
Edisi Agustus 2022

BANGKIT LEBIH KUAT BANGKIT LEBIH KUAT BANGKIT LEBIH KUAT 
PULIH LEBIH CEPATPULIH LEBIH CEPATPULIH LEBIH CEPAT

(Edisi	Khusus	Proyek	Perubahan	eROTA)



Indeks Parlementa
M
IM

BA
R

Buletin

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur atas kehadirat-
Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-
Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Buletin 
Mimbar Paripurna bulan ini.

Beberapa Headline news yang dirangkum Redaksi Buletin 
Mimbar Paripurna kali ini. Diantaranya di Bulan Agustus Tahun 
2022 Rakyat Indonesia merayakan HUT RI Ke-77 Republik 
Indonesia dan resmi diperingati hari ini, Rabu, (17/8/2022).
Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo turut mengucapkan 
selamat atas perayaan dan peringatan itu.

Sesuai tema nasional “Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat", 
kata Rudianto Lallo menjadi momentum bagi Rakyat Indonesia 
khususnya Kota Makassar untuk menjaga persatuan, 
persamaan, kekompakan, gotong royong, bahu membahu 
untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama.

“Momentum bagi kita rakyat Indonesia khususnya diKota 
Makassar untuk menjaga persatuan, persamaan, kekompakan, 
gotong royong, bahu membahu untuk tentu saja 
kesejahteraan rakyat dan kebaikan bersama rakyat Kota 
Makassar.”

“Momentum peringatan HUT RI tahun ini tidak lepas dari 
kegiatan Sosialisasi Perda dan Reses yang giat dilakukan oleh 
Anggota DPRD Kota Makassar dan diharapkan nantinya bahwa 
Pemerintah Kota Makassar bisa Mengakomodasi Hasil Reses 
yang sudah dilakukan.

Ketua Komisi D DPRD Makassar yang membidangi 
Kesejahteraan Rakyat, Andi Hadi Ibrahim Baso prihatin dan 
menyatakan tidak tahu persis mengenai persoalan sengketa 
lahan itu, baru mengetahui dari maraknya pemberitaan 
belakangan ini sehingga kegiatan belajar-mengajar di SD Inpres 
Mallengkeri I di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate Kota 
Makassar, terganggu karrna sengketa lahan. Salah satu 
ruangan kelas disegel yang mengaku ahli waris lahan, sehingga 
siswa terpaksa memanfaatkan ruang apa pun untuk belajar, 
termasuk kantin, sehingga nantinya Komisi D yang 
membidangi Keseajhteraan Rakyat akan memanggil pihak 
yang terkait dengan masalah ini.

Akhir kata kami berharap semoga Buletin Mimbar Paripurna 
DPRD Kota Makassar dapat memberikan manfaat maupun 
inspirasi terhadap pembaca, Amin.

� � �         Makassar, 31 Agustus 2022
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Momentum	Menjaga	Persatuan	Untuk	

KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA MAKASSAR

DPRD MAKASSAR - Hari Ulang 
Tahun (HUT) ke-77 Republik 
Indonesia resmi diperingati hari ini, 
Rabu, (17/8/2022).
Ketua DPRD Makassar Rudianto 
Lallo turut mengucapkan selamat 
atas perayaan dan peringatan itu.

Sesuai tema nasional “Pulih Lebih 
Cepat Bangkit Lebih Kuat", kata 
Rudianto Lallo menjadi momentum 
bagi Rakyat Indonesia khususnya 
Kota Makassar untuk menjaga 
persatuan, persamaan, 
kekompakan, gotong royong, bahu 
membahu untuk kesejahteraan 
dan kebaikan bersama.

“Momentum bagi kita rakyat 
Indonesia khususnya diKota 
Makassar untuk menjaga 

persatuan, persamaan, 
kekompakan, gotong royong, bahu 
membahu untuk tentu saja 
kesejahteraan rakyat dan kebaikan 
bersama rakyat Kota Makassar.” 
ucapnya.

RL-akronim namanya, menyebut 
peringatan tahun ini memiliki 
warna tersendiri setelah selama 
dua tahun berjibaku dengan situasi 
pandemi Covid-19 yang 
melumpuhkan hampir semua 
sektor kehidupan. 

“Alhamdulillah di 2022 ini, kita bisa 
memperingati HUT ke-77 ini 
dengan gembira. Bisa kita lihat 
saat ini,” tutur Legislator NasDem 
ini.

Semangat warga Makassar 
menurut RL begitu besar, terlihat 
dalam partisipasinya menata 
lorong dan mengikuti perlombaan 
hingga tingkat RT.

“Ini membuktikan bahwa ada 
semangat, semarak, karena 
kerinduan dua tahun tidak 
diperingati. Semoga ini pertanda 
bahwa kita bisa bangkit 
sebagaimana tema nasional,” 
pungkasnya. (selfi/fajar)

Berita	Wakil	Ketua
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DPRD MAKASSAR - Badan 
Anggaran Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Banggar DPRD) 
Makassar menolak melanjutkan 
pembahasan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD) Makassar. Hari kedua 
pembahasan, banggar menilai 
Pemerintah Kota (Pemkot) 
Makassar belum siap membahas 
anggaran pokok 2023.

Karena itu ditunda untuk 
sementara waktu dan akan 
dijadwalkan lagi oleh Badan 
Musyawarah (Bamus) DPRD 
Makassar. Diketahui, banggar 
bersama Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) 
Pemkot Makassar sudah dua 
membahas kebijakan umum 
anggaran (KUA) dan prioritas 
plafon anggaran sementara 
(PPAS).

Anggota Banggar DPRD Makassar 
Mario David menyatakan, 
ketidaksiapan Pemkot Makassar 
dibuktikan dengan adanya 
beberapa permintaan banggar 
yang tak dipenuhi. Misalnya, 
terkait laporan pendapat asli 
daerah (PAD), belum memberikan 
jawaban meyakinkan terkait target 
PAD.

Sementara dalam rancangan 
APBD 2023 Makassar, Pemkot 
mengusulkan adanya 
penambahan nilai PAD, yakni 
Rp2,14 triliun. Menurut Anggota 
Fraksi Partai Nasdem DPRD 
Makassar itu, perlu penjelasan 
secara detil terkait komponen atau 
jenis pajak yang akan ditambah 
targetnya.

“Apa saja target dinaikkan, 
bagaimana strateginya, kenapa 
sektor pajak ini dinaikkan, 
bagaimana potensinya, dan 
bagaimana melihat kondisi 
sekarang,” kata Mario David, 
Selasa (30/8/2022). “Kita tidak 
yakin dengan optimisme kenaikan 
PAD 0,56 persen, indikator makro 
dan asumsi mikro yang mereka 
paparkan,” katanya.

Apalagi berkaca pada pengalaman 
tahun ini, Pemkot Makassar masih 
susah mengejar target PAD Rp2 

triliun. “Kan ada 11 item yang 
menjadi wewenang pemkot, itu 
harusnya butuh penjelasan terkait 
komisi hotel bagaimana, restoran 
seperti apa, begitu juga dengan 
jenis pajak lain,” jelasnya.

Penyebab lainnya membuat 
pembahasan APBD 2023 ditunda 
katanya, data kemiskinan dimiliki 
dinas sosial belum di update. 
Penting untuk mengetahui jumlah 
warga miskin yang layak 
menerima bantuan agar anggaran 
yang digelontorkan juga tepat 
sasaran.(*)

Lebih Baik Bahas Anggaran 
Perubahan
Koordinator Banggar DPRD 
Makassar  Adi Rasyid Ali (ARA) 
menegaskan, pembahasan 
APBD perubahan lebih 
memungkinkan untuk 
dibahas lebih dulu. 
Alasannya, ada beberapa 
Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) yang 
serapan anggarannya 
sangat mengecewakan.

“Ada lima OPD rendah 
serapan, itu akan kita 
bahas di perubahan. 
Bagaimana mau bahas 
APBD pokok 2023 kalau 
yang sekarang saja belum 
jelas,” katanya, Selasa 
(30/8/2022). Begitu juga dengan 
realisasi PAD saat ini, hal 
tersebut menjadi 
pertimbangan untuk 
menyusun APBD 
Pokok 2023 
khususnya untuk 
target pendapatan 
Pemkot Makassar.

Untuk sementara, pembahasan 
APBD Pokok akan ditunda dan 
APBD perubahan dibahas lebih 
dulu.

“Kami tunggu jadwal dari Bamus,” 
ujar Ketua DPC Partai Demokrat 
Makassar itu. Diketahui, Draft 
APBD Pokok 2023 memang lebih 
dulu masuk dari pada draft APBD 
perubahan 2022. Terlambatnya 
pembahasan APBD Perubahan 
karena Pemkot Makassar sangat 
lambat menjawab surat DPRD 
Makassar terkait data-data yang 
diperlukan.(*)

ARA	Minta	APBD	
Perubahan	2022	Diprioritaskan
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DPRD MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Makassar Andi 
Suhada Sappaile meminta Dinas Pekerjaan Umum 
mempercepat proyek drainase. Masalah drainase  kata 
Andi Suhada kerap kali menjadi keluhan masyarakat.

Saat reses misalnya, warga rata-rata mengeluhkan 
drainase yang tidak terawat. "Itu memang jadi 
masalah utama ketika kami turun. Artinya dinas 
terkait kalau bisa langsung dikerjakan, silahkan turun 
ke lapangan," ucapnya saat reses di Kantor Lurah 
Sawerigading, Jl Bontolempangan, Kamis (4/8/2022)

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pengelolaan 
SDA dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kota 
Makassar, Nurhidayat Sukardin mengatakan ada tiga 
kegiatan menyangkut drainase. Antara lain 
pembangunan drainase, rehabilitasi, dan pemeliharaan 
drainase.

Pemeliharaan drainase dilakukan oleh satgas 
drainase dengan melakukan pembersihan hingga 
pengerukan sedimen. "Kami punya 440 satgas 
drainase yang bertugas di 5 rayon atau 
seluruh kecamatan di Makassar," tuturnya. 
Sementara untuk pembangunan dan 
rehabilitasidrainase sementara dalam 
proses lelang. Ia menunggu proses dari 
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota 
Makassar.

Sebanyak 47 paket pembagunan 
dan rehabilitasi drainase yang 
diprogramkan tahun ini. "Semua 
sudah masuk di lelang, kita 
tunggu proses dari ULP," 
ujarnya. Ia berharap proses 
tender dan penentuan 
pemenang kontrak bisa 
selesai akhir Agustus 
mendatang.

Berdasarkan jadwal 
perencanaan, 
pembagunan drainase 
ditarget selesai selama 
empat bulan. 
Sementara rehabilitasi 
ditarget selesai tiga 
bulan. "Harapannya 
proyek drainase selesai 
akhir tahun," tuturnya. 
Secara keseluruhan, 
anggaran pembangunan 
dan rehabilitasi drainase 
sebanyak Rp54,5 miliar. (*)

Dewan	Minta	Dinas	PU	
Percepat	Proyek	Drainase

Buletin Mimbar Paripurna
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DPRD MAKASSAR - menanggapi usulan Pemkot 
Makassar yang berencana mengajukan 
permohonan revisi target pendapatan daerah.

Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Nurhaldin 
Halid, mengatakan dokumen pengajuan belum 
diterima secara resmi. Olehnya, belum bisa 
mengetahui pertimbangan dan alasan langkah 
itu diambil.

"Saya belum dapat info pastinya kalau mau 
dikurangi target pendapatan Rp300 miliar," 
ujarnya saat ditemui di kantornya, Jl AP 
Petterani, Rabu (24/8/2022).

