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KPPU menyidangkan dugaan
persekongkolan tender alat kesehatan
RSUD Batam. Direktur RSUD menyatakan
kewenangan menentukan pemenang
sepenuhnya ada di panitia lelang.
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S

ri Prihati berbaring di tempat tidur berseprai
biru. Tubuhnya lemah. Jarum infus menghunjam masuk ke urat nadi di punggung telapak
tangan kanannya. Cairan yang masuk ke pembuluh darahnya bukan infus seperti kebanyakan pasien rawat inap rumah sakit. Wanita 52 tahun
itu harus menerima obat kemoterapi cair dalam rangka
perawatan pascaoperasi kanker payudara.
Sudah tiga kali dia melakukan kemoterapi di Ruang
Kemoterapi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung
Fatimah Batam. Pertama satu bulan lalu. Ketika itu ia
masuk dalam kondisi tak sadarkan diri.
“Saya pernah operasi kanker payudara empat tahun
lalu di Yogyakarta. Tapi setelah itu saya tidak pernah
berobat. Ternyata sisa kankernya berkembang lagi. Bulan
lalu saya tidak sadarkan diri kemudian dibawa kemari,”
kata Sri, Jumat pekan lalu.
Pertama kali terapi tubuh Sri sangat lemah. Jika sakitnya kambuh, dia hanya bisa tidur dengan tubuh menghadap ke kanan. “Sakit sekali” ujar Sri sambil memegang kepalanya saat mengenang tiap kali penyakitnya
kambuh. Dokter spesialis bedah onkologi
Indra Hidayat yang merawat Sri,
mengungkapkan kanker
yang diderita
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pasiennya itu sudah stadium empat dan telah menyebar ke otak. Akibat penyakitnya itu, Sri sulit mengingat
peristiwa-peristiwa yang detil. “Beberapa saat setelah
makan, saya bertanya pada perawat apakah saya sudah
makan,” tutur Sri.
Selama empat tahun Sri tak menjalani kemoterapi
karena fasilitas itu tidak ada di Kepulauan Riau. Untuk
melakukan kemoterapi, ia disarankan ke Jakarta. Sri
tidak bisa karena bolak balik Jakarta-Batam pasti membutuhkan biaya besar. Ia pun diam saja hingga kankernya
berkembang lagi. Namun kini Sri dan penderita kanker
lain di Batam terbantu dengan adanya fasilitas ruang
kemoterapi di RSUD Batam.
Fasilitas kemoterapi RSUD Embung Fatimah itu merupakan yang pertama di Kepulauan Riau. Hingga kini,
fasilitas yang dibangun awal 2014 itu menjadi satusatunya fasilitas kemoterapi yang ada
di
Kepri. Rumah sakit itu juga
memiliki fasilitas
bedah
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ALAT CT Scan di RSUD Embung Fatimah,
Jumat (23/5/2014).

