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Aldi Irpan, siswa  SMAN 1 Sembalun, Lombok Timur, akhirnya bisa bernapas lega. Aldi 

kini lulus dari sekolahnya dan siap menggapai cita-citanya. 
Sebelumnya, Aldi dinyatakan tidak lulus oleh pihak sekolah karena dianggap sering protes 

kebijakan guru-gurunya. Padahal, Aldi memenuhi syarat nilai kelulusan. 
Perkara Aldi itu viral dan menjadi perhatian banyak pihak. Salah satunya adalah 

Ombudsman RI perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB). Ombudsman mengirimkan 
rekomendasi ke Kepala SMAN 1 Sembalun Sadikin Ali. 

Isi rekomendasinya antara lain meminta Sadikin menganulir surat pernyataan tidak lulus 
untuk Aldi. Hasil rekomendasi itu disepakati. Sadikin dan juga jajaran guru di SMAN 1 
Sembalun kini meluluskan Aldi. 

Pada Sabtu, (25/5), Ombudsman perwakilan NTB bersama KPAI, LPA NTB, Lembaga 
Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) NTB menggelar pertemuan dengan pihak sekolah. Pada 
pertemuan itu, pihak sekolah juga memberikan surat kelulusan ke Aldi. 

“Kasus Aldi ini adalah maladministrasi yang dilakukan pihak sekolah,” kata Komisioner 
Ombudsman perwakilan NTB Sahabudin, di Mataram, Sabtu (25/5). 

Menurut Sahabudin, pihak sekolah harusnya bisa menerima protes Aldi. Protes itu, kata 
Sahabudin, sebagai bentuk berpikir kritis seorang siswa di sekolah. 

"Berpikir kritis itu bukan berarti diidentikkan dengan perlawanan, namun itu bagus bagi pola 
pikir siswa," ujar dia.  

Pertemuan dan penyerahan surat kelulusan untuk Aldi itu diwarnai haru. Kepala Sekolah 
SMAN 1 Sembalun Sadikin Ali langsung memeluk anak muridnya itu. Kasus Aldi, menjadi 
pelajaran baru bagi Sadikin. 
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Catatan: 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 
menjelaskan bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak 
memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta 
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.  

Selanjutnya dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Tugas Ombudsman adalah: 

a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 

b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; 

c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; 

d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik; 

e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan 
lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; 

f. membangun jaringan kerja; 

g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 
dan 

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 

 