Politisi partai Golkar itu menjelaskan, target 
ditetapkan melalui tahapan dan pembahasan 
panjang. Setelah disepakati, kemudian 
disahkan dalam APBD tahun 2022. "PAD itu 
kita target kan Rp2 triliun dan itu sudah 
disahkan karena realistis melihat pendapatan," 
jelas Nurhaldin.

Dia mengaku keberatan jika pemerintah ingin 
mengurangi target pendapatan. Terlebih, 
kondisi perekonomian sudah normal pasca 
pandemi covid 19. Pemerintah dianggap perlu 
memaksimalkan sumber pendapatan yaitu 
pajak dan retribusi

"Tidak perlu ada yang dikurangi karena 
sudah normal semuanya kemarin kan 
pandemi. Kalau saya itu SKPD yang 
urusi retribusi karena bulan ini 
terakhir pembayaran PBB," 
tambahnya.

Rencana pemerintah 
mengajukan revisi target 
pendapatan sebelumnya 
disampaikan kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah (BPKAD), Muh. 
Dakhlan.

Dia mengatakan awalnya 
ditargetkan PAD sebesar 
Rp2 triliun pada tahun 
2022. Kemudian diusulkan 
untuk dikurangi Rp300 miliar 
menjadi Rp1,7 triliun dalam 
APBD perubahan. (Sumber 
Sonara.ID)

Legislatif	Kritisi	Target	Pendapatan	
Eksekutif	300	Miliar
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DPRD MAKASSAR - Komisi A 
DPRD Makassar bakal memanggil 
90 hotel yang ada di Makassar. 
Pemanggilan tersebut dalam 
rangka mengecek kelengkapan 
perizinan masing-masing Hotel. 
Rapat Dengar Pendapat (RDP) 
diagendakan Senin (29/8/2022).

Apalagi, baru-baru ini DPRD 
Makassar menemukan dua hotel 
yang melanggar karena jumlah 
kamar tidak sesuai dengan 
perizinan yang mereka masukkan. 
Misalnya Hotel Harper yang ada di 
Jl Perintis, cuma memasukkan 
risiko menengah 50-100 kamar.

Sementara fakta di lapangan 
mereka mengoperasikan 157 
kamar. "Kami dapati itu setelah 
melakukan sidak dua Minggu lalu," 
ucap Ketua Komisi A Rachmat 
Taqwa Quraisy, Jumat (26/8/2022). 
Selain itu, Komisi A juga 
menemukan adanya Hotel yang 
tidak memiliki perizinan sama 
sekali. Untuk itu, hotel ini pun 
disegel sebagai konsekuensi dari 
pelanggaran yang dilakukan. "Ini 

letaknya di Jl Nusantara, harusnya 
melakukan perpanjangan izin tapi 
tidak dilakukan," sebutnya.

Anggota Fraksi Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) Makassar ini 
menilai hotel tersebut melakukan 
penggelapan pajak karena 
melakukan manipulasi dan tidak 
taat dengan aturan yang berlaku. 
Karena itulah komisi ADPRD 
Makassar memanggil semua hotel 
yang ada di Makassar.

Ia menduga, banyak pelaku usaha 
yang melakukan hal sama. 
Nantinya mereka harus 
memperlihatkan bukti perizinan 
masing-masing hotel. "Nanti kita 
lihat saat RDP, apakah betul 
banyak yang tidak punya izin 
usaha atau justru izinnya tidak 
sesuai dengan apa yang ada di 
lapangan," jelasnya. Hasil dari 
rapat tersebut akan dibawa ke 
Komisi B Bidang Ekonomi dan 
Keuangan sebagai mitra para 
hoteltersebut. "Kalau memang 
ditemukan ada yang melanggar 
akan ditindak lanjuti di komisi B," 

ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala 
Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP) Kota Makassar, Zulkifli 
Nanda mengatakan, perizinan 
seluruh hotel yang ada di 
Makassar masih perlu 
diperiksa.Terkait Harper, PTSP 
juga pernah ikut dalam sidak 
tersebut.

Berdasarkan pengakuan dari pihak 
hotel, jumlah kamar yang ada 
diatas 100, sementara 
perizinannya hanya 50-100 kamar 
atau tergolong usaha berisiko 
rendah. "Kalau hotel diatas 100 
kamar menjadi kewenangan 
Pemprov, dibawah satu kamar itu 
kewenangan Pemkot," sebutnya.

Kata Zulkifli Nanda, izin usaha 
hotel dengan jumlah kamar yang 
banyak memang membutuhkan 
banyak perizinan dan sertifikasi 
standar.  "Kalau pajaknya sudah 
pasti lebih tinggi. Semakin banyak 
kamar semakin ketat 
perizinannya," tuturnya.(*)

Berita	Ketua	Komisi	A

Rachmat Taqwa Quraisy
Komisi A DPRD Makassar 

GANTI FOTO

Komisi	A	DPRD	Makassar	Layangkan	
Panggilan	ke	90	Hotel,	Ada	Apa?
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Komisi	B	Menghadiri	Acara	Malam	Ramah	Tamah

HUT	PDAM	Ke-98	Tahun	
DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota 
Makassar dari Komisi B, menghadiri acara 
malam ramah tamah dalam rangka HUT 
PDAM ke 98 tahun.

Perumda PDAM Kota Makassar di HUT kali 
ini mengusung tema "PDAM Reborn" yang 
mana diartikan sebagai bentuk kebangkitan 
karena selama 2 tahun peringatan dan 
perayaan HUT tidak dilaksanakan karena 
wabah Covid-19 yang menjadi pandemi.

Buletin Mimbar Paripurna
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DPRD MAKASSAR - Ketua 
komisi C DPRD Makassar, 
bidang Pembangunan, 
Sangkala Saddiko membalas 
sindiran kepada Anggota 
DPRD Provinsi Sulawesi 
Selatan, Irfan ab soal rel 
kereta api.
Meskipun yang dihadapi 
sesama kader PAN. Selaku 
anggota DPRD Makassar, 
dapil Biringkanaya -
Tamalanrea ini menegaskan 
jika selama ini Makassar 
memang rawan akan banjir 
saat musim ekstrem, sehingga 
pembangunan rel kereta api 
layang (elevated) diharapkan 
mampu meminimalisir banjir.

"Kalau menurut saya, bahwa 
Makassar ini rawan banjir maka 
pemerintah kota berpikir 
bagaiamana mengantisipasi banjir 
itu tidak terjadi lagi. Sehingga 
diambil inisiatif jalur KA eleveted," 
tegasnya, Rabu (10/8/2022).

Menurut Legislator yang 
membidangi Komisi Pembangunan 
ini, polemik kelanjutan 
pembangunan rute rel kereta api di 
Kota Makassar merupakan 
persoalan sederhana. Maka perlu 
duduk bersama. "Komisi C ini 
maunya bagaimana program ini 
jalan. Persoalan eleveted atau at 
grade, pasti ada tim ahli yang 
turun bagaimana untuk 
mengantisipasi banjir," 
pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD 
Sulsel, Muh. irfan ab 
menyindir Wali kota Makassar 
Danny Pomanto.
Pasalnya, Danny hanya 
menyetujui pembangunan rel 
kereta api jika konsepnya 
layang bukan darat (at grade). 
Irfan ab menyebut tak ada 
yang salah dengan konsep at 
grade, karena sebelum 
dibangun RKA, Makassar 
sudah langganan dengan 
banjir. "Takut Makassar 
mengalami banjir, loh kan 
Makassar sebelum ada rel ini 

kereta sudah banjir memang. 
Makassar kan selalu banjir. Apa 
yang salah dengan kereta konsep 
at grade," ujar irfan ab.

Diketahui, hingga saat ini RKA 
segmen E yang menjadi proyek 
strategis nasional (PSN) ini belum 
menemui titik terang. Diketahui, 
DPRD Makassar akan memanggil 
Balai Pengelola kereta api Sulsel, 
Pemprov Sulsel dan Pemkot untuk 
RDP soal kereta api,

BULETIN MIMBAR PARIPURNA10

Sangkala	Saddiko	Minta	Pelibatan	Warga	
di	Proyek	Jalur	Kereta	Api
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DPRD MAKASSAR - Kegiatan 
belajar-mengajar di SD Inpres 
Mallengkeri I di Kelurahan 
Mangasa, Kecamatan Tamalate 
Kota Makassar, terganggu 
karrna sengketa lahan. Salah 
satu ruangan kelas disegel yang 
mengaku ahli waris lahan, 
sehingga siswa terpaksa 
memanfaatkan ruang apa pun 
untuk belajar, termasuk kantin.

Ketua Komisi D DPRD 
Makassar yang membidangi 
Kesejahteraan Rakyat, Andi 
Hadi Ibrahim Baso menyatakan 
tidak tahu persis mengenai 
persoalan sengketa lahan itu. 
Pihaknya baru mengetahui dari 
maraknya pemberitaan 
belakangan ini.

"Kami juga baru mengetahui ada 
hal ini, makanya saya kaget," 
ungkapnya saat dikonfirmasi 
Sabtu (6/8/2022).

Komisi D akan 
panggil pihak 
terkait

Andi Hadi mengatakan pihaknya 

mengagendakan memanggil 
pihak-pihak terkait di Pemerintah 
Kota. Dewan ingin mendengarkan 
penjelasan soal duduk masalah 
sengketa lahan itu.

“Insya allah kami akan panggil 
kepala sekolah, Dinas Pendidikan, 
dan Dinas pertanahan hadir di 
Komisi D," katanya.

Buletin Mimbar Paripurna

Komisi	D	DPRD	Makassar	
Panggil	Disdik	Soal	Sekolah	Disegel
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DPRD MAKASSAR - Pelaksanaan 
Reses ketiga masa persidangan 
ketiga anggota DPRD kota 
Makassar tahun anggaran 
2021/2022 hari kamis 04/08/2022 
bertempat di kelurahan 
Jumpandang Baru kecamatan 
Tallo dihadiri langsung oleh ketua 
DPRD kota Makassar Rudianto 
Lallo.

Kegiatan Reses tersebut dihadiri 
pula oleh Lurah Jumpandang Baru 
Irma S, tokoh masyarakat Akbar 
dan PJ LPM, PJ RT-RW, tokoh 
masyarakat, tokoh agama, tokoh 
pemuda yang berjumlah kurang 
lebih 100 orang.

Rudianto Lallo dengan tagline nya 
Anak Rakyat, dalam sambutannya 
mengingatkan kepada peserta 
yang hadir agar mendukung dan 
berpartisipasi dalam program 
pemerintah kota Makassar, 
khusunya dalam hal 
mensukseskan lorong wisata.

Selain itu Rudianto Lallo juga 
menekankan pencegahan 
tawuran, yang mana kecamatan 
Tallo masih dianggap tinggi 
frekuensi tawuran dan perang 
antar kelompok.

Salah satu peserta dari ketua RT 
06 RW 02 kelurahan Jumpandang 
Baru Abdullah mengatakan 
kegiatan semacam ini tepat untuk 
mendengar langsung usulan 
program dari masyarakat, selain 
usulan musrenbang.

Hadir pula yang mewakili 
kapolsek, yang mewakili Koramil 
Tallo, dan dari instansi terkait 
misalnya dari Dinas PU oleh 
Hidayat dan dari PDAM hadir 
Sugali.

Pada kegiatan tersebut sebelum 
penutupan diadakan dialog tanya 
jawab. Dan tak lupa ketua DPRD 
memberikan bantuan untuk 
pembenahan lorong wisata.

Rudianto Lallo Reses ki di Kecamatan Tallo

RUDIANTO LALLO 

DPRD MAKASSAR - Wakil Ketua 
DPRD Kota Makassar, Andi 
Suhada Sappaile, menggelar 
Sosialisasi Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Perlindungan Perawat, di 
Hotel Karebosi Premier, Rabu 
(24/8/2022).