kanker, itu juga satu-satunya di provinsi ini.
Fasilitas pengobatan pasien kanker itu menjadi salah
satu fasilitas yang diadakan dalam masa jabatan Direktur
RSUD Batam Fadhilla Ratna Dumila Mallarangan. Sejak
Fadhilla menjabat sebagai direkur pada Juni 2011, RSUD
mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat mantan Kepala Dinas Kesehatan Natuna itu datang, hanya
ada 14 dokter spesialis. Ia kemudian mendatangkan dokter spesialis untuk sejumlah penyakit yang sebelumnya
harus dirujuk ke rumah sakit lain. Total saat ini ada 38
dokter spesialis berbagai bidang di Embung Fatimah.
Hadirnya dokter spesialis diikuti dengan penambahan
alat-alat kesehatan. Sejak 2011, puluhan miliar rupiah
dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Batam digunakan untuk pengadaan alat-alat kesehatan.
Pengadaan alat kesehatan juga mendapat bantuan dari
pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
“Sejak ibu (Fadhilla) masuk, perkembangan rumah
sakit ini pesat sekali,” kata Muhammad Isa Mustaqim
dari bagian keuangan RSUD. Dia membawa Batam Pos
berkeliling melihat alat-alat kesehatan di RSUD. Isa
menunjukkan fasilitas rumah sakit antara lain di ruang
patologi, Instalasi Gawat Darurat (IGD), rehabilitasi medis dan disiologi, kemoterapi dan unit perawatan intensif
(ICU).
Ruang ICU rumah sakit memiliki lima bilik perawatan
dan satu ruang isolasi. “Ruangan ini sudah dibangun
tahun 2010 lalu, tapi belum ada isinya. Saat ibu menjabat
direktur barulah fasilitas ICU didatangkan,” terang Isa.
Keberadaan fasilitas itu membuat status rumah sakit
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cikal bakalnya dari Puskesmas Batuaji itu meloncat.
Hanya dalam dua tahun, RSUD Embung Fatimah Batam
menyandang status rumah sakit tipe B. Saat Fadhilla
diangkat sebagai direktur pada Juni 2011 status rumah
sakit itu masih tipe D. Fadhilla bahkan mengaku, alatalat kesehatan RSUD termasuk tipe B plus. “Fasilitas
bedah dan pengobatan kanker itu hanya ada di rumah
sakit tipe A,” kata Fadhilla saat dijumpai di Ruang Direktur RSUD Embung Fatima, Jumat pekan lalu.
Status itu meningkatkan daya jual RSUD di mata masyarakat Batam. Tiap hari ada sekitar 600 pasien yang
harus dilayani. Kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi
di kawasan Batuaji dan sekitarnya membuat petugas di
IGD melakukan operasi hampir setiap hari. Pendapatan
rumah sakit pun meningkat. Fadhilla menjelaskan, “Saat
saya diangkat, pendapatan rumah sakit hanya Rp 5,4
miliar per tahun. Sekarang Rp 4 miliar lebih per bulan.”
Prestasi itu tak lantas membuat Fadhilla aman. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menganggap
pengadaan alat kesehatan di RSUD sarat masalah. Sejak
minggu pertama memimpin RSUD, Fadhilla kerap dituduh cawe-cawe bersama anggota DPRD Komisi IV yang
membidangi kesehatan dalam hal pengadaan alat kesehatan.
Desas desus adanya rekaman antara Fadhilla dan anggota DPRD terkait pengadaan alat kesehatan atau adanya
SMS yang menyebutkan adanya pembagian uang miliaran rupiah kepada pejabat Pemko Batam pernah santer
beredar. Anggota Dewan juga sempat mempertanyakan
mengapa realisasi pengadaan sering terlambat. Beberapa

fokus

14

peristiwa

Dalam persidangan
ditemukan ada
persekongkolan vertikal antara
panitia dan
peserta selain persekongkolan di antara
peserta. Di persidangan itu terungkap, ternyata
bukan hanya proses tender, tapi ada
juga mark up.
LUKMAN SUNGKAR

Kepala Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Batam
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lembaga mengaku pernah melaporkan dugaan korupsi
alat kesehatan RSUD Batam ke kejaksaan hingga Komisi
Pemberantasan Korupsi. Namun, hingga kini belum ada
yang memproses hal tersebut.
***
ENTAH mengapa belum ada aparat penegak hukum
yang bertindak memproses laporan LSM, padahal mereka mengaku memiliki data lengkap mengenai kasus itu.
Cukup lama gosip kongkalikong pengadaan alat kesehatan jadi omongan tanpa ujung, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tiba-tiba muncul dengan pengusutaan
dugaan persekongkolan dalam tender alat kesehatan
tahun anggaran 2011. KPPU mulai menyidangkan kasus
tersebut pada 2011. Anggaran untuk pengadaan itu mencapai Rp19 miliar.
Tiga perusahaan terlapor dipanggil dalam persidangan
itu adalah pemenang tender PT Masmo Masjaya, dan dua
peserta lainnya PT Trigels Indonesia, dan PT Sangga Cipta
Perwita. Dari laporan yang diterima dan diselidiki KPPU,
mereka diduga melakukan persekongkolan yang kemudian memenangkan PT Masmo.

