 Kota Semarang. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim
Ombudsman dengan meminta klarifikasi kepada Kanwil
Kementerian
Agama
Provinsi Jawa Tengah
terkait tindakan yang MAN
1 Kota Semarang dengan
dugaan maladministrasi
yang
dilakukan
oleh
Kepala Sekolah MAN 1
Kota Semarang dan pihak
terkait atas pungutan
dalam PPDB Tahun Ajaran
2016/2017. Selanjutnya, tanggal 27 Juni 2016 Ombudsman
RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melakukan investigasi
ke MAN 1 Kota Semarang tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu.
Hasil investigasi tim Ombudsman RI Perwakilan
Provinsi Jawa Tengah menyimpulkan, bahwa penarikan
sumbangan oleh pihak Sekolah MAN 1 Kota Semarang
terjadi maladministrasi. Permintaan sumbangan kepada
orangtua calon siswa/i di Sekolah MAN 1 Kota Semarang
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dilakukan tanpa musyawarah dengan orangtua calon
siswa, hingga menentukan jumlah nominal dan waktu
pelunasan. Penyimpangan administrasi berupa permintaan
sumbangan yang tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur
dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan Dirjen Pendidikan Islam
No. 962 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Peserta
Didik Baru Tahun Pelajaran 2016-2017.
Kemudian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga negara pengawas
pelayanan publik menyarankan kepada Kepala Sekolah
MAN 1 Kota Semarang untuk mengembalikan sumbangan
yang dipungut dari orangtua/wali calon siswa/i. Demikian
juga, menyarankan kepada Kepala Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Jawa Tengah untuk mengawasi Sekolah
MAN 1 Kota Semarang terkait adanya sumbangan yang
tidak sesuai prosedur di MAN 1 Kota Semarang.
Pada tanggal 29 Juni 2016, pihak Sekolah MAN 1 Kota
Semarang mengumpulkan seluruh orangtua/wali siswa/i di
aula sekolah untuk menerima pengembalian sumbangan
484 siswa/i. Pihak Sekolah MAN 1 Kota Semarang
menyampaikan permintaan maaf kepada para orangtua/
wali siswa/i.
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Memberantas Pungutan Liar
di Kantor Syahbandar
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
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Pada bulan Mei 2016, ada masyarakat yang seharihari bekerja di kapal mendatangi Kantor Ombudsman
Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk memberikan
informasi/aduan, bahwasanya ada dugaan terjadinya
pungutan liar yang dilakukan oleh petugas Kantor
Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, yaitu
permintaan sejumlah uang terkait dengan pelayanan
penerbitan buku pelaut, masa layar, penyijilan awak kapal,
sertifikasi keahlian, dan pelayanan lainnya. Salah satu
masyarakat yang memberikan aduan tersebut banyak
bercerita kepada Asisten Ombudsman perwakilan Provinsi
Jawa Timur mengenai pungutan liar yang dilakukan oleh
petugas pelayanan di Syahbandar Utama Tanjung Perak.
Bahkan menurut pelaut, pungli juga terjadi pada saat
sertifikasi keahlian yang diselenggarakan oleh perguruan
tinggi di bawah Kementrian Perhubungan Republik
Indonesia.
Menindaklanjuti aduan tersebut, Ombudsman RI
Perwakilan Provinsi Jawa Timur segera membentuk Tim
yang akan melakukan investigasi terkait permasalahan
pungutan liar tersebut, salah satu metode investigasi yang
dilakukan dengan penyamaran (Mysteri Shopping). Pada
hari yang telah disepakati oleh Pelapor, Tim Ombudsman RI
Perwakilan Provinsi Jawa Timur mendampingi Pelapor yang
akan mengambil izin masa layar di Kantor Kesyahbandaran
Utama Tanjung Perak Surabaya dengan posisi kamera
perekam hidup (spycam).
Tim Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur
yang berjumlah 2 orang bersama pelaut yang akan
mengambil izin masa layar memasuki areal pelayanan
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di Syahbandar Utama Tanjung Perak Surabaya, agar
penyamaran berhasil, maka 2 orang dari Tim Ombudsman
RI Provinsi Perwakilan Jawa Timur memakai topi dan jaket
untuk menghindari kecurigaan petugas pelayanan. Tim
mulai menyusuri ruangan-ruangan tempat pelayanan
dengan sangat berhati-hati agar tidak mencurigakan.