Andi Suhada mengatakan, 
pihaknya sengaja melaksanakan 
penyebarluasan perda 
perlindungan perawat karena 
keberadaannya rentan dengan 
perlakukan buruk saat bertugas.

“Latar belakang kita ambil ini perda 
karena tidak sedikit kejadian di 
rumah sakit di mana perawat 
sering kali mendapat perlakuan 
kurang baik dari pasien,” ujar Andi 
Suhada.

Dirinya menilai, perawat rentan 
dengan tindak kekerasan saat 
bertugas. Tidak jarang pasien 
hingga keluarga pasien 
memberikan perlakukan tidak 
menyenangkan lantaran kinerja 
perawat dianggap tidak sesuai. 

“Perda ini bentuk kepedulian 
pemerintah kota terhadap 
perawat,” jelasnya. 

Wakil Direktur I RSUD Daya 
Makassar, Amelia Malik, yang jadi 
salah satu narasumber 
menyampaikan, perawat 
merupakan garda terdepan di 
rumah sakit. Maka dari itu, perawat 
harus bekerja profesional dan 
sesuai standar operasional 
masing-masing rumah sakit. 
Meskipun, kata dia, pemerintah 
telah menerbitkan regulasi 
perlindungan perawat.

“Perawat tidak boleh semena-
mena dan memang harus 
bersabar dalam menghadapi 
pasien,” ujar Amelia. Dia berujar, 
pemerintah memiliki kewajiban 
dalam perlindungan perawat. Di 
antaranya, menghormati dan 
melindungi hak perawat. Selain itu, 
menyusun rencana strategi 
perlindungan perawat. “Mendorong 
tanggung jawab masyarakat dan 
organisasi profesi,” ucapnya. 

Dia menjelaskan, pemerintah juga 
bertugas mencegah, 
meminimalkan, dan menangani 
perawat yang menjadi korban 
kekerasan, eksploitasi, maupun 
perlakuan salah.

Andi Suhada: Aturan Ini Bentuk 
Kepedulian terhadap Perawat

 ANDI SUHADA SAPPAILE



DPRD MAKASSAR - Wakil Ketua 
DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid 
Ali melakukan sosialisasi angkatan 
13 dengan peraturan daerah 
(perda) nomor 5 tahun 2018 
tentang Perlindungan Anak, di 
Hotel Grand Maleo Makassar, 
Selasa (3/8/2022).

Dalam sambutannya, Adi Rasyid 
Ali mengungkapkan bahwa 
pembuatan Perda ini merupakan 
payung hukum untuk anak. Semua 
kebutuhan dan hak anak menjadi 
penting dan perhatian pemerintah 
karena ada sejumlah sanksi bagi 
mereka yang melanggar perda ini.

“Perda ini bisa melindungi anak-
anak kita dari kekerasan, 
eksploitasi dan diskriminasi. Ini 
tujuan regulasi dibuat,”paparnya.

Menurut Ara-sapaan akrab Adi 
Rasyid Ali, regulasi ini masih ada 
yang kurang sehingga dirinya 
mengusulkan untuk merevisi perda 
tentang perlindungan anak ini. 
Dirinya ingin pemerintah tidak 
hanya melindungi tapi juga 
memenuhi kebutuhan anak.

“Saya kira perda tentang 
perlindungan anak masih ada yang 
kurang. Kita hanya fokus pada 
melindungi harusnya pemerintah 
fokus juga pemenuhan hak 
anak,”pungkas Legislator Partai 
Demokrat itu.

Selain dirinya, juga hadir dua 
narasumber, Kepala Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Makassar, 
Achie Soleman dan Dosen 
Psikologi UMMA Ita Suryaningsih.

Adi Rasyid Ali Sosialisasikan 
Perda Perlindungan Anak

ADI RASYID ALI
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Nurhaldin Minta Partisipasi Publik untuk 
Pemenuhan RTH Makassar

DPRD MAKASSAR - Keterlibatan 
seluruh masyarakat sangat 
dibutuhkan dalam pemenuhan 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam 
suatu daerah. Hal ini bertujuan 
untuk melakukan pengawasan 
terhadap pembangunan di Kota 
Makassar yang kini sudah tumbuh 
subur. Setiap bangunan diwajibkan 
menyiapkan sekitar 30 persen 
untuk ruang terbuka hijau untuk 
kepentingan masyarakat luas.

Demikian disampaikan Wakil 
Ketua DPRD Makassar H. A. 
Nurhaldin, NH saat menggelar 
Sosialisasi angkatan 13, Peraturan 
Daerah (Perda) Kota Makassar 
Nomor 03 Tahun 2014 Tentang 
Penataan dan Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH), di Hotel 
Horison Ultima, Rabu 
(24/08/2022).

“Penting kita ketahui, jika siapapun 
yang membangun, maka kita 
berkewajiban memberikan ke 
perintah sebesar 30 persen dari 
luas lahan untuk ruang terbuka 
hijau (RTH) atau Fasum-
Fasosnya,” ujarnya. Selain dirinya, 
narasumber yang juga hadir dalam 
kegiatan ini yaitu Konsultan 
AMDAL Syam Risal dan Ketua 

Akumandiri Sulsel Bahtiar Baso.

Politisi Golkar itu mengatakan, 
pekerjaan rumah Pemerintah Kota 
(Pemkot) Makassar saat ini yaitu 
harus memastikan fasum-fasos 
yang tidak terpakai untuk dijadikan 
ruang terbuka hijau. “Untuk 
pembangunan baik itu perumahan 
atau hotel harusnya juga dipikirkan 
ruang terbuka hijaunya,” 
tandasnya.

Untuk itu, ketua Koordinator Badan 
Musyawarah DPRD Kota 
Makassar tersebut berharap 
melalui sosialisasi ini, masyarakat 
dapat memahami regulasi yang 
tertuang dalam Perda RTH. Hal ini 
guna meningkatkan kualitas 
lingkungan perkotaan yang sehat, 
indah, bersih, aman, dan nyaman.

“Keberadaan RTH yang layak 
sebagai paru-paru kota dapat 
memberikan dampak positif yang 
begitu besar terhadap 
masyarakat,” tambah Nurhaldin. 
(Sat)

ANDI NURHALDIN NH 

Senin, 11 April 2022

Tempat: Jl. Adiyaksa 1 No. 1

Pukul: 16.00−Selesai

Selasa, 12 April 2022

Tempat: Jl. Bau Mangga 2 No. 7

Pukul: 16.00−Selesa

Rabu, 13 April 2022

Tempat: Jl. Bukit Baruga

Pukul: 16.00−Selesai

Kamis, 14 April 2022

Tempat: Jl. Adipura 1, Kel. Karuwisi 

Utara, Kec. Panakkukang

Pukul: 16.00−Selesai

Jum'at, 18 April 2022

Tempat: Jl. Tamangapa Raya 3 No. 

14, Kel. Bangkala, Kec. Manggala

Pukul: 16.00−Selesai

Senin, 19 April 2022

Tempat: Jl. Kajenjeng Raya No. 41 

B/6, Kel. Manggala, Kec. Manggala

Pukul: 16.00−Selesai

JADWAL RESES DAN LOKASI NURHALDIN



DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Fatma 
Wahyudin menilai inovasi 
pendidikan saat ini sangat 
diperlukan. Mengingat banyaknya 
persoalan yang terus dihadapi. Hal 
itu disampaikan Fatma Wahyudin 
saat Sosialisasi Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 1 tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan, di Hotel Aston, Sabtu 
(20/8/2022).

Fatma–sapaan akrabnya 
menyampaikan bahwa inovasi 
pendidikan mesti menjadi salah 
satu fokus dari Dinas Pendidikan 
(Disdik). Sebagaimana 
kewenangannya sebagai 
dinamisator. 

“Pemerintah harus punya inovasi 
yang tentunya tidak lepas dari 
regulasi dari pusat. Sehingga kita 
bisa di pertanggungjawabkan 
juga,” tambah Fatma.
“Saya berikan contoh seperti 
zaman sekarang ini pemerintah 
berfokus ke online. Karena 
zamannya saat ini milenial 
sehingga pendaftaran sistem 
online juga sudah dilakukan,” 
ucapnya.

Sementara itu, Pejabat Fungsional 
Disdik Kota Makassar, Sarifuddin 
menyampaikan bahwa penerapan 
PPBD menjadi salah satu inovasi 
pendidikan yang ada. Di mana 
anak bisa mendaftar sekolah via 
online. “Jadi sudah ada PPDB dan 

Alhamdulillah kegiatan kemarin itu 
sudah lancar,” ujarnya.

“Inovasi itu jangan terlalu kaku 
terhadap aturan yang ada. Saya 
kira yang harus diubah ini adalah 
Perdanya sehingga lebih 
memberikan kita leluasa untuk 
berbuat lebih karena ada yang 
tidak diakomodir,” jelasnya.

FATMA WAHYUDIN

Berita	Anggota	DPRD

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Abdul 
Wahab Tahir menggelar Sosialisasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 
6 Tahun 2019 tentang 
Kepemudaan, di Hotel Royal Bay, 
Kamis (18/8/2022). Legislator dari 
Fraksi Partai Golkar ini menilai 
saat ini pemuda punya peran 
penting dalam pembangunan 
daerah. Olehnya, potensi mereka 
perlu dikembangkan.

“Pemuda sekarang sudah harus 
mulai berkontribusi terhadap 
pembangunan. Saya percaya 
kalau pemuda bisa dan mampu 
karena mereka ini identik dengan 
semangatnya yang tinggi dan 
punya kreatifitas,” ujarnya.

“Disinilah perannya orangtua. Kita 
mesti mendidik mereka dengan 
cara yang benar termasuk 
mendukung setiap kegiatan positif 
mereka,” ucap Wahab. “Saya 
berharap bapak dan ibu-ibu bisa 
memberikan perhatian lebih 

kepada pemuda. Sebab, kita tahu 
mereka adalah penerus bangsa 
kita, merekalah pelanjut kita,” 
tukas Wakil Ketua Komisi A DPRD 
Makassar ini.

Sementara itu, Ketua Pemuda 
Muhammadiyah Kota Makassar, 
Awang Darmawan mengatakan 
potensi pemuda sudah seharusnya 
didorong dikembangkan. Upaya itu 
bisa dilakukan lewat pendidikan. 
“Jika dia ingin terus menjaga 
pemuda yang berbahaya dan 
berbakat maka yang paling penting 
adalah pendidikan. Pendidikan 
bapak ibu-ibu, perhatikan betul 
pendidikannya anak-anak ta,” 
lanjutnya.

Begitu juga dari segi pendidikan 
lainnya seperti agama. 
Pembimbing Tahfidz Qur'an Ar-
Rahman, Heri Trianto 
menyampaikan bahwa pemuda 
patut dibekali pendidikan agama. 
“Ini juga penting. Pendidikan 
agama itu harus dimiliki oleh 

pemuda kita, misalkan mengaji,” 
ucapnya.

“Misalnya begini apa yang kita 
ucapkan ke anak kita itu sudah 
harus hal yang baik. Jangan kita 
ucapkan kata kasar kepada anak 
kita karena perkataan adalah doa,” 
tukasnya. (*)

ABDUL WAHAB TAHIR

Wakil Rakyat Minta 
Potensi Pemuda Dikembangkan

Legislator Harap Manfaat 
Pendidikan Dirasakan Masyarakat

Buletin Mimbar Paripurna
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Sabtu, 6 Agustus 2022

Jl. Rappokalling Raya, RT. 

003/RW. 006, Kelurahan 

Rappokalling, Kecamatan Tallo

Jl. Walisongo, RT. 003/RW. 005, 

Kelurahan Tammua, Kecamatan 

Tallo

Senin, 8 Agustus 2022

Jl. Tinumbu Lr. 154 F, RT. 006/RW. 

