BINCANG MEDIA: OMBUDSMAN RANGKUL MEDIA CEGAH MALADMINISTRASI
Kamis, 21 Januari 2021 - Maulana Achmadi

Banjarmasin - Berbagai isu pelayanan publik terkini di Kalimantan Selatan menjadi bahan perbincangan hangat antara
Ombudsman RI Perwakilan Kalsel dengan rekan-rekan jurnalis dari berbagai media lokal elektronik maupun cetak pada
kegiatan silaturahmi dan bincang media bersama Ombudsman di sebuah Kafe di Banjarmasin, Kamis (21/01) lalu. Secara
khusus, bincang media juga membahas mengenai isu terkini seperti masalah banjir di Provinsi Kalimantan Selatan, serta
tindak lanjut yang telah dilakukan Ombudsman dalam penanganannya.Â
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel yang menjabat sejak awal Januari ini, Hadi Rahman menganggap
bincang media sebagai salah satu langkah strategis dalam peningkatan pencegahan maladministrasi. Kerja sama yang
baik dengan awak media melalui komunikasi dan keterbukaan antara Ombudsman dengan media, merupakan upaya
peningkatan partisipasi publik terhadap pengawasan pelayanan publik.Â
Dirinya mengungkapkan, "Jurnalis dan media sangat berperan sebagai mata dan telinga publik, serta bersentuhan
langsung dengan masyarakat. Karena itu, membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan media merupakan
bagian dari upaya Ombudsman untuk dapat lebih maksimal dalam mengawasi pelayanan publik. Keterbukaan
Ombudsman kepada publik, dalam hal ini rekan-rekan media, juga merupakan wujud tata kelola pemerintahan yang baik (
good governance) dalam upaya pencegahan maladministrasi."
Dalam kegiatan yang bertempat berlangsung sekitar 2 jam tersebut, Hadi bersama Asisten Pencegahan Maladministrasi
Perwakilan, Rizki Arrida, juga menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media yang ingin tahu lebih dalam mengenai tugas,
fungsi, dan kewenangan lembaga Ombudsman RI. Tak lupa disampaikan pula Siaran Pers berisi hasil pantauan dan
fokus Ombudsman terhadap penanganan banjir di Kalsel.
Salah satu jurnalis yang hadir, Arief Syarkawi (RilisKalimantan.com) menyampaikan, "Mewakili rekan-rekan media yang
hadir, kami ucapkan selamat atas dilantiknya Hadi Rahman sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel,
dan siap membantu mengawal upaya Ombudsman RI dalam melakukan peningkatan pelayanan publik di banua (Kalsel)."
Dirinya beserta rekan-rekan media lainnya jugaÂ berharap komunikasi dan kerjasama yang baik dapat terus terjalin. (RA)
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