Ternyata informasi dari pelapor perihal pungli dalam
pelayanan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak
Surabaya memang benar adanya.
Pungutan terjadi pada saat pengambilan produk
layanan pada meja pegawai kantor (bukan pada loket

pelayanan) Syahbandar Utama Tanjung Perak Surabaya.
Artinya, loket pelayanan tidak dipakai sebagai tempat
pelayanan yang semestinya, para pengguna layanan yang
akan mengambil produk harus masuk ke meja pegawai dan
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saat itu juga harus menyerahkan uang, agar produk layanan
bisa dibawa, begitu juga pelaut bersama Tim Ombudsman
menemui seseorang untuk mengambil berkas izin masa
layar juga diminta untuk membayar kepada petugas
layanan, kemudian setelah diberikannya sejumlah uang
tersebut, maka buku izin masa layar baru diberikan pelaut
tersebut.
Di sekitar tempat pelayanan, Tim Ombudsman juga
mewawancarai beberapa pengguna layanan terkait
dengan kemungkinan terjadinya maladministrasi yang
mereka alami, ternyata hal yang sama terjadi pada
mereka, pengguna layanan yang diwawancarai menyebut
ada pungutan pada saat pengambilan produk layanan
antara Rp., 10.000 sampai dengan 200.000 (tergantung
tingkat kerumitan layanan). Dari data yang dikumpulkan
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur tersebut
melakukan diskusi dan memutar kembali rekaman yang
didapat untuk memastikan terjadinya maladministrasi.
Langkah Penyelesaian
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur
memanggil pejabat Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak
Surabaya untuk menyampaikan hasil temuan tersebut dan
memutar rekaman yang telah didapat Tim Ombudsman.
Pihak manajemen Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak
Surabaya tidak mengelak, bahwa yang ada direkaman
tersebut adalah pegawai di Kantor Kesyahbandaran Utama
Tanjung Perak Surabaya dan tempat kejadiannya juga di
Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya.
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Kemudian Ombudsman RI Perwakilan Provinsi
Jawa Timur memberikan saran kepada Kepala Kantor
Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya melalui
Surat No. 0186/SRT/ORI-Jatim/VIII/2016 tanggal 23 Agustus
2016 untuk memperbaiki sistem pelayanan, memberikan
pelayanan hanya melalui loket pelayanan serta
memberikan sanksi bagi petugas yang terbukti melakukan
maladminstrasi (pungli).
Atas
saran
Ombudsman
tersebut,
Kantor
Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak merespon
dengan membenahi sistem pelayanan terpadu dengan
model loket-loket yang meminimalisir pertemuan antar
pengguna layanan dan penyelenggara layanan serta
melarang pengguna layanan untuk memasuki ruang kerja
petugas, sanksi juga telah diberikan kepada petugas yang
melakukan pungli. Semua perbaikan yang telah dilakukan
Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya dijelaskan
melalui surat kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi
Jawa Timur disertai dokumen dan foto-foto hasil perbaikan
yang telah dilakukan.
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Pengurusan E-KTP
yang Tidak Kunjung Usai
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
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Pada acara Kubu Raya Expo yang dilaksanakan di
Markas Kodam XII/Tpr, 11 hingga 15 Juni 2015, pelapor
telah melakukan perekaman data elektronik. Oleh petugas,
pelapor dijanjikan, kartu e-KTP sudah selesai dalam tempo
sebulan. Pelapor hanya perlu mengkonfirmasi kepada
Ketua RT untuk mengambil e-KTP miliknya.
Sebulan kemudian atau pada bulan Juli 2015, Pelapor
menanyakan kepada Ketua RT. Namun Ketua RT tidak
mengetahui perihal pembuatan e-KTP di acara Kubu Raya
Expo tersebut. Kemudian Ketua RT menyarankan kepada
pelapor untuk menunggu saja namun, Pelapor tidak puas
dengan keterangan Ketua RT tersebut.
Kemudian, Pelapor mendatangi Disdukcapil Kubu
Raya. Tetapi bukan kejelasan yang didapat pelapor, petugas
bahkan memarahi pelapor karena pelapor baru datang
setelah sekian lama proses perekaman dilakukan dan
diduga e-KTP Pelapor telah dimusnahkan. Pelapor diminta
untuk melakukan perekaman ulang dan bisa mengambil
e-KTP miliknya sebulan kemudian. Pelapor mengikuti saran
petugas dan melakukan perekaman data ulang tersebut.