003, Kelurahan Tabaringan, 

Kecamatan Ujung Tanah

Jl. Tarakan Lr. 184 C, RT. 005/RW. 

005, Kelurahan Malimongan Tua, 

Kecamatan Wajo

Selasa, 9 Agustus 2022

Jl. Sembilan Lr. 2, RT. 004/RW. 

004, Kelurahan Bontoala, 

Kecamatan Bontoala

Jl. Ujung Pandang Baru Lr. 30, RT. 

006/RW. 003, Kelurahan La'latang, 

Kecamatan Tallo

JADWAL RESES DAN LOKASI FATMA WAHYUDDIN
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DPRD MAKASSAR - Pemerintah 
kota Makassar saat ini mau 
mengusulkan Kebijakan Umum 
Anggaran Priorotas Plafon 
Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 
anggara perubahan 2022 dan 
anggara pokok 2023.

Berdasarkan infomasi, dokumen 
pengusulan anggaran Pemkot 
yang akan dibahas bersama 
Badan Musyarah (Bamus) DPRD 
Makassar. Untuk anggaran 
Perubahan 2022 Rp 4,7 triliun, 
sedangkan usulan anggaran pokok 
2023 Rp 5,1 triliun.

"Sudah ada draf, mau kita bahas 
bersama Bamus (Badan 
Musyawarah) DPRD. Nilai kotor 
anggaran Perubahan 2022 Rp 4,7 
triliun, sedangkan pokok 2023 Rp 
5,1 T," kata Kepala Bappeda 
Makassar, Helmy Budiman, Rabu 
(24/8/2022).

Proses penyusunan APBD yang 
dibahas antara Pemerintah Daerah 
dengan DPRD. Dalam KUA, 
lanjutnya, memuat beberapa 
kebijakan umum yang menjadi 
landasan dalam penyusunan 
APBD.

"Sebenarnya sekarang anggaran 

perubahan diprioritas, namun 
dikejar waktu sehingga akan 
dibahas juga anggaran pokok 
2023," pungkasnya.

Menanggapi hal ini, anggota 
komisi D DPRD Makassar, Kasrudi 
meminta agar Pemkot Makassar 
memprioritaskan anggaran 
perubahan untuk kebutuhan 
masyarakat saat ini.

"Kalau anggaran perubahan itu 
saya melihatnya memang harus 
program yang tepat langsung ke 
warga. Ini wajib diprioritaskan, 
mengatasi pelbagai kondisi 
ekonomi warga kita," harapnya.

Menurutnya, anggaran perubahan 
yang ditaksirkan mencapai Rp 4,7 
triliun tak boleh dipakai untuk 
pembangunan infrastruktur 
gedung. Alangkah baiknya dipakai 
utamanya peningkatan 
perekonomian di lorong-lorong.

"Karena sekarang ini kita mau 
pakai itu fisik agak repot. Kalau 
bisa pembangunan sekarang ini 
perencanaannya saja dulu, karena 
sudah bulan 8. Sudah hampir 
pembahasan di bulan 9 itu sudah 
mepet waktunya," jelas politisi 
Gerindra itu.

Menurutnya, kalau pembangunan 
yang membutuhkan waktu lama 
dipending dulu, nanti di anggaran 
pokok 2023, tapi kalau 
perencanaannya silakan.

“Kalau Longwis dan Pemilu Raya, 
saya kalau penting itu anggaran 
musker (musyawarah kelurahan), 
anggaran musker itu tidak bisa 
menunggu lagi. Musyawarah 
kelurahan siapa yang miskin itu 
paling penting. Kalau paling 
penting itu musker karena itu 
mendata warga kita," tuturnya.

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar dari daerah 
pemilihan Kecamatan Tamalanrea 
dan Biringkanaya, Abdul Wahid 
siap menjadi penyambung aspirasi 
warga Lantebung, Kelurahan Bira, 
Kecamatan Tamalanrea untuk 
mengusulkan pengadaan air 
bersih, BPJS Kesehatan dan 
lapangan pekerjaan.

Hal tersebut disampaikan saat 
Reses Ketiga Masa Persidangan 
Ketiga Tahun Sidang 2021/2022, di 
Jalan Lantebung RT 02 RW 06 
Kelurahan Bira, Kecamatan 
Tamalanrea, Kamis (4/8/2022). 
Warga RT 02 RW 06, Nurmi 
mengaku sejak dulu warga sudah 
mengeluhkan sulitnya air bersih 
masuk di wilayahnya. Bahkan 
pembayaran rutin dilakukan, tapi 

tidak menikmati air bersih.
“Dari dulu tidak ada solusi yang 
diberikan.  Bahkan sekarang ini 
lebih sulit dapatkan air bersih. 
Warga begadang menunggu 
sampai subuh juga masih tidak 
ada juga,” kata Nurmi. Selain soal 
air bersih, Nurmi juga meminta 
kepada Wahid membantu warga 
Lantebung mendapatkan 
pekerjaan.

Menanggapi hal tersebut, 
Legislator Fraksi PPP DPRD 
Makassar ini akan meneruskan 
laporan warga ke pemerintah. 
Utamanya dalam hal pengadaan 
air bersih, BPJS Kesehatan dan 
ketersediaan lapangan kerja. 
“Khusus air bersih ini nanti saya 
akan usahakan koordinasi dengan 
PDAM Karena memang harus 

dipisahkan aliran air antara industri 
dengan kebutuhan rumah tangga 
warga Lantebung,” jelasnya.(ita)

Warga Lantebung Keluhkan Air Bersih 
dan Pengangguran ke Abdul Wahid

ABDUL WAHID

KASRUDI

Berita	Anggota	DPRD

APBD Perubahan Ditaksir Rp4,7 T, Kasrudi 
Minta Penganggaran Musyawarah Kelurahan
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar fraksi 
NasDem, H. Irwan Djafar, SE 
menggelar reses ketiga masa 
persidangan ketiga tahun sidang 
2021/2022 di Jalan Veteran Utara 
Lorong 43, Kelurahan 
Maradekaya, Kecamatan 
Makassar, Kamis (4/8/2022).

Pada kesempatan itu, Irwan Djafar 
memperjelas kehadirannya untuk 
menyerap aspirasi masyarakat. 
Olehnya itu kehadirannya ingin 
mempermudah urusan 
masyarakat. “Tugas legislator 
mempermudah urusannya 
masyarakat bukan mempersulit,” 
ujarnya.
 
Sebelum reses dimulai, Irwan 
Djafar menyempatkan diri melihat 
jalanan lorong yang terlalu sempit 
dan tak bisa dilewati oleh mobil. Di 
samping jalanan lorong itu ada got.

“Kita beton supaya mobil bisa 
lewat. Katanya sudah diusulkan 

tapi tidak ada anggaran. Kalau 
uang gampang dicari. Kecuali 
melanggar regulasi. Makanya  
bayar pajak. Karena untuk kita dan 
dikembalikan pada kita,” ujarnya.

Ada pula yang bertanya soal 
ketiadaan stadion di Makassar 
hingga PSM harus main di daerah 
lain. Dan juga ada anggota Linmas 
yang mempertanyakan honor 
mereka yang terlalu sedikit.

Menjawab seluruh aspirasi 
tersebut, Irwan Djafar pertama-
tama menjawab soal geng motor. 
Dia menegaskan pada masyarakat 
untuk tidak takut karena saat ini 
sudah ada instruksi dari Kapolri 
untuk menembak ditempat geng 
motor atau begal yang melakukan 
penyerangan fisik pada warga.

Untuk masalah stadion, Irwan 
Djafar menjelaskan jika Pemprov 
Sulsel sudah menganggarkan 
sekitar 60,4 miliar untuk perbaikan 
stadion.

“Sebenarnya stadion kita ada tapi 
belum bisa dipakai karena 
direnovasi. Pemprov 
menganggarkan 60,4 miliar. 
Pembangunannya bersifat multi 
years. Jadi tahun depan 
dianggarkan lagi. Yang jadi 
masalah ini kapan selesai,” 
ujarnya. (jir)

Irwan Djafar Siap Bantu Pelebaran Jalan 
di Lorong 43 Veteran Utara

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Apiaty K 
Amin Syam menegaskan bahwa 
semua anak mesti bersekolah. 
Sebab, pendidikan merupakan hal 
penting dalam rangka 
mengembangkan karakter.
Hal itu disampaikannya saat 
Sosialisasi Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan, di Hotel Khas 
Makassar, Jalan Andi 
Mappanyukki, Sabtu (27/8/2022).

Kata Apiaty–sapaan akrabnya, 
pendidikan mesti didapat oleh 
semua anak sebagaimana 
keinginan Wali Kota Makassar. 
Seiring masih adanya kasus anak 
yang putus sekolah.
 
Anggota Komisi D Bidang Kesra ini 
mengungkapkan sejauh ini 
pihaknya bersama stekeholder 
terkait mencari solusi agar semua 
anak sekolah. Salah satunya 
mengkaji Perda penyelenggaraan 
pendidikan ini.

“Kita terus mendiskusikan ini ke 
semua pihak yang memang punya 
kompetensi dan konsen terhadap 
pendidikan. Bagaimana kita bisa 
agar anak semua bisa sekolah,” 
ucap Apiaty.

Sementara itu, Sektretaris DPRD 
Makassar, Dahyal juga menyetujui 
bahwa semua anak harus 
mengenyam pendidikan. Lewat 
Perda itu, ada asas yang 
ditekankan.

“Asas pertama itu menjunjung 
tinggi hak asasi manusia, tidak 
boleh ada diskriminasi, “Kedua, 
asas melihat kepada kepentingan 
masyakarat. Jadi tidak boleh ada 
kelompok tertentu yang mau ambil, 
jadi masyakarat harus dilibatkan,” 
tambahnya.

Terakhir, Direktur Pascasarjana 
Universitas Atmajaya, Cherly 
Elisabeth Tanamal menyampaikan 
“Jadi didalam aturan UUD 1945 
pasal 3 ayat 1 sudah menyebutkan 
setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan,” 
ujarnya. “Manusia memang punya 
hak untuk pendidikan. Dan 
tujuannya tentu untuk 
meningkatkan kualitas diri,” tukas 
Cherly. (*)

Apiaty Amin Syam Tegaskan 
Semua Anak di Makassar Harus Sekolah

HJ. APIATY AMIN SYAM

IRWAN DJAFAR
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Sulawesi Selatan, Rezki 
Mulfiati Lutfi alias Kiky melakukan 
sosialisasi Peraturan Daerah 
(Sosper) Nomor 3 tahun 2021 
tentang Pemberian Insentif dan 
Pemberian Kemudahan Investasi. 
Kegiatan itu dilakukan di 
Kelurahan Pai, Kecamatan 
Biringkanaya, pada Selasa 16 
Agustus 2022.

Ratusan warga setempat terlihat 
antusias mengikuti sosper 
peraturan daerah nomor 3 tahun 
2021 tentang pemberian insentif 
dan pemberian kemudahan 
investasi.

Kiki sapaan akrab Rezki Mulfiati 
Lutfi mengatakan Perda ini penting 
disosialisasikan kepada 
masyarakat karena banyak warga 
belum paham dengan cara 
berinvestasi dan menerima 
investasi baik program pemerintah 
maupun swasta.

“Kita perlu memberikan informasi 
kepada masyarakat bahwa 
pemberian insentif dan pemberian 
kemudahan investasi ada hak dan 

kewajiban yang dilindungi oleh 
perda,” kata Kiki.

Selain bahas soal Perda itu, politisi 
perempuan partai NasDem ini juga 
meminta warga Kelurahan Pai 
yang mayoritas ibu-ibu ini untuk 
memperbaiki identitas di KTP agar 
bisa menerima bantuan sosial dari 
pemerintah.