PETUGAS membersihkan ruangan
laboratorium Patologi Anatomi, Jumat
(23/5/2014).
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Kepala Kantor KPPU Batam, Lukman Sungkar, mengungkapkan dalam kasus tersebut Komisi menemukan
indikasi adanya persekongkolan horizontal dan vertikal.
Persekongkolan horizontal dilakukan antar tiga perusahaan terlapor. Sementara pada persekongkolan vertikal,
selain melibatkan perusahaan terlapor juga melibatkan
panitia lelang. Hal itu terungkap setelah beberapa persidangan.
“Dalam persidangan ditemukan ada persekongkolan
vertikal antara panitia dan peserta selain persekongkolan di antara peserta. Di persidangan itu terungkap,
ternyata bukan hanya proses tender, tapi ada juga mark
up,” kata Lukman, Rabu pekan lalu.
Proses persidangan yang dilakukan KPPU cukup banyak. Investigator KPPU dalam kasus ini, Aru Armando,
mengungkapkan sidang berlangsung sekitar 25 kali sejak
November tahun lalu hingga akhir April 2014. Sidangnya
berlangsung di Kalimantan, Jakarta, dan Batam.
“Persidangan di beberapa tempat karena terlapor atau
saksi berada di tempat yang berbeda. Di Batam sendiri
sidang berlangsung sebanyak tiga kali,” kata Aru melalui
sambungan telepon Kamis pekan lalu.
Dalam sidang terakhir di yang berlangsung di Batam,
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17 April 2014, investigator KPPU menemukan kejanggalan pada dokumen tender.
Salah satunya adalah pengecekan terhadap ratusan alat kesehatan hanya dilakukan dalam waktu sehari. Selain kejanggalan itu, Aru yang menjadi investigator
menanyakan mengapa ada beberapa alat
kesehatan yang tidak masuk ke dalam
tender.
Sekretaris panitia tender, Sumalik yang
ditanya hal itu tak dapat menjelaskan
bagaimana cara dia menandatangani
dokumen pengujian dalam sehari. Dia
beralasan khilaf dan kurang teliti terkait
dokumen tersebut.
”Di sana kesalahan saya. Saya kurang
teliti. Namun, semua barang yang ada
di dalam tender itu ada. Kami sudah
melakukan pengadaan sesuai tender.
Kalau pengujian barang-barang itu dalam
sehari, hanya untuk keseragaman,” terang
Sumalik.
Sumalik mengaku dirinya hanya sebagai
panitia pengecekan barang, dimana dia
mendapat dokumen untuk keseluruhan
barang dari Siska yang mengaku dari PT
Masmo Masjaya. Tetapi, Sumalik tak bisa
memastikan apakah Siska benar bekerja
di PT Masmo Masjaya atau tidak.
”Dia mengaku dari situ dan memberi
dokumen uji coba dan fungsi kepada saya.
Saya memang tak terlalu kenal dengan
dia, namun dia mengaku dari PT Masmo
Masjaya sebagai pemenang tender,”
ujarnya.
Pernyataan Sumalik langsung dipertanyakan Hermi Nurjamil yang turut menjadi
investigator. Mereka mencurigai Sumalik
tidak bekerja profesional sebagai pejabat yang ditunjuk menangani tender. Tak
hanya itu, investigator berpendapat jika
dokumen yang ikut tender sengaja dipalsukan untuk mendapatkan keuntungan.
”Jangan-jangan barang-barang itu tidak
dikirim dan diterima rumah sakit. Karena
Anda mengakui kalau dokumen itu palsu
untuk mendapatkan pencairan dana. Anda
selaku panitia juga tak bisa menyerahkan
bukti otentik barang tersebut. Karena
dokumennya saja sudah palsu, bagaimana
kami yakin jika semua barang-barang itu
EDISI 62, MInggu IV MEI 2014