Pada tanggal 6 November 2015, Pelapor pergi ke
Disdukcapil Kabupaten Kubu Raya untuk mengambil
e-KTP miliknya. Tetapi, pelapor kecewa karena petugas
menjelaskan, bahwa data pelapor telah hilang dan
harus melakukan perekaman ulang. Kemudian pada
tanggal 30 November 2015, jam 08.00–09.00 WIB, Pelapor
mendengarkan Radio Volare Pontianak yang menyiarkan
Talkshow Ombudsman RI Perwakilam Provinsi Kalimantan
Barat dengan Tema: “Ombudsman RI dan Upaya Perbaikan
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Kualitas Pelayanan Publik”. Dalam acara tersebut, Pelapor
bertanya dan mohon solusi terhadap masalahnya. Terhadap
masalah Pelapor, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi
Kalimantan Barat memberikan saran agar Pelapor datang
langsung ke Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat untuk segera ditindaklanjuti.
Sekitar jam 11 siang,
Pelapor
hadir
di
Kantor Ombudsman
Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat dan
membuat laporan.
Sebelumnya,
pelapor
telah
m e m b e r i k a n
keterangan
kepada
wartawan media karena
persoalan e-KTP sedang menjadi topik pembicaraan dan
perlu segera diselesaikan.

Akhirnya Selesai
Menanggapi pengaduan Fingki, Kepala Ombudsman
RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengambil
tindakan terkait dugaan maladministrasi ini. Laporan
Fingki
didisposisi
kepada
Asisten
Ombudsman
untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya: “Segera akan
ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada
Disdukcapil Kabupaten Kubu Raya. Karena setelah tanggal
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31 Desember 2015, KTP Reguler non-elektronik tidak
berlaku lagi di seluruh Indonesia,” ujar Kepala Perwakilan.
Bersamaan dengan
laporannya
ditangani
oleh Ombudsman, Fingky
juga telah menyampaikan
masalahnya
kepada
beberapa media massa
di Pontianak. Keesokan
harinya, yaitu tanggal 1
Desember 2015, terdapat
2 media massa yang mengekspos berita tentang masalah
e-KTP milik Fingki.
Dampaknya, Fingki langsung dihubungi petugas
Disdukcapil dan menyampaikan, bahwa e-KTP yang
ditunggu-tunggu Fingki sudah jadi dan bisa segera diambil
di Kantor Disdukcapil. Kemudian, tanggal 2 Desember 2015,
Fingki mengambil KTP miliknya.
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Miskoordinasi
Pelayanan BPJS Kesehatan
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
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Dalam penanganan laporan cara cepat, terdapat
kasus laporan BPJS. Berdasarkan pengalaman yang sudah
terjadi, alur penanganan yang dilakukan antara lain,
dimulai dari adanya laporan tentang pasien BPJS yang
tidak mendapatkan pelayanan BPJS. Pelapor bernama
Helda Kurniawati menyampaikan nasib ayahnya bernama
Bahruddin yang sekarang menjadi pasien di Rumah Sakit
Umum Daerah dan tidak mendapat tanggungan biaya oleh
BPJS Kesehatan. Istri dari pasien tersebut adalah seorang
PNS di Kota Banjarmasin.
Dilaporkan, bahwa pasien dirawat di Rumah Sakit
Umum Daerah dan didaftarkan sebagai pasien umum,
padahal sudah dijelaskan, bahwa istrinya seorang PNS.
Namun karena saat masuk tidak dapat memperlihatkan
kartu BPJS, dengan alasan kartunya masih dalam proses,
petugas rumah sakit tetap mencatatnya sebagai pasien
umum kemudian tiga hari kemudian, saat ingin melakukan
pembayaran, pelapor menyatakan kepada petugas
rumah sakit, bahwa dia terdaftar sebagai anggota BPJS
Kesehatan dan ingin ditanggung BPJS Kesehatan, karena
istrinya seorang PNS dan dia masuk dalam daftar gaji serta
tanggungan BPJS Kesehatan milik istrinya.