“Kalau misalnya suami ta buruh 
harian tulis di KTP buruh harian 
biar bisa dapat bantuan. Jangan 
tulis wiraswasta karena wiraswasta 
itu banyak,” kata Kiki.

Dia menjelaskan dalam penentuan 
penerima bantuan sosial ada 
beberapa persyaratan yang harus 
dipenuhi oleh masyarakat.

Salah satunya yakni Data Terpadu 
Keserasian Sosial (DTKS) yang 
menjadi dasar pemberian bantuan. 
Sehingga dia meminta masyarakat 
untuk menyesuaikan data KTP dan 
KK sesuai dengan pekerjaannya 
agar bisa menerima bantuan.

“Saya minta maaf, kalau kerja 
buruh harian harus ditulis buruh 

harian kalau ditulis swasta maka 
akan gugur,” kata Kiki memberikan 
saran.

“Setelah kita masuk di DTKS tidak 
serta merta terima bantuan. 
Karena data dikirim ke pemerintah 
pusat akan diseleksi dan turun ke 
provinsi kemudian kabupaten kota 
kemudian di survei di rumah dan di 
foto,” ujarnya.

Rezki Mulfiati Lutfi Berikan Edukasi 
ke Masyarakat dalam Berinvestasi

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Makassar, Hamzah Hamid 
kembali menggelar kegiatan reses 
masa sidang kedua tahun 
anggaran 2021-2022. Kali ini, di 
Jalan Gelora Massa, Kelurahan 
Karuwisi, Jumat (5/8/2022) pagi.

Dalam sambutannya, Hamzah 
Hamid mengatakan, kegiatan 
reses ini merupakan kewajiban 
setiap anggota DPRD untuk 
menyerap aspirasi warga di Dapil 
masing-masing.

Ia berharap, melalui reses ini ada 
usulan ataupun aspirasi dari warga 
untuk nantinya akan disampaikan 
langsung dihadapan walikota dan 
dinas terkait.

“Saya berharap, sebentar pada 
sesi tanya jawab ada usulan 
ataupun aspirasi dari warga yang 

nantinya akan kita catat dan akan 
dibacakan dihadapan walikota dan 
dinas terkait pada rapat paripurna 
penyampaian hasil reses,” 
katanya.

Dalam reses ini, warga 
mengusulkan pengadaan lampu 
jalan, infrastruktur jalan dan 
drainase. Juga terkait zonasi 
penerimaan siswa baru.

Menanggapi hal tersebut, 
Legislator Makaasar tiga periode 
itu mengaku, akan mengawal 
aspirasi warga tersebut dan akan 
disampaikan langsung dihadapan 
walikota pada rapat Paripurna 
penyampaian hasil reses.

“Insya Allah aspirasi bapak ibu ini 
akan kita kawal. Mudah-mudahan 
bisa direalisasikan oleh 
pemerintah kota .(*/yud)

Reses di Gelora Massa, 
Hamzah Hamid Siap Kawal Asipirasi Warga

HAMZAH HAMID

REZKI

Buletin Mimbar Paripurna
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Anton Paul 
Goni (APG) menekankan 
pentingnya peran orang tua, 
pemerintah dan masyarakat dalam 
mengantisipasi tindak kekerasan 
terhadap anak. Hal itu 
dikemukakan APG dalam kegiatan 
Sosialisasi Peraturan Daerah 
(Perda) Kota Makassar Nomor 5 
tahun 2018 tentang Perlindungan 
Anak Angkatan XIII di Tree Hotel, 
Jalan Pandang Raya, Minggu 
(21/8/2022).

Legislator PDIP dari dapil V 
(Mariso, Mamajang dan Tamalate) 
tersebut mengatakan, 
menjamurnya anak jalanan (anjal) 
di Kota Makassar tidak terlepas 
dari indikasi eksploitasi orang tua 
dengan dalih kemiskinan. APG 
menyayangkan, sikap orang tua 
yang mengajak anak mereka turun 
ke jalan untuk melakukan aktivitas 
minta-minta.

“Perda ini terdiri 17 BAB dan 38 

pasal dan sangat baik untuk 
diterapkan. Sejauh ini saya sudah 
melakukan sosialisasi perda di 22 
kelurahan dan saya harap semua 
kelurahan di Dapil V bisa saya 
kunjungi, baik itu dalam rangka 
reses maupun sosper (sosialisasi 
perda). Jadi saya harap kita 
semua fokus,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekeretaris Dinas 
Pemadam Kebakaran (Damkar) 
Kota Makassar, I Nyoman Aria 
Purnabhawa yang hadir sebagai 
narasumber menjelaskan empat 
komponen yang memiliki peranan 
penting dalam suksenya 
penerapan Perda Perlindungan 
Anak di Kota Makassar. yaitu 
pemerintah, masyatakat, orang tua 
dan dunia usaha atau industri,” 
jelas Aria, spaan akrabnya.

Adapun polarisasi yang dilakukan 
para pelaku atau mucikari 
biasanya dimulai dengan 
rekrutmen, kemudian 
menempatkan para korban ini 

diajak ke tempat-tempat yang 
biasa digunakan untuk transaksi, 
seperti THM, hotel atau kos-kosan. 
kegiatan biasa dalam bentuk 
Prostitusi Online, kemudian 
diakhiri dengan sisi tanya jawab 
dan ditutup dengan sesi foto 
bersama.

Sosialisasi Perda Perlindungan Anak, 
APG Bicara Bahaya Eksploitasi Hingga Bullying di Sekolah

ANTON PAUL GONI

Yeni Rahman: Paradigma Sekolah untuk 
Bekerja Harus Diubah

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Yeni 
Rahman menggelar penyebarana 
informasi peraturan daerah nomor 
1 tahun 2019 terkait 
penyelenggaraan pendidikan di 
Hotel Golden Tulip Makassar, 
Senin, 29 Agustus 2022.

Hadir sebagai pemateri, Kepala 
Dinas Pendidikan Kota Makassar, 
Muhyiddin dan Pemerhati 
Pendidikan Dr Nurhikma S.

Yeni berujar, perda ini merupakan 
salah satu perda inisiatif dari 
DPRD Kota Makassar pada 
periode pertamanya.

“Ini yang harus diubah paradigma 
kita bahwa sesungguhnya 
pendidikan itu bukan hanya untuk 
bekerja, tetapi pendidikan itu 
penting karena bisa mencerdaskan 
generasi bangsa yang bisa 
dititipkan ke anak,cucu kita," ucap 
legislator dari fraksi PKS ini.

Kepala Dinas Pendidikan, 
Muhyiddin mengatakan, selaku 
legislatif upaya yang dilakukan 
dengan adanya perda ini adlaah 
menjalankan peraturan di dalam 
perda tersebut.
"Muhyiddin mengajak masyarakat 
untuk menyelesaikan bersama apa 
yang menjadi persoalan terkait 
pendidikan.

Visi Misi Wali Kota ada tiga 
program prioritas soal pendidikan. 
Salah satunya adalah revolusi 
pendidikan semua anak harus 
sekolah. Artinya, tidak boleh ada 
anak tidak sekolah hanya karena 
persoalan tidak ada tempat.

"Itu adalah kewajiban pemerintah 
untuk menyiapkan sarana 
pendidikan, Perda ini juga tertuang 
kewenangan pendidikan PAUD 
hingga tingkat SMP," jelasnya.
Pada kesempatan itu, Pemerhati 
Pendidikan Dr Nurhikma S 
menerangkan terkait pentingnya 
pendidikan formal dan non formal.

“Pendidikan formal harus ditempuh 
oleh setiap anak, agar memiliki 
bekal untuk dapat 
mempertahankan hidupnya dan 
memenuhi kebutuhan primernya. 
Karena kebutuhan pendidikan 
merupakan kebutuhan primer bagi 
manusia yang harus terpenuhi," 
terangnya.

YENI RAHMAN
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
Komisi D DPRD Kota Makassar, 
Harry Kurnia Pakambanan 
melakukan reses ketiga masa 
persidangan ketiga . Pertama 
tahun sidang 2021/2022, di 
Kelurahan Berua Kecamatan 
Biringkanaya Sabtu (06/08/2022).

Reses yang dilaksanakan di 
wilayah Lanraki lorong 06 RW 04 
Kelurahan Berua. Dalam reses 
Anggota DPRD Kota Makassar 
Harry mengatakan ,

“Reses ini adalah program 
pemerintah yang akan kita dukung 
bersama, dengan tujuan 
menampung dan menerima 
keluhan dari Masyarakat, jadi 
disinilah tempat untuk kami 
sebagai anggota Dewan untuk 
menerima apa yang dikeluhkan 
oleh Masyarakat” Tutur Harry.

Dalam reses tersebut, Harry 
Kurnia Pakambanan menerima 
sejumlah keluhan masyarakat 
yang Salah satunya adalah kanal 
dan situasi banjir.

Warga mengeluhkan terkait kanal 
yang semakin dangkal dan jalur 
yang semakin lama semakin 
dangkal yang mengakibatkan 
sebagian rumah warga banjir , 
Pengerukan drainase dan anak 
sekolah .

Menanggapi hal tersebut, Harry 
mengaku bakal menyerap semua 
aspirasi warga di daerah 
konstituennya. Dia memastikan, 
seluruh keluhan-keluhan yang 
disuarakan akan ia tindaklanjuti 
bersama pihak-pihak terkait dan 
Harry meminta agar dia 
disampaikan apabila ada anak 
bapak / Ibu yang belum sekolah.

Dalam Reses ini dihadiri oleh 
Kepala Seksi Kelurahan Berua 
Saparuddin , Warga , Babinsa , 
Bimas.

Lakukan Reses, Harry Kurnia Pakambanan 
Serap Aspirasi Masyarakat

DPRD MAKASSAR - Anggota 
Komisi D DPRD Makassar Ray 
Suryadi Arsyad meminta Dinas 
Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota 
Makassar untuk menekan angka 
pengangguran yang ada di Kota 
Makassar.

Makanya, dia meminta kepada 
disnaker untuk sering mengadakan 
kegiatan yang bertujuan untuk 
meningkatan skill atau keahlian 
masyarakat.

Tahapan pertama, kata dia, 
Disnaker semestinya 
mengutamakan peningkatan skil 
masyarakat. Sedangkan job fair 
adalah tahapan kedua.

Menurutnya, job fair adalah 
kesempatan untuk langsung 
praktik kerja lapangan namun tidak 
mendapatkan peningkatan skil.
“Job fair nomor dua, pertama 
mengolah skil masyarakat,” ujar 
Ray, dilansir dari Makassar Terkini, 
Kamis (4/8/2022).

Sebab itu, Ray meminta disnaker 
melakukan pendataan terhadap 
skil masyarakat. Data tersebut 

dapat digunakan untuk 
mengkoneksikan saat ada 
lowongan pekerjaan yang tersedia.

Sebelumnya, Pemerintah Kota 
Makassar melalui disnaker sudah 
menyebarkan pembukaan job fair 
lewat videotron di tempat-tempat 
strategis. Begitu pun dengan 
spanduk dan brosur-brosur 
dibagikan ke lorong wisata.

“Kami juga sudah memberikan 
informasi dengan harapan bahwa 
1.704 lowongan kerja yang kita 
dapatkan dari 50 perusahaan,” ujar 
Kepala Dinas Ketenagakerjaan 
Kota Makassar, Nielma Palamba.

Adapun sasaran warga yang bisa 
hadir dalam Job Fair ini adalah 
semua warga Kota Makassar. Ia 
pun meminta masyarakat 
mempersiapkan diri.