DUA perawat melayani pasien yang cuci
darah di ruang hemodialisa RSUD Embung
Fatimah, Jumat (23/5/2014).
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diterima oleh pihak rumah sakit,” jelas Hermi. Dalam
persidangan itu, Sumalik mengakui dokumen tersebut
palsu dan tidak sesuai waktu uji coba dan uji fungsi alat
kesehatan.
Saat dihubungi Kamis pekan lalu Aru menduga peserta
tender dan panitia mengatur dokumen penawaran bersama. Lewat kerja sama itu, mereka dapat menentukan
pemenang tender. Terkait apakah ada kerugian negara
dalam persekongkolan ini, Aru tak dapat menjelaskan.
“Investigator sudah memberikan hasil pemeriksaan
kepada majelis komisi, nanti tergantung keputusan
majelis komisi,” ujar Aru. Rencananya, majelis komisi
akan memutuskan perkara ini sebelum tanggal 14 Juni
2014.
Meski tak bisa menegaskan soal kerugian negara,
namun Aru mengungkapkan, “Kalau ada persekongkolan
vertikal, ada kerugian negara.”
Dalam persidangan yang berlangsung di Batam, KPPU
memanggil Direktur RSUD, Unit Layanan Pengadaan, tim
teknis, dan pejabat Pemko Batam yang terlibat dalam
tender yang diikuti 32 perusahaan itu. Kepada Batam
Pos, Fadhilla Mallarangan mengungkapkan pihak rumah
sakit tidak dapat menentukan pemenang tender. Alasannya, kompetensi dan kewenangan manajemen rumah
sakit dengan panitia tender berbeda.
“Kalau rumah sakit bagaimana menyusun kebutuhan
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dan menempatkan kebutuhan pada dimensi kualitas.
Kemudian tugas panitia lelang melakukan proses lelang
secara baik dan memastikan pemenang yang memberikan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan yang
berkualitas,” kata Fadhilla.
Manajemen RSUD, kata Fadhilla, bukan penentu siapa
pemenang tender. “Itu bukan urusan kami,” tegas dia. Ia
menambahkan, rumah sakit hanya melakukan penilaian,
apakah barang yang ditawarkan di brosur sesuai dengan
dokumen yang dikirimkan ke panitia lelang.
***
DIBANDINGKAN kebanyakan pejabat di Batam, sosok
Fadhilla Mallarangan cukup berbeda dalam menghadapi
isu-isu yang menerjang dirinya atau institusinya. Dia melayani pertanyaan wartawan saat ada isu miring terkait
tender di RSUD. Hubungannya dengan aktivis lembaga
swadaya masyarakat (LSM) pun kerap mesra, meski banyak yang melontarkan berbagai macam tuduhan.
Kemesraan itu nampak pada awal bulan Maret tahun
lalu. Dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat di Gedung
DPRD, aliansi LSM menuding kerja dokter di RSUD yang
busuk. Mereka juga menuduh anggota DPRD korup.
Namun saat sidang diistirahatkan, Fadhilla dan aktivis
malah terlibat pembicaraan yang akrab.

SEJUMLAH paramedis berjalan masuk ke dalam gedung RSUD Embung Fatimah untuk
seminar sehari terkait renumerasi pelayanan medik, Jumat (23/5/2014).
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dr Indra Hidayat
SpB Onk (tengah)
didampingi
perawat Eka
Saputra (kanan)
berbincang dengan
Sri Prihati, 52,
pasien kanker
payudara di ruang
kemoterapi RSUD
Embung Fatimah,
Jumat (23/5/2014).