Kartu BPJS Kesehatan pelapor, yang pada saat masuk
rumah sakit belum terbit, saat pembayaran sudah terbit
dan sudah ada di tangan pelapor. Namun petugas rumah
sakit menolak, dengan alasan yang bersangkutan saat
masuk sudah terdaftar sebagai pasien umum, tidak dapat
diubah menjadi pasien BPJS Kesehatan. Pelapor keberatan
dan tetap ingin ditanggung BPJS Kesehatan. Alasannya,
karena belum lewat 3 X 24 jam dari waktu komplain yang
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ditetapkan BPJS Kesehatan, dan syarat untuk ditanggung
BPJS Kesehatan sudah lengkap, terutama karena kartu BPJS
Kesehatan sudah terbit.
Pelapor
kemudian
menyampai-kan laporannya pada
loket pelayanan BPJS Kesehatan
di rumah sakit, tapi juga ditolak,
pelapor
tidak
mendapat
penjelasan yang cukup, lagilagi dinyatakan karena saat awal
masuk sudah didaftar sebagai
pasien umum. Pelapor kemudian
memberanikan diri mendatangi
Central Pengaduan BPJS Kesehatan
di Kantor BPJS Kesehatan pun
ditolak dengan alasan yang sama,
bahwa menurut data rumah sakit,
saat masuk pelapor terdaftar
sebagai pasien umum dan
tidak dapat lagi diubah menjadi
pasien BPJS Kesehatan. Pelapor lalu datang ke Kantor
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
menyampaikan substansi laporan dan menyerahkan buktibukti pendukung. Pelapor ingin diselesaikan segera hari itu
juga, mengingat komplain biaya BPJS Kesehatan dibatasi
waktu hanya 3 X 24 jam. Hari itu adalah hari terakhir batas
waktu komplain biaya BPJS Kesehatan.
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Penanganan Laporan
Menerima laporan terkait, Tim Ombudsman langsung
mempelajari substansi laporan. Disimpulkan, bahwa telah
terjadi maladministrasi pada pelayanan BPJS Kesehatan,
yaitu tidak memberikan layanan publik. Semestinya, BPJS
Kesehatan dapat menanggung biaya berobat pasien
tersebut, mengingat yang bersangkutan benar terdaftar
sebagai anggota BPJS Kesehatan dikarenakan istrinya
seorang PNS dan yang bersangkutan menjadi tanggungan
istri.
Setelah memahami substansi dan mengetahui
maladministrasi yang dilanggar, Ombudsman RI
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan segera melakukan
komunikasi via telepon kepada Kepala Kantor BPJS
Kesehatan, menyampaikan substansi laporan dan harapan
penyelesaian sebagaimana disampaikan pelapor.
Setelah mengetahui duduk persoalan laporan yang
disampaikan, Kepala Kantor BPJS Kesehatan menghubungi
Ombudsman meminta pelapor datang langsung ke
Sentral Pengaduan BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan
laporan pelayanan yang dikeluhkan. Pelapor mendatangi
Sentral Pengaduan BPJS Kesehatan menyelesaikan laporan
bersama Tim Sentral Pengaduan BPJS Kesehatan.
Hasil penyelesaian laporan dan mediasi yang dilakukan
Kepala Kantor BPJS Kesehatan akhirnya berbuah hasil yang
manis. Biaya berobat pelapor dapat ditanggung BPJS
Kesehatan. Seluruh biaya rumah sakit menjadi tanggungan
BPJS Kesehatan dan pasien atau pelapor tidak membayar
sedikit pun biaya rumah sakit tersebut.
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Setelah laporan selesai di antara kedua belah pihak,
pelapor dan BPJS Kesehatan menghubungi Ombudsman
RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan
laporan telah diselesaikan. Pelapor dan BPJS Kesehatan
mengucapkan terima kasih atas koordinasi dan
penyelesaian cara cepat yang dilakukan Ombudsman RI
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Pelapor juga membuat surat ucapan terima kasih atas
penanganan cara cepat Ombudsman RI. Sementara itu,
Kepala BPJS Kesehatan juga mengucapkan terima kasih
atas koordinasi yang sudah dilakukan. Dia menilai, dengan
koordinasi seperti itu, maka laporan menyangkut pelayanan
BPJS Kesehatan dapat diselesaikan dengan cepat.