“Walaupun nanti di sana akan ada 
sistem online, karena semua 
sistem penerimaan sekarang kan 
serba online, jadi kita berharap 
nanti di lokasi Job Fair ini sudah 
ada wawancara. Kita berharap 
seperti itu,” sebutnya.

“Kalau warga luar daerah otomatis 
tertolak. Ini kan program untuk 
Makassar. Kita sudah punya 
Perwali terkait peluang kerja untuk 
warga lokal dan untuk 
memprioritaskan warga Makassar, 
dan itu kami sudah sampaikan ke 
perusahaan,” sambungnya.(*)

Anggota Komisi D DPRD Makassar Minta 
Disnaker Tekan Angka Pengangguran

HARRY KURNIA

RAY SURYADI ARSYAD
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DPRD MAKASSAR - Kegiatan 
reses ketiga masa persidangan III 
tahun sidang 2021/2022 di enam 
titik berbeda, mulai Kamis hingga 
Sabtu (4-6/8/2022). Adapun Lokasi 
pertama yang dikunjungi anggota 
legislatif dari Partai Nasdem ini 
yakni Sangalinna  RT.03 RW. 01 
Kelurahan Bira Kecamatan 
Tamalanrea. Selanjutnya, titik 
kedua RT.02 RW.01 Kelurahan 
Kelurahan Bira.

Dari titik lokasi yang dikunjungi di 
hari pertama, konstituen yang 
menyampaikan asipirasi 
mengharapkan adanya 
penerangan lampu jalan. Seperti 
disampaikan Harukka dari warga 
RT. 02 RW.01 lampu sudah tidak 
menyala sehingga perlu 
perhatian.“Kami mengharap ada 
perhatian karena sudah lama tidak 
menyala,” ujarnya. Demikian 
halnya diungkapkan Hj Rosmini 
kalau lampu jalan dibutuhkan 
mengingat aktivitas warga 
berlangsung sampai malam.

Terkait penyampaikan warga, M 
Yahya yang saat ini berada di 
Komisi A, akan segera 
menyampaikan dalam masa 

sidang selanjutnya semoga bisa 
terealisasi secepatnya. Dia 
mengungkapkan, reses anggota 
dewan adalah wajib dilakukan 
untuk bertemu langsung menyerap 
aspirasi di tengah masyarakat. 
“Reses dilakukan tiga kali dalam 
setahun, sehingga dilakukan 
secara bergiliran. Hal ini dilakukan 
karena banyak titik yang hendak 
dikunjungi,” ungkapnya.

Dalam bagian lain M Yahya juga 
menanggapi usulan warga terkait 
minimnya air bersih. “Air bersih 
harus menjadi perhatian 
Pemerintah Kota Makassar,” 
tandasnya. Dalam reses tersebut 
hadir sejumlah tokoh masyarakat 
setempat, Bintara Pembina 
Masyarakat (Binmas) Pelda 
Syaharuddin, Bhayangkara 
Pembina Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat 
(Bhabinkamtibmas) Binmas Aiptu 

Abd Haris, Ketua RW.01 Nuraeni 
Thalib S.STP,  Ketua RT. 03 
Sangalinna Muslimin, dan 
sejumlah masyarakat lainnya. (*)

M Yahya Kawal Aspirasi Warga Bira 
Terkait Penerangan Jalan

M.YAHYA

Kamis, 4/8/2022 Pkl. 13.00 Wita

RT.03.RW 01 Sangalinna 

Kelurahan Bira Kecamatan 

Tamalanrea.

Kamis, 4/8/2022 Pukul.16.00 Wita

RT.02.RW 01 Sangalinna 

Kelurahan Bira Kecamatan 

Tamalanrea.

Jumat, 5/8/2022 Pukul.13.00 Wita

RT.02.RW 02 Kapasa Kelurahan 

Kapasa Raya Kecamatan 

Tamalanrea.

Jumat, 5/8/2022 Pukul.16.00 Wita

RT.03.RW 01 Bangkala Kelurahan 

Kapasa Raya Kecamatan 

Tamalanrea.

Sabtu, 6/8/2022 Pukul.13.00 Wita

RT.02.RW. 01 Bangkala Kelurahan 

Kapasa Raya Kecamatan 

Tamalanrea.

Sabtu, 6/8/2022 Pukul.16.00 Wit

RT.05.RW 01 Bangkala Kelurahan 

Kapasa Raya Kecamatan 

Tamalanrea.

JADWAL RESES DAN LOKASI M YAHYA

DPRD MAKASSAR - Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kota Makassar, Muh Nasir 
Rurung kembali menjalankan 
kegiatan Reses Ketiga Masa 
Persidangan Ketiga Tahun Sidang 
2021/2022, di Jalan Tamangapa 
Raya No 192 RW 4 RT 2, Kamis 
(4/8/2022).

Sejumlah aspirasi diterima 
Legislator Partai Berkarya dari 
daerah pemilihan (Dapil) IV 
meliputi Kecamatan Manggala dan 
Panakkukang ini. Mulai dari 
Infrastruktur drainase dan sampah.

“Saya turun ke dapil untuk 
mendengar langsung apa yang 
menjadi kebutuhan warga. Karena 
reses ini bukan semata-mata ajang 
silaturahmi. Tetapi kami harap 
masyarakat bisa aktif memberi 

masukan dan kritikan kepada 
dewan ataupun pemerintah yang 
nanti saya akan sampaikan di 
paripurna,” ungkapnya.

Selain warga, kegiatan ini juga 
diikuti pihak Kelurahan 
Tamangapa, dan personil Bimas 
dan Babinsa dalam menyerap 
aspirasi konstituennya. Tugas dan 
tanggung jawab seorang anggota 
DPRD bisa terlaksana tergantung 
bagaimana keaktifan dan 
partisipasi warga memberikan 
masukan.

“Saya ini hadir di tengah-tengah 
warga sebagai penyambung 
aspirasi warga yang nantinya akan 
diteruskan ke pemerintah melalui 
sidang paripurna agar aspirasi ta 
semua bisa dilaksanakan 
pemerintah kota,” tuturnya. (ita)

Reses di Tamangapa, Nasir Rurung Minta 
Warga Aktif Beri Masukan dan Kritikan

NASIR RURUNG
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kota Makassar, Nurul 
Hidayat, menggelar reses ketiga 
masa persidangan ketiga 2021-
2022. Agenda rutin ini 
dilaksanakan di Perumahan 
Tanjung Alya Blok M, Kelurahan 
Barombong, Kecamatan Tamalate, 
Kamis (4/8/2022).

Pada kesempatan kali ini, Nurul 
Hidayat disambut antusias warga 
Barombong. Pasalnya, menurut 
mereka, kunjungan legislator 
Makassar ini baru pertama kali dan 
mendengarkan aspirasi.
Warga Barombong, Amin, 
mengaku senang dengan 
kedatangan Nurul Hidayat. Ia 
menyampaikan keluhan 
infrastruktur, seperti rehabilitasi 
jalan, kemudian kebersihan, 
pengelolaan sampah, hingga IPAL.

“Keluhan kami itu, salah satunya 
soal persampahan. Ada kawasan 
menjadi tempat penyimpanan 
sampah dan ini kita minta bu 
dewan bisa bantu,” kata Amin.

Tak sedikit warga membuang 
sampah di lokasi tersebut, kata 
dia, perlu perhatian pemerintah 
untuk menyiapkan wadah atau 
tempat penampungan. ”Saya 
mohon bantuan tempat sampah 
ditempat kami,” ujarnya.

Menanggapi beberapa keluhan 
dari masyarakat, Nurul Hidayat 
mengatakan semua keluhan yang 
diterima akan ditampung untuk di 
tindaklanjuti dan akan menjadi 
pokok pikiran saat paripurna nanti. 
Data itu nanti akan dimasukkan ke 
Sistem Informasi Pemerintah 
Daerah (SIPD).

“Semua keluhan ini akan kita 
perjuangkan di paripurna. 
Insyaallah aspirasi mereka akan 
kita prioritaskan masuk ke program 
untuk diperhatikan oleh 
pemerintah kota,” ucap Nurul 
Hidayat.

Terkait keluhan infrastruktur, kata 
Legislator Golkar itu, pihaknya 
akan melakukan koordinasi 
dengan perangkat daerah terkait. 

Termasuk, penutupan drainase 
yang nantinya bisa memperlebar 
jalan.

“Kan yang saya lihat, satu 
pertanyaan mengenai infrastruktur 
jalan dan penutupan got biar bisa 
terjadi pelebaran jalan itu, bisa 
diajukan di musrenbang insyaallah 
saya kawal,” tuturnya.

Anggota DPRD Makassar Nurul Hidayat 
Serap Aspirasi Warga di Tamalate

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Fasruddin 
Rusli, tidak yakin Pemerintah Kota 
(Pemkot) Makassar bisa 
meluncurkan 100 Lorong Wisata 
(Longwis) pada 17 Agustus 2022 
nanti.

Dia menilai progres penataan 
Longwis berjalan lamban. Selain 
itu, ada beberapa lorong yang 
menurutnya tak memenuhi standar 
sehingga terkesan dipaksakan 
menjadi Longswis.

“Biasa juga ada lorong-lorong yang 
memang tidak memenuhi standar 
dipaksakan jadi Lorong Wisata. 
Sama saja buang-buang anggaran 
di laut,” kata Fasruddin, Rabu 
(3/8/2022). 

Target merampungkan 100 
Longwis tepat pada perayaan hari 
ulang tahun (HUT) ke-77 

kemerdekaan Republik Indonesia 
mendatang pun disebutnya sulit 
terealisasi. Sebab, beberapa item 
pengerjaan di Longwis yang ada 
yang dalam proses tender. Proses 
tender diyakininya akan memakan 
waktu lama.

“Perbaikan drainase itu kan di 
Dinas Pekerjaan Umum. Hanya, 
memang sekarang belum 
terlaksana semua proyek yang 
ditenderkan PU sehingga memang 
ada hambatan waktu untuk 
launching tanggal 17 (Agustus). 
Otomatis akan mundur karena 
sementara tender, proses tender 
kan memakan waktu,” bebernya.
Anggota Komisi C inipun meminta 
pemerintah kota agar menggenjot 
penataan Longwis sebelum 
tenggat waktu yang ditetapkan.

“Untuk mencapai tanggal 17, 
pemerintah kota dan organisasi 

perangkat daerah (OPD) terkait 
harus lebih cepat dan tepat 
sehingga launching ini bisa 
bertepatan 17 Agustus nanti,” 
ucapnya.(*)

Legislator Fasruddin Rusli, Tidak Yakin 
Pemkot Makassar Bisa Luncukan 100 Lorong Wisata

FASRUDDIN RUSLI

NURUL HIDAYAH
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William Anggota DPRD Kota Makassar Gelar 
Reses Tiga Titik, Serap Aspirasi Warga 
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD kota Makassar William 
menggelar reses ketiga dalam 
rangka silaturahmi dan menyerap 
aspirasi masyarakat di daerah 
Kecamatan Wajo dan Bontoala 
kota Makassar, Jumat 05 Agustus 
2022.
Adapun tiga titik lokasi kegiatan 
diantaranya;

1. Jln.satando III/14 

Kel.Malimongan 

Kec.Wajo.Jam 9.30 Wita, 

penanggung jawab (Ridwan).

2. Jln.Banda lr 206/8 Kel.Melayu 

Baru Kec.Wajo. Jam 13.00 

WITA, penanggung jawab 

(Syarif).

3. Jln.Pongtiku Lr.8 RT.002 RW. 

004 Kel.Timungan Lompoa, 

Kec.Bontoala Jam 15.30 Wita 

penanggung jawab (Muhaidir).
“Banyak keinginan dan harapan 
dari masyarakat yang akan kami 
perjuangan di DPRD nanti. Reses 
ini bertujuan untuk menyerap 
aspirasi dari masyarakat,” kata 
William Anggota DPRD kota 
Makassar , Jumat (05/8/22).