Sepekan setelah adegan kemesraan itu, dokter gigi asal
Sulawesi Selatan itu kembali menunjukkan kepiawaiannya. Fadhilla mengundang para aktivis LSM yang kerap
menuduhnya untuk melihat langsung peralatan kesehatan hasil tender senilai Rp 14 miliar.
Fadhilla mengaku dirinya memiliki latar belakang aktivis. Di Makassar ia pernah memimpin lembaga Forum
Analisa Kebijakan Pembangunan.
“Saya berkiprah sebagai aktivis di organisasi untuk
menjaga idealisme,” ungkapnya.
Yang paling baru, Fadhilla diangkat organisasi Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) sebagai gubernur wilayah
Kepulauan Riau. Pengangkatan itu, oleh sebagian aktivis,
dianggap sebagai cara Fadhilla meredam isu yang kerap
diembuskan para aktivis LSM.
Fadhilla sendiri tak mau ambil pusing dengan tudingan itu. Ia mengaku posisinya itu sebagai satu langkah
untuk membagi pengetahuan mengenai pengelolaan
pemerintahan, termasuk persoalan pengadaan.
“Saya tidak senang kalau LSM datang tanpa data yang
valid, tanpa pemahaman soal kebijakan, lalu mengambil
kesimpulan ‘ini ada yang begini..’. Begini apa? Dasarnya
apa?” ujar Fadhilla.
***
JAUH dari keriuhan pro kontra pengadaan alat kesehatan di RSUD Embung Fatimah, Sri Prihati perlahan
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lebih segar. Tiga kali menjalani kemoterapi di Ruang
Kemoterapi RSUD menunjukkan hasil positif meski ia
mengaku menderita dengan efek sampingnya.
“Rambut saya rontok. Kepala saya sekarang botak,”
kata Sri, sambil sedikit menarik kerudung ungu yang
dikenakannya ke belakang, menunjukkan bagian ubunubun yang tak lagi ditumbuhi rambut lebat. “Karena
rambut saya seperti ini, cucu saya jadi takut.”
Dokter Indra Hidayat mengungkapkan proses yang
dialami Sri termasuk kasus yang langka. “Pada umumnya,
orang yang kankernya menjalar sampai otak tak lagi bisa
diselamatkan. Tapi, ibu ini malah semakin baik,” kata Indra.
Indra memang masih perlu mengonfirmasi pendapatnya itu setelah melakukan CT Scan. Namun, ia berencana
menyampaikan kasus ini dalam diskusi kedokteran.
“Tubuh saya rasanya semakin ringan. Kalau jalan juga
sudah semakin laju. Sebelum dirawat di sini, jalan saja
saya tidak bisa, harus digendong anak,” tutur Sri.
Menjelang magrib Indra mendekati Sri dan memeriksa
denyut nadi perempuan asal Yogyakarta itu.
“Kalau terapinya selesai, hari ini saya sudah boleh pulang, Dok?” tanya Sri.
“Ya terserah, pulang boleh, mau nginap juga boleh,”
jawab Indra sambil tersenyum. “Kalau memang merasa
sehat sudah bisa pulang.”
“Kalau begitu, saya pulang saja, Dok. Saya ingin masak
untuk keluarga. Sejak sakit, saya sudah lama tidak masak
untuk keluarga.” (yashinta)

fokus

19

peristiwa

F.YUSNADI/BATAM POS

KERING PERKARA DI

PENYIDIK
Kejati Kepri
menunjukkan
uang korupsi
alat kesehatan
Kabupaten
Anambas
sebanyak Rp 3,5
miliar di Kantor
Kejati Kepri, Rabu
(7/5/2014).

LAHAN BASAH
Pengadaan alat kesehatan adalah lahan basah
terjadinya praktik korupsi. Banyak pihak ikut
bermain, dari distributor hingga DPRD. Namun
sedikit kasus yang terungkap.

L

ima orang jaksa Kejaksaan Tinggi Kepulauan
Riau sumringah di hadapan wartawan di
Tanjungpinang, 7 Mei 2014. Di antara para
jaksa dan wartawan ada sebuah meja dengan
tumpukan uang pecahan Rp 50 ribu dan Rp
100 ribu. Jumlahnya fantastis, Rp 3,5 miliar.
Jumlah itu jelas membanggakan kelima anggota Korps
Adhyaksa.
Uang sebanyak itu diperoleh setelah kejaksaan
menangkap Direktur PT Intan Diagnosa, Yuni Widanti,
di Bekasi, akhir April lalu. Kejati Kepri sudah memburu
Yuni selama dua tahun setelah dia ditetapkan sebagai
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tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan
di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau.
Asisten Pidana Khusus Kejati Kepri, Yulianto, mengatakan penyitaan itu dilakukan setelah Kejaksaan Tinggi
melakuan penghitungan aset terhadap perusahaanperusahaan milik Yuni. Dalam proyek tersebut, negara
mengalami kerugian Rp 3,1 miliar. Jumlah itu masih
ditambah denda sebesar Rp 400 juta yang harus dibayar
PT Intan karena alat yang diadakan oleh perusahaan
tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi.
Sebelum menangkap Yuni, dua orang yang turut didakwa dalam kasus ini, Sofyan dan Tajri divonis bersalah
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dalam persidangan di Pengadilan Negeri pada Juli 2012.
Keduanya diganjar hukuman penjara selama tiga tahun
dan denda Rp 50 juta. Tajri sempat mengajukan banding
ke Pengadilan Tinggi Riau, namun dia malah mendapat
tambahan hukuman selama satu tahun.
Selama dua tahun Kejati Kepri mengejar Yuni yang
kerap berpindah-pindah tempat. Sebelum melakukan
penangkapan, mereka mengintai keberadaan Yuni di
rumah barunya di Bekasi Barat dibantu oleh tim intelijen Kejaksaan Agung. Kejati juga menahan suami Yuni,
Rusdiansyah yang dianggap membantu dia.
Selain di kasus pengadaan alat kesehatan di Anambas, kasus alat kesehatan beberapa kali muncul di Kepri.
Tahun 2008 di Natuna, Komisi Pengawasan Persaingan
Usaha (KPPU) menyidangkan dugaan persekongkolan
tender pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum
Daerah Natuna. Dalam surat putusan perkara nomor
30/KPPU-L/2008 itu, KPPU mendenda sembilan dari 11
peserta lelang dengan kisaran puluhan juta rupiah hingga satu miliar rupiah. Tiga perusahaan peserta dilarang
mengikuti tender di Kepulauan Riau selama satu tahun.
Di Kabupaten Bintan, polisi juga sempat mengawasi
dugaan korupsi alat kesehatan di RSUD Provinsi di Tanjunguban. Sementara manajemen RSUD Embung Fatimah Batam berkali-kali digoyang kasus dugaan korupsi
pengadaan alat kesehatan, meski dugaan itu tak pernah
berujung pada penyidikan aparat.
Indonesian Corruption Watch dalam laporan Tren
F. JAILANI/BATAM POS