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BPJS Nunggak,
Pelayanan Mangkrak
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
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Pada tanggal 8 Agustus 2016, Bapak Bachtiar
yang ditemani oleh istri dan seorang anak sulungnya
memeriksakan kesehatan di Faskes tingkat pertama pada
Klinik Medical Center yang berada dekat dengan rumahnya.
Karena kondisi penyakit TBC sang ayah yang sudah parah,
dokter membuat rujukan untuk segera dibawa berobat di
RSUD Kabupaten Karimun sebagai Faskes tingkat lanjutan
pelayanan kesehatan dengan harapan segera mendapatkan
perawatan yang lebih baik dan maksimal.
Hari berikutnya, tanggal 9 Agustus 2016 dengan
membawa surat rujukan serta kartu kepesertaan BPJS
Kesehatan milik ayahnya, Bapak Bachtiar yang ditemani
oleh anak sulung perempuannya bernama Elisa Witiarti
mendaftarkan kepada petugas yang ada di RSUD Kabupaten
Karimun. Akan tetapi, masalah muncul ketika petugas
BPJS Kesehatan yang ada di RSUD mengatakan, “Bapak
Bachtiar tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan
dari kartu kepesertaan BPJS yang ada, dikarenakan 3 dari 4
peserta BPJS (sesuai Kartu Keluarga) yang terdaftar belum
membayar iuran”.
Mendapatkan penjelasan seperti itu tidak tahu harus
ke mana lagi, hanya perasaan panik tidak tega melihat
sang ayah menahan sakitnya yang sudah parah, maka
anak sulungnya mau tidak mau mendaftarkan pengobatan
dengan menggunakan biaya pribadi/di luar tanggungan
BPJS Kesehatan.
Akhirnya, dengan menunggu antrian panggilan,
pasien Bapak Bachtiar masuk ke ruang dokter, sambil
mendapatkan perawatan oleh dokter spesialis penyakit
dalam, pertanyaan pun muncul dari dokter yang sedang
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memeriksa, “Bapak apakah ada kartu BPJS Kesehatan?”
sepintas langsung saja anak sulung yang menemani
sang ayah berobat menceritakan masalah yang baru saja
dialaminya untuk mengurus pelayanan kesehatan dengan
kartu BPJS Kesehatan yang ada padanya. Mendengar cerita
yang disampaikan tersebut, dokter pun memberikan
kontak person Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi
Kepulauan Riau.
Dengan bertanya-tanya dan tidak tahu apa itu
Ombudsman setibanya di rumah, selanjutnya Elisa Wityarti
menghubungi nomor kontak person yang dicatatnya tadi
dan menceritakan/menyampaikan pengaduan karena

tidak bisa mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan.
Sebagaimana diketahui, bahwa masalah ini terletak pada
belum dilunasinya kepesertaan anggota keluarga yang
lainnya, sedangkan untuk kepesertaan Bapak Bachtiar
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sudah dibayar lunas iurannya, akan tetapi tetap ditolak oleh
BPJS Kesehatan untuk berobat.
Tindakan Cepat
Mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut
di atas, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi
Kepulauan Riau, H. Yusron Roni segera menindaklanjuti
laporan atau pengaduan masyarakat dengan secara
langsung menghubungi Budi Setiawan, Kepala Kantor BPJS
Kesehatan Cabang Batam untuk meminta klarifikasi atau
menanyakan permasalahan kepesertaan masyarakat yang
melapor tersebut.
Selanjutnya, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang
Batam memberikan klarifikasi kepada Kepala Perwakilan
Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, bahwa terkait
dengan permasalahan tersebut merupakan aturan internal
BPJS Kesehatan. Hal inilah yang menyebabkan kepesertaan
BPJS Kesehatan pelapor tidak dapat digunakan untuk
berobat. Di dalam memberikan pelayanan, penyelenggara
layanan atau pelaksana layanan haruslah memperhatikan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik sebagai dasar hukum mengambil kebijakan yang
tidak merugikan pelayanan bagi masyarakat terutama
terkait masalah kesehatan, maka Kepala Perwakilan
Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau memberikan
masukan terkait permasalahan ini, “Berdasarkan Pasal 1313
KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan
di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap
satu orang lain atau lebih. KUH Perdata mengatur tentang
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perjanjian perdata, di mana para pihak yang terikat dalam
hubungan keperdataan adalah subjek hukum yang
bersangkutan, faktanya Bpk. Bachtiar tidak mempunyai
tunggakan sama sekali, sehingga tidak ada alasan untuk
tidak diberikan haknya. Kecuali yang berobat tersebut
adalah anggota keluarga Bpk. Bachtiar yang menunggak
iuran BPJS Kesehatan, wajib melunasi tunggakan iuran BPJS
Kesehatan apabila akan menggunakan fasilitas pelayanan
kesehatan BPJS”.