Reses tersebut di hadiri para tokoh 
masyarakat, Lurah setempat. 
Bhabinkamtibmas, Babinsa dan 
masyarakat sekitar yang hadir 
cukup antusias.

Dalam Reses ini ditiga titik 
tersebut, warga dimintai untuk 
menyampaikan aspirasi, masukan 
dan masalah yang terjadi di 
masyarakat. Sejumlah warga 
menyampaikan masukan yakni 
berkaitan dengan Cat Paving Blok 
(Kel.Malimongan, Kec.Wajo), 
Penggalian Drainase (Kel.Melayu 
Baru, Kec.Wajo), pembenahan 
lorong 8 (Kel.Timungan Lompoa, 
Kec.Bontoala) dan pemasangan 
lampu jalan di (Kel.Ende, 
Kec.Wajo).

Menanggapi hal tersebut, William 
mengatakan akan segera 
menindaklanjuti dengan 
berkoordinasi seluruh stakeholder 
yang terkait.

“Seperti, masalah pengecetan 
paving blok, penggalian drainase 
dan pembenahan lorong 8, serta 
unek-unek lainnya tetap kami 
serap dan nantinya akan kami 
bahas dalam rapat kerja DPRD 
kota Makassar,” ungkapnya.

“Saya juga berharap apa yang 
menjadi usulan warga/masyarakat 
nantinya juga dapat disampaikan 
dalam Musrenbang tingkat 
kelurahan, kecamatan, dan 
kota,”paparnya.

Sebagai penutup, William 
menambahkan bahwa apa yang 
menjadi kebutuhan masyarakat 
akan selalu diperjuangkan dan 
akan diminta untuk diprioritaskan, 
Intinya, pihaknya selalu siap untuk 
memperjuangkan aspirasi warga.

DPRD MAKASSAR - Regulasi 
penyelenggaraan Pendidikan 
bertujuan mengembangkan potensi 
peserta didik. Tak hanya di 
sekolah, namun siswa bisa 
diharapkan mampu 
mengembangkan potensinya di 
rumah, dan kehidupan sosialnya.

Hal ini disampaikan Anggota 
DPRD Kota Makassar Alhidayat 
Samsu saat memberi sambutan 
dalam kegiatan Sosialisasi 
angkatan 13 dengan tema 
Peraturan Daerah Nomor 01 
Tahun 2019 Tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan di 
Hotel Dalton, Makassar, Rabu 
(31/08/2022).

“Ada tiga pilar yang mestinya 
ditekankan pada peserta didik 
menurut perda ini. Tidak hanya di 

sekolah namun juga di rumah dan 
lingkungan sosial anak-anak kita 
harus mampu bersaing,” tegasnya.
Dalam kegiatan ini narasumber 
yang juga hadir yaitu, Akademisi, 
Dr. Benny B dan Pemerhati 
Pendidikan Muh. Iqbal Arifin.

Lanjut politisi muda PDIP, Al 
Hidayat Samsu menjelaskan 
penyelenggaraan pendidikan di 
Indonesia merupakan sistem 
pendidikan nasional yang diatur 
dengan sistematis dalam rangka 
meningkatkan kualitas pendidikan.

“Perda Ini juga mengatur 
peningkatan dalam mutu 
pendidikan yang lebih 
mengedepankan peran guru dan 
orang tua sebagai unsur utama 
dalam keseluruhan proses 
pendidikan. Guru mempunyai 

tugas untuk membimbing, 
mengarahkan dan juga menjadi 
teladan,” tutup Legislator muda ini. 
(Sat)

Alhidayat Samsu Paparkan 
Pentingnya Pendidikan Lewat Perda

AL HIDAYAT SAMSU

WILLIAM LAURIN
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Makassar, Nunung Dasniar, 
diganjar penghargaan dari Dewan 
Pengurus Pusat (DPP) Masyarakat 
Adat Nusantara (Matra). Politisi 
Gerindra itu merupakan salah satu 
deklataror lahirnya Matra.

Diketahui, pemberian 
penghargaan rangkaian 
pelaksanaan pengukuhan 
pengurus DPP Matra di Provinsi 
Bali. Agendanya, Festival Adat dan 
Budaya Nusantara I di Kabupaten 
Klungkung, 16-19 Agustus 2022.

“Alhamdulillah, penghargaan ini 
menjadi apresiasi berupa 
penghargaan pengurus ke para 
deklarator Matra,” ucap Nunung, 
Selasa (23/8/2022).

Nundas, sapaan akrabnya, 
berharap kehadiran Matra menjadi 
pemersatu budaya dan para 
keturunan kerajaan di Indonesia. 
Tak hanya itu, Matra bisa 
memperkenalkan kerajaan, baik 

dalam negeri maupun luar negeri.
“Kita dorong juga peran 
pemerintah untuk bisa mewadahi 
Matra. Dengan begitu, eksistensi 
kerajaan yang ada dari dulu bisa 
terjaga dan dilestarikan,” tuturnya.

Salah satunya, sambung anggota 
Komisi C DPRD Makassar ini, 
pemerintah membuat regulasi. 
Apalagi, visi dan misi Matra 
mendorong pemerintah dalam hal 
melestarikan adat dan budaya di 
Indonesia, khususnya di Sulawesi 
Selatan.

“Jadi, Matra ini hadir untuk bisa 
memblok budaya asing. 

Festival Adat dan Budaya 
Nusantara yang pertama kali 
diadakan ini adalah upaya 
memperkuat silaturahmi kerajaan 
dan lembaga adat sekaligus 
menggali potensi ekonomi serta 
menunjukkan kepedulian pada 
ketahanan adat dan budaya 
Nusantara.

Agenda ini juga bersamaan 
dengan pelantikan Ketua DPP 
Matra, yang berpindah dari KGPAA 
Mangku Alam II kepada Andi Bau 
Malik Baramamase 
Tatukajanangan dari Kerajaan 
Gowa.

Legislator Makassar Nunung Dasniar Dapat 
Penghargaan dari DPP Matra

DPRD MAKASSAR - Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Makassar, Andi Pahlevi 
menggelar Reses Ketiga Masa 
Persidangan Ketiga Tahun 
2021/2022, Jalan Tarakan Lorong 
157, Kelurahan Malimongan Baru, 
Kecamatan Wajo, Makassar, Sabtu 
(6/8/2022).

Pada reses tersebut, Andi Pahlevi 
mendapatkan sejumlah keluhan 
yang dilontarkan oleh warga 
diantaranya mengenai perbaikan 
drainase, pintu pengaman lorong, 
hingga pemberdayaan pemuda 
dan ibu rumah tangga.

Menanggapi keluhan warga, Andi 
Pahlevi mengatakan untuk 
permasalahan drainase akan 
segera ditindak lanjuti untuk 
dilakukan pengerukan sedimen 
sebelum masuknya musim 
penghujan. Agar nantinya, kata 
dia, tidak akan lagi terjadi banjir. 

Lanjut, mengenai permasalahan 
pintu lorong, kata ia, warga 

meminta untuk segera dilakukan 
pemasangan pintu gerbang. 
Pasalnya, jika terjadi tawuran antar 
pemuda, lorong tersebut biasanya 
dipakai para pelaku untuk lewat 
hingga menganggu masyarakat.

“Soal Pintu gerbang, kebutuhan 
mendesak juga karena tawuran 
pemuda itu kalau terjadi tawuran 
lewat situ. Warga terganggu 
dengan itu,” ucapnya.

Maka dari itu, Ia menyebut 
permasalahn tersbeut akan segera 
ditindaklanjuti dengan 
berkoordinasi dengan aparat 
terkait.

“Itu juga masukan dengan aparat 
semuanya minta dibuatkan 
gerbang. Setelah tawuran, 
biasanya mereka lewat situ di 
Lorong 157 maka dibuatkan pintu 
gerbang. Kalau tengah malam 
biasa terjadi tawuran,” tuturnya.

Sehingga, Andi Pahlevi 
menegaskan seluruh aspirasi 

masyarakan akan diserapnya dan 
ditindaklanjuti untuk dimasukkan 
ke Sistem Informasi Pemerintah 
Daerah (SIPD).
“Semua prioritas karena 
kebutuhan warga yang 
mendesak,” tutupnya.

Antisipasi Tawuran Pemuda, Warga Malimongan Minta 
Pemasangan Gerbang ke Andi Pahlevi

NUNUNG DASNIAR

A PAHLEVI
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Abdul Azis 
Namu menggelar Reses Ketiga 
masa Persidangan Ketiga tahun 
2021/2022 di Jalam Dirgantara, 
Kelurahan Karampuang, 
Kecamatan Panakkukang, Sabtu 
(6/8/2022).
Dalam sambutannya, Abdul Azis 
Namu mengungkapkan, reses 
merupakan ajang silaturahmi 
sekaligus menyerap aspirasi 
masyarakat,

“Namanya tugas anggota dewan 
menyerap aspirasi masyarakat. 
Kami akan mengawal dan 
ditindaklanjuti ke Pemkot 
Makassar,” jelasnya. Dalam reses 
tersebut, politisi PPP itu 
mendengarkan beberapa aspirasi 

warga di antaranya perbaikan 
lampu jalan di Lorong 1 dan 2 RT 
D RW 6.

Kemudian pengadaan lampu jalan 
di RT C RW 6 di lorong sakura 
(Longwis), butuh pemasangan 
CCTV di Jalan Dirgantara. Tak 
hanya itu, warga juga meminta 
agar ada peningkatan dan 
pengaspalan jalan di Jalan 
Dirgantara serta perlunya 
perhatian Pemerintah setempat 
untuk mengsosialisasikan terkait 
lorong Wisata.

“Semua aspirasita akan saya 
tampung dan akan ditindaklanjuti 
untuk direalisasikan oleh 
Pemerintah Kota (Pemkot) 
Makassar,” tandasnya

Azis Namu Serap Aspirasi Warga Dirgantara Soal 
Pengadaan Lampu Lorong Hingga Sosialisasi Longwis

ABDUL AZIS NAMU

DPRD MAKASSAR - Masyarakat 
tidak meragukan kinerja Anggota 
DPRD Makassar, Mesakh 
Raymond Rantepadang SH setiap 
masyarakat mengeluh soal 
drainase selalu ditangani langsung 
dan ada solusi bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Warga saat 
Anggota Daerah Pemilihan (Dapil) 
IV meliputi Panakkukang dan 
Manggala ini melaksanakan Reses 
Ketiga Masa Persidangan Ketiga 
Tahun Sidang 2021/2022 dititik 
kedua di Jalan Angkasa V RT 02 
RW 04 Kelurahan Panaikang 
Kecamatan Panakkukang 
Makassar, Jumat (05/08/2022).

“Kita tidak pernah ragu sama pak 
Mesakh tiap reses kita keluhkan 
soal drainase langsung kami 
dibantu. Tapi hari ini saya mau 

dibantu lagi ini soal kelanjutan 
drainase di belakang kantor 
gubernur, karena kalau 
drainasenya di kavling kita akan 
kena dampaknya,” ungkap Warga 
RT 02, Martinus. Begitupun soal 
pabrik plastik Budi Luhur yang 
berada di pemukiman warga yang 
dilaporkan tidak memiliki AMDAL 
laling yang membuat warga bisa 
tercemari lingkungannya dan 
mengeluarkan aroma yang tidak 
sedap dipemukiman warga.

Menanggapi hal tersebut, 
Legislator Fraksi PDIP DPRD 
Makassar ini mengaku akan 
meninjau lokasi drainase yang 
membuat resah warga. Selain itu, 
persoalan pabrik plastik, dewan 
menyarankan untuk menyurati 
DLH dan dewan untuk 
ditindaklanjuti.