PETUGAS
menggiring
tersangka korupsi
Yuni Widanti di
Bandara Raja
Haji Fisabilillah
Tanjungpinang,
Rabu (2/4/2014).
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Alat kesehatan
selalu jadi target
untuk dikorupsi,
Proyek ini selalu
ada tiap tahun
dan jumlah
pengadaannya
selalu besar.
LUKMAN SUNGKAR

Kepala Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Batam
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Korupsi Kesehatan tahun 2013 menjelaskan, pengadaan
alat kesehatan merupakan jenis proyek yang paling
rentan dikorupsi. Kue tender pengadaan alat kesehatan
memang begitu legit. Hingga 2013, ICW mencatat ada
122 kasus korupsi kesehatan dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 594 miliar. Dari jumlah kasus itu, korupsi
proyek alkes mendominasi sebanyak 43 kasus dengan
total nilai sebesar Rp 442,8 miliar.
Alat kesehatan termasuk dalam kategori dana kuratif
atau pengobatan bersama pembangunan dan rehabilitasi
gedung, obat, serta jaminan kesehatan. Dalam anggaran
pendapatan belanja negara maupun daerah, porsi dana
sektor kuratif ini paling besar jumlahnya dan paling banyak dikorupsi ketimbang dana promosi atau pencegahan.
Itulah mengapa dalam laporannya, ICW mempertanyakan apakah ada kesengajaan memperbesar anggaran
kuratif agar koruptor bisa menyelewengkan dana kuratif
lebih banyak.
Dari jumlah kasus yang tercatat, ICW meyakini masih
banyak kasus yang belum terungkap di publik. Ada kasus
yang memang belum terungkap. Namun, ada juga kasus yang belum dipublikasikan penegak hukum kepada
media dan masyarakat.
Beruntung buat Kepri. Meski ada beberapa kasus yang
terkuak, laporan ICW tidak memasukkan Kepri ke dalam
daftar 25 pemerintahan provinsi yang menjadi lokasi
korupsi kesehatan. Di urutan 25, ICW memasukkan
Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akibat korupsi kesehatan merugikan negara sebesar Rp 110 juta. Namun,
jika kasus PT Intan dimasukkan ke data tersebut, Kepri
bisa bertengger di urutan 18 provinsi terkorup di sek-
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tor kesehatan di atas, antara lain, Bali, Jawa Timur dan
Sulawesi Selatan.
“Alat kesehatan selalu jadi target untuk dikorupsi,”
kata Kepala Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Batam, Lukman Sungkar. “Proyek ini selalu ada tiap tahun dan jumlah pngadaannya selalu besar.”
Persekongkolan pun terjadi demi memuluskan niat
korupsi. Lukman menyebutkan beberapa modus di antaranya peningkatan Harga Perkiraan Sendiri, mengakali
prosedur lelang, atau kongkalikong antara panitia lelang,
parlemen, dan distributor alat kesehatan.
“Agen atau distributor mendekati rumah sakit dan
Dewan untuk mengarahkan agar pilihan alat kesehatan
jatuh pada distributor atau alat tertentu,” ujar Lukman.
Untuk itu, perusahaan rekanan atau distributor harus
merogoh kantong untuk memuluskan upaya itu.
“Duitnya akan dipotong sana sini untuk membayar
pendamping, panita, atau perencana. Namun barangnya
harus direalisasikan, jadinya malah menurunkan kualitas
alat kesehatan,” terang dia.
Penelitian ICW juga menerangkan hal yang sama.
Mereka menemukan korupsi kesehatan dilakukan secara
berjamaah, melibatkan panitia pengadaan, pejabat, PPK,
P4TK, dan rekanan pengadaan.
Meski potensi yang terlibat banyak, namun pengungkapan kasus cenderung rendah. Hingga akhir 2012 ratarata kasus yang diungkapkan sejak 2001 hanya belasan.
Bahkan ada empat tahun di mana hanya satu kasus
korupsi kesehatan yang diungkap hanya satu kasus per
tahunnya. Baru di tahun 2013 jumlah itu melonjak menjadi 49 kasus yang terungkap. (yermia riezky, jaylani).
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Fadillah Mallarangan
DIREKTUR RSUD BATAM