Dengan adanya koordinasi dengan Kepala Kantor BPJS
Kesehatan Cabang Batam, Kepala Perwakilan Ombudsman
RI Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan kabar dari
pelapor, bahwasanya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus
2016 si ayah, yaitu Bapak Bachtiar sudah dapat berobat di
RSUD Kabupaten Karimun dengan menggunakan fasilitas
kepesertaan BPJS Kesehatan miliknya tersebut.
Selanjutnya, untuk memastikan informasi tersebut,
keesokan harinya, Kepala Perwakilan Ombudsman, H. Yusron
Roni, yang ditemani 2 orang asisten Ombudsman RI Provinsi
Kepulauan Riau melakukan monitoring ke RSUD Kabupaten
Karimun. Namun di perjalanan menuju rumah sakit, Kepala
Perwakilan mendapatkan kabar, bahwa dari pukul 09.00 s/d
11.00 WIB antrian di loket BPJS RSUD Kabupaten Karimun
tidak kunjung dipanggil, dikarenakan loket yang melayani
pendaftaran yang beroperasi hanya 1 saja. Dengan segera
Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia
Provinsi Kepulauan Riau menghubungi Plt. Direktur RSUD
Kabupaten Karimun, Dedi untuk membuka loket lainnya
yang masih tutup. Setelah mendapatkan informasi dari
Kepala Perwakilan Ombudsman, segera Plt Direktur RSUD
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Kabupaten Karimun yang pada waktu itu sedang urusan
dinas keluar daerah menelepon staf RSUD untuk segera
membuka loket yang lainnya.
Setelah loket berikutnya dibuka, membantu waktu
pelayanan kepada calon yang mendaftar dan tepat
pukul 12.00 siang Kepala Perwakilan Ombudsman tiba
di RSUD dan mendapatkan pasien (Bpk Bachtiar) sudah
mendapatkan pelayanan cepat dan sudah masuk keruang
rawat inap dengan ditangani para medis. Selanjutnya, di
RSUD Kabupaten Karimun Kepala Perwakilan Ombudsman
RI Kepulauan Riau mengadakan pertemuan dengan istri
dan anak sulung keluarga Bpk Bachtiar beserta dengan
Kepala BPJS Center RSUD dan seorang petugas BPJS Center
di ruang pertemuan BPJS Center RSUD Kabupaten Karimun.
Dalam pertemuan itu, penyampaian ucapan terima kasih
dari keluarga Bpk Bachtiar untuk Ombudsman RI Perwakilan
Provinsi Kepulauan Riau dan BPJS Kesehatan yang telah
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat
dan responsif.
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Pelayanan Publik
Pro-Poor
Perwakilan Provinsi Lampung
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Kecelakaan lalu lintas yang dialami ibunya (Supriyati)
pada akhir bulan Agustus 2016 lalu menjadi pukulan
telak bagi Aditya dan keluarganya. Di tengah kondisi
ekonomi yang sulit, Aditya dihadapkan pada besarnya
biaya operasi ibunya di Rumah Sakit Umum (RSU) Urip
Sumoharjo Bandar Lampung. Bapaknya yang sudah uzur
(tua), sementara saudara-saudaranya berada di provinsi
lain (Batam, Kepulauan Bangka Belitung) membuat Aditya
harus berjuang sendiri demi kesembuhan ibunya.
Untung saja, ibu Aditya rupanya sudah punya Kartu
Indonesia Sehat (KIS) dengan status Penerima Bantuan
Iuran (PBI) yang dikeluarkan Presiden Jokowi itu menjadi
satu-satunya harapan bagi Aditya dan keluarganya.
Dengan KIS PBI ini diharapkan biaya operasi ibu Aditya
bisa ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Namun,
tentu proses penjaminan itu tidak semudah membalikkan
tangan. Banyak lika-liku pintu birokrasi yang harus dilalui.
