KAJI KELANGKAAN PUPUK SUBSIDI, OMBUDSMAN SULSEL BANGUN KERJASAMA DENGAN
TRIBUN TIMUR
Rabu, 10 Maret 2021 - Arwifan Arsyad

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSARÂ - Ombudsman RI Perwakilan Sulsel mengunjungi kantorÂ TribunÂ Timur , di Jl
Cendrawasih, Kota Makassar, Selasa (9/3/2021)
Kunjungan tersebut dalam rangka menyampaikan program kegiatan pemetaan isu/berita, terkait kelangkaan pupuk
bersubsidi di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kepala Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Muslimin B. Putra menyampaikan,
adanya dugaan kelangkaan pupuk subsidi di Sulsel.
Hal ini berdasarkan laporan warga, serta beberapa pemberitaan di media online dan cetakÂ TribunÂ Timur.
Pihaknya pun ingin melakukan penelusuran terkait hal ini, mencakup permasalahan yang berulang, jumlah korban,
kompleksitas permasalahan, kerugian, atau kerusakan yang ditimbulkan.
"Salah satu bentuk penelusuran yang dilakukan Ombudsman, melalui pemberitaan media. Dengan syarat, media tersebut
harus tap terverifikasi dewan pers," ujarnya.
Sehingga, pihaknya ingin menjalin kerjasama denganÂ TribunÂ Timur, sebagai rujukan pemberitaan.
"Kami memilih tribun sebagai sumber informasi, karena bentuk program ini adalah kajian. Jadi kami akan melakukan
pemetaan regulasi, pemetaan pemilik kepentingan, dan pemetaan laporan masyarakat," jelas Muslimin
Namun, lanjut Muslimin, dugaan kelangkaan ini ditepis pemerintah. Pihak pemerintah provinsi dan pusat, mengatakan
tidak ada kelangkaan pupuk subsidi.
"Tapi kalau kami baca di media, itu ada petani yang keluhkan kelangkaan, bahkan di tahun 2020 ada laporan mengenai
itu," terangnya

Sementara itu, Wakil Pimpinan RedaksiÂ TribunÂ Timur , Ronald Ngatung menyampaikan rasa terima kasihnya, atas
kunjungan Ombudsman ini.

"Hal ini merupakan kehormatan sendiri bagi kami. Karena memilih tribun timur sebagai rujukan," kata Ronald.
Menurutnya, isu terkait kelangkaan pupuk subsidi, merupakan kajian yang sangat penting.
Apalagi, Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah lumbung pangan nasional.
"Karena isu ini memang sangat penting untuk kita bersama. Terkhususnya dibeberapa daerah yang merupakan lumbung
pangan di Sulsel," jelasnya.
Ronald mengatakan, pihaknya dengan senang hati membantu Ombudsman, dalam melaksanakan kerja-kerja
pengawasan kepada pemerintah.

"Tentu kami akan support melalui pemberitaan, karena seperti yang diketahui, saat iniÂ TribunÂ Timur Â memiliki
wartawan hampir diseluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan," pungkasnya.
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