F. YUSUF HIDAYAT/BAAM POS

FADHILLA Ratna Dumila Malarangan

KAMI TAK BISA MENENTUKAN

PEMENANG

Di

tangan Fadilla Malarangan, RSUD Batam
naik kelas dari tipe D ke tipe B. Semua
itu, kata dia, karena dia menerapkan
sistem yang lebih profesional. “Saya
bersyukur pada Tuhan kita sekarang
menjadi rujukan nasional dengan jumlah spesialis 38,”
katanya.
Jumlah pasien pun melonjak. Kini mencapai 600 orang
per hari. Namun, kata Fadilla, masih banyak hal yang
harus diperbaiki. Terutama soal empati pada pasien.
“Saya sampai memberikan pelatihan ESQ di PIH. Kitu
perlu karena selama ini imejnya perawat RSUD judes dan
lamban,” katanya.
Selama di era Fadilla pula, fasilitas RSUD Batam bertambah lengkap. Mulai peralatan radiologi hingga peralatan bedah. “Kita punya tiga kamar bedah. Di IGD saja
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ada kamar bedah satu. Kalau peralatan sekarang B+,”
ujarnya.
Berikut petikan wawancara Batam Pos dengan Fadilla
Malarangan soal pengadaan alat kesehatan RSUD yang
tengah disidangkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU):

Soal pemeriksaan KPPU, bagaimana
hubungan tugas Anda dengan panitia
lelang?
Sebenarnya, kata pastinya adalah perbedaan kompetensi dan kewenangan dan kami selaku user atau penguna anggaran. Jadi Peraturan Presiden menempatkan
kita pada kewenangan yang berbeda. Kalau rumah sakit
bagaimana menyusun kebutuhan dan menempatkan kebutuhan pada dimensi kualitas. Kemudian tugas panitia
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lelang melakukan proses lelang secara baik dan memastikan pemenang yang memberikan peralatan yang sesuai
dengan kebutuhan yang berkualitas. Jadi di sini ada
perbedaan tugas dan kompetensi.

Siapa yang menentukan?
Itu di panitia lelang. Baru setelah mereka menetapkan
pemenang baru didorong kepada kami selaku pengguna
anggaran.

Hanya satu pemenang?
Biasanya hanya satu karena mereka sudah melakukan
verifikasi. Karena kewenangan penetapan pemenang kan
bukan di direktur.

Anda melihat brosur perusahaannya?
Saat disodorkan pada kami, kami tidak lihat siapa
yang menang. Itu bukan urusan. Siapapun yang menang
bukan urusan kami karena siapapun pemenang lelang
itu kan menjadi
kewengangan
panitia lelang
untuk
menilai.
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Yang kami lakukan penilaian lagi adalah apakah yang
ditawarkan di brosur sesuai dengan dokumen yang kami
kirim ke panitia lelang.

Apakah itu terbebas dari intervensi pihak luar?
Kami tidak bisa memenangkan. Karena kalau kami
ingin membeli ventilator lalu ada pihak luar yang bilang
jangan beli, ya saya tidak maulah. Kalau kebutuhan tidak
bisa dilarang.

Bagaimana kalau ada yang minta untuk
dimenangkan?
Kami tidak punya kewenangan untuk menentukan
pemenang.