Apalagi tenggang waktu selama 3x24 jam yang diberikan
oleh pihak BPJS Kesehatan membuat Aditya harus ekstra
cepat mengurus persyaratan administrasi penjaminan
biaya operasi ibunya.
Di RSU Urip Sumoharjo, petugas BPJS Kesehatan
menjelaskan kepada Aditya, bahwa kecelakaan yang
menimpa ibunya adalah kecelakaan ganda, sehingga
diperlukan penjaminan dari PT. Jasa Raharja. Tetapi untuk
mendapatkan penjaminan itu diperlukan Surat Keterangan
Kecelakaan Lalu Lintas. Aditya mendapatkan informasi itu,
kemudian pagi-pagi bergegas mengurus Surat Keterangan
Kecelakaan Lalu Lintas tersebut, di Polsek Kotadalam,
Lampung Selatan. Namun sayang, usahanya pada hari
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itu belum membuahkan hasil,
Aditya diminta datang ke Satlantas
Polres Lampung Selatan jika ingin
mendapatkan Surat Keterangan
Kecelakaan Lalu Lintas tersebut.
Sesampainya di Polres, Aditya
banyak menemui kendala, mulai
dari ketidakjelasan biaya, waktu
penyelesaian, sampai dengan
petugas yang sulit ditemui. Kendala
itu hampir membuat Aditya pesimis
untuk mendapatkan Surat Keterangan Kecelakaan Lalu
Lintas demi membantu pengobatan ibunya. Sementara di
rumah sakit, ibunya dalam kondisi yang cukup parah pasca
kecelakaan, bahkan informasi terakhir yang dia terima dari
dokter, terdapat bagian tertentu pada kepala ibunya yang
harus operasi karena terjadi penggumpalan darah. Berbekal
informasi dari saudaranya, Aditya lalu menceritakan
masalahnya itu kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi
Lampung melalui telepon ketika masih di Polres. Laporan
Aditya diterima oleh Asisten Ombudsman RI Perwakilan
Provinsi Lampung (30/08).
Tindaklanjut Laporan Masyarakat
Mendapatkan laporan Aditya, Asisten Ombudsman RI
Perwakilan Provinsi Lampung segera merespons dengan
berkomunikasi melalui telepon dengan Sdr. Mubiarto
selaku Kasat Lantas di Polres Lampung Selatan. Tak butuh
waktu lama, Sdr. Mubiarto kembali menyampaikan kepada
Asisten, bahwa yang bersangkutan sudah berkomunikasi
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dengan petugas dan saat itu juga (30/08) Aditya sudah
dilayani oleh petugas. Untuk memastikan penyampaian
Sdr. Mubiarto tersebut, Asisten kemudian menelepon Sdr.
Aditya dan disampaikan, bahwa benar yang bersangkutan
sudah mendapatkan Surat Keterangan Kecelakaan Lalu
Lintas secara Gratis!!!
Akhirnya, pada tanggal 1 September 2016, Aditya
mendatangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi
Lampung. Aditya diterima oleh Kepala Perwakilan, kepada
Ombudsman Aditya menceritakan, bahwa kondisi ibunya
saat itu sudah membaik dan besar biaya operasinya
sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Namun
Aditya bersyukur, biaya tersebut sepenuhnya ditanggung
oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan dan PT Jasa
Raharja. Kepada Ombudsman, Aditya mewakili keluarganya
kemudian menyampaikan ucapan terima kasih.
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Penundaan Berlarut yang
Dilakukan oleh Bank Republik
Indonesia (BRI) Cabang Ambon
Terhadap Pembayaran Gaji
Pensiun
Perwakilan Provinsi Maluku
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Pada 12 Juni 2016, datang Pelapor Bapak Selpianus
Usmani, beliau menceritakan persoalan yang sedang
dialami oleh keponakannya, mengingat keponakannya
yang sedang berada di luar kota Ambon. Persoalan yang
beliau keluhan, yaitu pembayaran gaji pensiun milik
keponakannya yang bernama Andry Manusiwa. Andry
Manusiwa mendapatkan gaji pensiun tersebut dari
almarhumah ibunya, yang merupakan pensiunan Pegawai
Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Maluku.
