OMBUDSMAN KALSEL HADIRI PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS KEMENKUMHAM RI
Selasa, 02 Februari 2021 - Maulana Achmadi

Banjarmasin -Â Â Kehadiran Ombudsman sebagai saksi dalam acara pencanangan Zona Integritas tidak hanya dimaknai
sebagai formalitas, namun merupakan bentuk dukungan sekaligus tanggung jawab Ombudsman RI sebagai lembaga
negara yang bersifat mandiri dan independen. Hal ini secara tersirat disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Kalsel, Hadi Rahman, dalam sambutannya pada acara Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (01/02/21).
Saat memberikan sambutannya, Hadi Rahman menyampaikan harapannya agar acara ini dapat dimaknai tidak hanya
sebagai seremoni tanda tangan dan deklarasi semata, namun juga menjadi bentuk tanggung jawab moral kepada publik
bahwa Kanwil Kemenkumham Kalsel siap menjalankan agenda reformasi birokrasi guna mewujudkan penataan sistem
tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, maupun peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham RI Provinsi Kalsel di Kota Banjarmasin, Hadi menekankan bahwa acara ini
merupakan suatu langkah awal yang mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari Ombudsman RI Perwakilan Kalsel.
"Kami (Ombudsman) mengucapkan selamat kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel beserta seluruh jajaran atas
kegiatan ini, semoga prosesnya berjalan lancar sehingga bisa meraih predikat WBK dan WBBM. Kami berkeyakinan
apabila predikat tersebut bisa diraih, maka akan berdampak terhadap kualitas pelayanan publik serta pencegahan dan
pemberantasan praktik-praktik maladministrasi maupun Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme," ungkapnya.
Selain memberikan sambutan, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel juga menjadi saksi atas
penandatangan piagam pakta integritas dan komitmen bersama pencanangan pembangunan Zona Integritas oleh Kepala
Kanwil Kemenkumham Kalsel, Tejo Harwanto, beserta seluruh jajaran.
Turut hadir dalam acara yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, serta
seluruh peserta yang merupakan para Pejabat Pimpinan Struktural, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan
Imigrasi beserta jajarannya di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel, baik yang hadir secara langsung maupun melalui
konferensi video secara virtual. (RA)
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