Bisakah panitia lelang mengajukan kemudian ternyata tidak diterima?
Panitia lelangnya kami tidak tahu siapa orangnya.
Tidak seperti dulu. Dulu kami diberikan password untuk
melihat siapa panitianya. Kalau sekarang tidak bisa. Jadi
kalau panitia lelang bertemu dengan kami untuk membahas siapa yang menang, ya salahlah.
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Panitia lelang dari rumah sakit?
Ada dari dinas, ada dari rumah sakit. Yang punya persyaratan ikut panitia lelang kan harus punya sertifikasi.
Kalau di RS hanya dua atau tiga. Jadi dalam proses pelelangan selama saya masuk, tidak pernah murni semuanya dari rumah sakit. Biasanya dua atau tiga. Ketua lelang
biasanya Dinas Kesehatan. Bahkan pernah sekali dari
Dinas KP2K.

Penjelasan Anda di KPPU apa?
Saya jelaskan seperti yang saya bicarakan sekarang.
Keputusan itu berproses. Kami tidak bisa bilang keputusan dokter itu pasti bagus. Karena dokter yang kuliah
spesialisnya di Jakarta menggunakan alat yang berbeda
dengan dokter yang sekolah di Padang. Jadi kami biasanya membandingkan minimal tiga yang setara. Jadi kalau
ada presentasi barang, bukan ke direktur. Saya kan hanya
pengambil keputusan. Kalau saya ada waktu saya datang,
tapi yang biasanya hadir yang menggunakan alat. Dokternya, penunjang pelayanan, nanti setelah mengerucut,
kami bertemu dengan tim untuk presentasi lengkap
dengan alasannya.

Apakah boleh membeli langsung dari
distributor?
Kalau beli langsung boleh karena BLUD.

Ada batasan?
Rp 1 miliar. Tapi kami tidak pernah beli sebanyak itu.
Kalau kami beli di distributor, keuntungan-keuntungan
yang diperoleh rekanan itu kami buang dulu. Kami tidak
ambil karena kami bukan rekanan.

Selama membangun RSUD hingga tipe
B, apa halangan dihadapi?

ini kan budaya kerja, etos, dan mindset. Dulu memang
ada bayaran perawat nunggak beberapa bulan. Tapi
alhamdulillah itu sudah lewat. Kemudian dari luar, orang
kalau mengkritisi rumah sakit itu harus lihat dulu apa
yang sudah kami kerjakan. Selalu orang beranggapan,
rumah sakit kalau alat kesehatan pasti korupsi. Ini menjadi warning bagi kami yang bekerja di rumah sakit agar
lebih bagus dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi.
Karena ini sudah menjadi pikiran yang dimiliki temanteman aktivis.

Beberapa kali dirongrong aktivis. Tapi
dalam beberapa kesempatan Anda juga
banyak bergaul dengan aktivis ...
Sebenarnya saya aktivis juga. Dari dulu saya forum
analis kebijakan pembangunan di Makassar. Saya ketuanya. Kaukus pemberdayaan politik perempuan. Jadi
bergaul dengan teman-teman, berkiprah sebagai aktivis
di organisasi inilah yang menjaga idealisme kami tetap
terpelihara.

Termasuk sebagai Gubernur Lira?
Gimana ya, karena saya tidak senang kalau LSM
datang tanpa data yang valid, tanpa pemahaman kepada kebijakan tapi langsung mengambil kesimpulan,
“ini ada yang begini...” Begini apa? Dasarnya apa? Saya
berorganisasi untuk melakukan transfer knowledge. Kita
kan mau melakukan pengawasan terhadap pemerintah
karena organisasi dan LSM penting banget, salah satu
pilar dalam otonomi daerah. Tapi LSM seperti apa? Tentu
LSM yang fokus, yang paham, yang memahami kebijakan, memahami aturan, dan lain sebagainya. Karena
dia tidak mungkin menjadi mitra pemerintah kalau dia
tidak paham aturan-aturan yang mendasari pengelolaan
pemerintahan. (yermia riezky)

Eksternal dan internal. Kalau internal

F. YUSUF HIDAYAT/BATAM POS

SEJUMLAH
warga keluar dari
RSUD Embung
Fatimah, Jumat
(23/5/2014).
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