KETUA OMBUDSMAN RI BUKA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM PENGAWAS
PELAYANAN PUBLIK
Selasa, 16 November 2021 - Yemima Dwi Kurnia Wati

CIANJUR - Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih membuka secara resmi kegiatan Pengembangan Kapasitas
Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI pada Selasa (16/11/2021) di Cianjur, Jawa
Barat.

Pada kegiatan ini, Najih hadir didampingi Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus dan Anggota Ombudsman
RI; Dadan Suparjo Suharmawijaya, Hery Susanto, Indraza Marzuki Rais, Jemsly Hutabarat, Robert Na Endi Jaweng, dan
Yeka Hendra Fatika.

Dalam sambutannya, Najih menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi dan perkenalan
antara Pimpinan Ombudsman RI periode 2021-2026 dan seluruh Kepala Perwakilan atau jajaran untuk bertemu secara
langsung pertama kali di tahun 2021 atau selama Pimpinan Ombudsman RI periode tersebut menjabat.

"Tentunya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk kita berkenalan, dimana seharusnya agenda ini
dilaksanakan tidak lama setelah kami baru dilantik untuk menjabat, namun dikarenakan kondisi Covid-19, baru bisa
dilaksanakan hari ini," jelasnya.

"Kami sangat senang bisa bertemu secara langsung dengan seluruh Kepala Perwakilan atau yang mewakili yang
tentunya telah hadir dari berbagai daerah di Indonesia," lanjutnya.

Dalam laporan pelaksanaan, Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Suganda Pandapotan Pasaribu mengatakan bahwa
kegiatan ini dikhususkan untuk membicarakan seluruh perkembangan dan isu-isu strategis di lingkungan Ombudsman RI.
Dalam hal ini, seluruh lini baik pimpinan dan seluruh jajarannnya di tingkat pusat maupun perwakilan dipertemukan dalam
satu wadah atau forum untuk melakukan sharing pencapaian dan permasalahan yang terjadi. "Harapannya dapat
meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi seluruh lini khususnya bagi pengawas pelayanan publik sehingga diskusi
atau sharing yang dilakukan nanti dapat memunculkan solusi yang tepat," ujar Suganda.

Adapun kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 16 s.d 19 November 2021 dan dilakukan secara
hybrid yaitu secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan juga tatap muka yang dihadiri secara terbatas oleh peserta
dengan pelaksanaan protokol kesehatan ketat bertempat di Cianjur, Jawa Barat dengan agenda diskusi perancanangan
visi dan misi, evaluasi seluruh kelompok kerja, diskusi rencana tahun 2022, dan Pencanangan Komitmen Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan penandantanganan Rumusan Target Kinerja
2022. *mim
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