Pada tahun 2013, dana pensiun tersebut diterima
oleh Aldry Manusiwa yang merupakan kakak kandung
Anggriany Manusiwa. Mengingat kakaknya telah lewat
usia sesuai ketentuan undang-undang, maka gaji pensiun
tersebut dialihkan pada akhir 2013 untuk adik kandung
Andry Manusiwa yang bernama Anggriany Manusiwa.
Hal yang menjadi permasalahan dia adalah, sewaktu
pensiunnya masih atas nama Andry Manusiwa, sejak bulan
April sampai September 2013, Kantor Taspen Cabang
Ambon tidak bisa membayarkan Gaji Pensiun tersebut,
karena gaji pensiunnya belum ditransfer dari Bank Rakyat
Indonesia Cabang Ambon Ke Kantor Taspen Cabang
Ambon, sehingga mengakibatkan pembayaran gaji
pensiun tersebut tidak bisa dibayarkan.
Bapak Selpianus Usmani mengurus pensiun
keponakannya berdasarkan surat kuasa. Bapak Selpianus
Usmani selalu mendatangi Bank Rakyat Indonesia Cabang
Ambon untuk mempertanyakan masalah tersebut melalui
salah satu Pegawai Bank Rakyat Indonesia yang bernama
ibu Ida. Ibu Ida-lah yang memegang Buku Tabungan Bank
Rakyat Indonesia Milik Andry Manusiwa dan ibu Ida tidak
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mau mengembalikan Buku Tabungan tersebut untuk
bapak Selpianus. Bapak Selpianus kepada ibu Ida, ada
kendala apa, sehingga gaji pensiun milik keponakannya
tidak dibayarkan selama delapan bulan sejak bulan April
2013 sampai dengan bulan September 2013 dan Gaji ke-13
lalu. Jawaban ibu Ida, bahwa gaji pensiun atas nama Andry
Manusiwa telah ditalangi atau dikembalikan kepada BRI
Pusat.
Hal yang membuat Bapak Selpianus Usmani binggung
dan menjadi tidak masuk akal adalah mengapa pembayaran
gaji pensiun setelah peralihan nama kepada adik kandung
Anggriany Manusiawa berjalan lancar/tidak ada hambatan
sampai saat ini. Sementara gaji pensiun 8 bulan sejak tahun
2013 tidak dibayar dengan berbagai alasan oleh pihak Bank
Rakyat Indonesia Cabang Ambon.
Ambil Sikap
Atas dasar keterangan yang diberikan Bapak
Selpianus Usmani Kepada Ombudsman RI Perwakilan
Provinsi Maluku pada tanggal 13 Juni 2016, maka dua
orang Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku
mengunjungi Bank Rakyat Indonesia Cabang Ambon guna
mengkoordinasi terkait masalah tersebut.
Setelah Ombudsman menyampaikan maksud dan
tujuan serta menceritakan persoalan tersebut, maka
dipanggil/dihadirkan ibu Ida untuk menjelaskan kendala
apa saja yang membuat hingga gaji pensiun tersebut tidak
bisa ditransfer pada Kantor Taspen Cabang Ambon. Ibu Ida
menjawab dana tersebut sudah ditalangi/dikembalikan
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kepada BRI Pusat, sehingga tidak dapat ditransfer ke Kantor
Taspen Cabang Ambon tambah ibu Ida, beliau sudah 2 kali
mengirim surat permintaan pengembalian dana tersebut
pada BRI Pusat, tetapi belum juga dikembalikan. Kemudian
pada waktu itu, ibu Ida diperintahkan segera menyurati lagi
kepada BRI Pusat untuk mengembalikan dana tersebut.
Selanjutnya, dalam waktu beberapa hari, pihak Bank
Rakyak Indonesia Pusat telah mengembalikan dana
tersebut kepada Bank Rakyak Indonesia Cabang Ambon
dan kemudian dana tersebut ditransfer ke Kantor Taspen
Cabang Ambon.
Pada 18 Juni 2016,
Bapak Selpianus Usmani
datang
kembali
ke
Kantor
Ombudsman
RI Perwakilan Provinsi
Maluku menyampaikan
ucapan terima kasih atas
bantuan Ombudsman,
sehingga gaji pensiun
milik
keponakannya
yang bernama Andry
Manusiwa telah dibayar
oleh Kantor Taspen
Cabang Ambon.Bapak Selpianus Usmani telah menbuat
Surat Ucapan Terima Kasih.
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