“Masukkan mi aduan ta nanti, 
kalau sudah ada laporan 
masyarakat kita bisa cek di dinas 
lingkungan hidup mengenai pabrik 
ini, bahwa pabrik ini menganggu 
kondisi masyarakat, bisa menyurat 
ke DPRD untuk nanti dipanggil 
pengelola pabrik, nanti kita bisa 
tindak lanjuti,” jelasnya.

Warga tak Ragukan Aspirasi Drainase
Mesakh Langsung Tangani

MESAKH RAYMOND RANTEPADANG

Jum'at, 05 Agustus 2022
 Jl. Dirgantara 12 RT. 10/RW. 01, 
Kel. Paropo, Kec. Panakkukang

Jum'at, 05 Agustus 2022
Jl. Angkasa 5, RT. 02/RW. 04, Kel. 
Panaikang, Kec. Panakkukang

Sabtu, 06 Agustus 2022 
Jl. Baiturahman 1 Lr. 2, RT. 04/RW. 
01, Kel. Biring Romang, Kec. 
Manggala.

Senin, 08 Agustus 2022
Jl. Sawah-sawah Bukit Batu, RT. 
03/RW. 07, Kel. Antang, Kec. 
Manggala

Rabu, 10 Agustus 2022 
Jl. A. P. Pettarani 7, RT. 08/RW. 03, 
Kel. Tamamaung, Kec. 
Panakkukang

Rabu, 10 Agustus 2022
Jl. H. Kalla, RT. 08/RW. 03, Kel. 
Panaikang, Kec. Panakkukang

JADWAL RESES DAN LOKASI MESAKH
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Makassar, Hj Andi Astiah 
menerima keluhan warga terkait 
lampu lorong di Jalan Barukang 
Lorong 17 yang telah lama tidak 
mendapat perhatian pemerintah 
Kota Makassar. Selain lampu 
jalan, warga juga mengeluh soal 
BPJS Kesehatan.

Keluhan warga disampaikan saat 
Andi Astiah melakukan reses di 
titik ke tiga dan empat Reses 
Ketiga Masa Persidangan Ketiga 
Tahun Sidang 2021/2022, di Jalan 
Sultan Abdullah Raya RT 02 RW 
03 Kelurahan Buloa, Kecamatan 
Tallo dan di Jalan Barukang Utara 
Cambayya RT 01 RW 01 
Kelurahan Cambayya, Kecamatan 
Ujung Tanah, Jumat (5/8/2022).

Menurut warga RW 01, Hajrah jika 
beberapa warga sudah tidak 
mampu membayar iuran BPJS 
Kesehatan. Makanya, mereka 
ingin pindah ke Kartu Indonesia 
Sehat (KIS), tapi tak diberi 
kemudahan untuk pindah. Warga 

memadati reses Andi Astiah di 
Cambayya dan Buloa.
“Masalah KIS apakah bisa 
pengalihan kartu BPJS ke kartu 
KIS karena sudah tidak mampu 
membayar iuran BPJS 
Kesehatan? Soalnya ada 
beberapa warga sudah tidak 
punya penghasilan lagi,” katanya.

Selain soal BPJS Kesehatan, 
warga juga meminta pengadaan 
lampu lorong di Jalan Camabayya 
Lorong 17. Takutnya, karena 
gelap, akan terjadi hal yang tidak 
diinginkan.
Mendemgar keluhan tersebut, 
anggota Dapil II DPRD Makassar 
ini mengatakan akan membantu 
dan mengecek lorong yang tidak 
punya lampu di wilayah Barukang

Sementara terkait perpindahan 
kartu BPJS ke kartu KIS l, Astiah 
mengarahkan warga untuk 
berkoordinasi dengan Dinas 
Sosial. “Kita catat mi, berapa 
lampu dibutuhkan kalau ada 
tiangnya. Nanti saya minta pasang 

lampu di lorong ta. Insya Allah 
saya bisa bantu ki kalau itu,” kata 
Astiah.

“Soal BPJS coba ki ke Dinas 
Sosial tanyakan apakah bisa 
dialihkan dengan membawa 
syaratnya, nanti kita dampingi,” 
tambah Astiah. (ita)

Andi Astiah akan Bantu Lampu 
Lorong di Barukang
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Senin, 8 Agustus 2022
Jl. Anggrek 2, RT. 02/RW. 03, 
Kelurahan Bontorannu, Kecamatan 
Mariso

Senin, 8 Agustus 2022
Jl. Angsa, RT. 02/RW. 02, 
Kelurahan Pannambungan, 
Kecamatan Mariso

Selasa, 9 Agustus 2022
BTN Tabaria, RT. 01/RW. 06, 
Kelurahan Mannuruki, Kecamatan 
Tamalate

Selasa, 9 Agustus 2022
Jl. Mannuruki, RT. 05/RW. 02, 
Kelurahan Mannuruki, Kecamatan 
Tamalate

Rabu, 10 Agustus 2022
Jl. Mamoa, RT. 06/RW. 10, 
Kelurahan Mangasa, Kecamatan 
Tamalate

Rabu, 10 Agustus 2022
Jl. Sultan Alauddin, RT. 02/RW. 07, 
Kelurahan Mangasa, Kecamatan 
Tamalate

JADWAL RESES DAN LOKASI ARIFIN DG KULLE

ANDI ASTIAH

Reses di Bontorannu, Arifin Dg Kulle 
Catat Semua Keluhan Warga

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, H Arifin Dg 
Kulle menemui konstituenmya di 
daerah pemilihan (dapil) V 
Kecamatan Mamajang, Mariso dan 
Tamalate dalam agenda Reses 
Ketiga Masa Persidangan Ketiga 
Tahun Sidang 2021/2022.

Reses titik pertama digelar di Jalan 
Anggrek 2 RT 02 RW 03 
Kelurahan Bontorannu, 
Kecamatan Mariso, Senin 
(8/8/2022). Di lokasi ini, warga 
banyak mengeluh terkait drainase, 
paving blok, lampu Jalan hingga 
pengadaan kursi posyandu.

“Warga di Bontorannu 
mengeluhkan soal kondisi lorong 
mereka. Dimana warga menilai, 
tidak akan mungkin menjadi lorong 
wisata jika drainasenya jelek, 
jalannya rusak dan tidak ada 
lampunya,” kata Arifin.
Semua keluhan tersebut, kata 
Arifin, ia catat sebagai laporan 
untuk diteruskan dan dibahas saat 
paripurna. Selain itu, ia juga akan 
melakukan koordinasi dengan 
instansi terkait dan penganggaran 
di anggaran berikutnya guna 
mengatasi warga Bontorannu.

“Semua nanti akan jadi catatan 
kita untuk dimasukkan dalam 

Sistem Informasi Pemerintah 
Daerah atau SIPD,” ujarnya.
“Termasuk, keluhan masyarakat 
terkait perlengkapan posyandu, 
Insya Allah saya akan 
menyumbang secara pribadi,” 
tambahnya. (ita)

ARIFIN DG KULLE 
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, 
Hasanuddin Leo melaksanakan 
Sosialisasi Peraturan Daerah 
(Perda) nomor 6 tahun 2019 
tengang Kepemudaan, di Hotel 
Almadera, Kamis (28/8/2022).

“Anak muda ini merupakan 
generasi penerus. Nah, dengan 
modal itu saya ajak pemuda 
melakukan hal-hal yang bisa 
memberikan manfaat atau 
berkontibusi untuk pembangunan,” 
tukas Hasanuddin Leo.

Selain itu, Politisi PAN ini 
menyebutkan, sosialisasi regulasi 
yang dilaksanakan bertujuan agar 
masyarakat mengetahui bahwa 
keberadaan pemuda memiliki 
payung hukum. Olehnya itu, 
pemerintah berkewajiban ikut 
berperan dalam pengembangan 
pemuda.

“Pemuda ini, harapan kita kedepan 
sebagai calon pemimpin masa 

depan. Oleh karena itu, 
pemerintah berkewajiban 
bagaimana pemuda berperan aktif 
didalam kegiatan masyarakat,” 
ungkapnya.

“Kita harap juga warga bisa bantu 
sebarluaskan ini Perda 
Kepemudaan. Sehingga, pemuda 
di sekitar rumahnya tahu bahwa 
ada aturan mengenai keberadaan 
pemuda,” jelasnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, 
Andi Patiware mengatakan perda 
ini bentuk komitmen Pemerintah 
Kota (Pemkot) Makassar dalam 
memberikan atau mendorong 
pemuda bisa berbuat lebih banyak 
hal yang positif.

Kadispora Makassar itu 
mengatakan, jumlah pemuda di 
Makassar cukup banyak, sekira 
392ribu dari total warga 1,8 juta. 
Hal ini, menjadi potensi dan bonus 
besar Kota Makassar.
“Saat ini, pemuda harus jadi 

penggerak. Minimal melakukan 
hal-hal kecil seperti kerja bakti. 
Kalau ini sampai berhasil maka 
masa depan Indonesia diprediksi 
akan cerah,” tambahnya. (*)

Hasanuddin Leo Ajak Pemuda Makassar 
Berkontribusi untuk Pembangunan

HASANUDDIN LEO

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar Fraksi 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 
Azwar menyoroti niat pemerintah 
menaikan Harga BBM subsidi baik 
Pertalite maupun Solar. Ia tegas 
menolak wacana tersebut.
Azwar menyatakan, seharusnya 
pemerintah mensiasati opsi lain 
ketimbang menaikkan harga 
bahan bakar minyak. Misalnya 
saja menunda pembangunan IKN.

"PKS tolak kenaikan BBM tegak 
lurus dari pusat sampai daerah. 
Mestinya pemerintah punya opsi 
lain. Misalnya menunda 
pembangunan IKN," ujar Azwar di 
Makassar, Kamis (25/8/2022).

Belum lagi saat ini masyarakat 
baru saja bangkit dari krisis 
ekonomi dampak pandemi Covid-
19. Menurutnya dalam masa 
pemulihan ekonomi seperti 
sekarang Pemerintah harusnya 
memperbanyak insentif bagi 
masyarakat kecil. Bukan malah 

membebani rakyat dengan 
menaikkan Harga BBM. 

"Ada baiknya pemerintah 
memikirkan matang-matang 
sebelum melakukannya. Mestinya 
kedepankan recovery ekonomi 
masyarakat dulu. Karena jika 
sekarang dinaikkan BBM, ujung-
ujungnya yang merasakan 
dampaknya adalah masyarakat 
bawah. Saya kira rakyat akan 
menjerit," ungkap Azwar.

Apalagi lanjut dia, kedepan tren 
harga minyak dunia kemungkinan 
turun. Diketahui, harga minyak 
dunia per 21 Agustus 2022 sudah 
menurun dan berada di kisaran 
USD 90 per barel, dengan rincian 
WTI Crude sebesar USD 89.63 per 
barel dan Brent Crude sebesar 
USD 95,50 per barel.

Karena itu PKS minta kepada 
Presiden Jokowi tidak menaikan 
Harga BBM bersubsidi sekarang. 
Alasan dan waktunya belum tepat. 

Ini hanya akan membuat 
masyarakat makin menderita 
setelah dua tahun lebih terdampak 
Covid-19.

Azwar PKS: Mestinya IKN Ditunda 
Ketimbang Menaikkan BBM

AZWAR
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kota Makassar, Nurul 
Hidayat melakukan kunjungan ke 
masyarakat dalam rangka Reses 
Ketiga Masa Persidangan Ketiga 
Tahun Sidang 2021-2022.
Kegiatan ini dilaksanakan di Jalan 
Baji Pammuji Dalam RT 04 RW 03, 
Kelurahan Tamparang Keke, 
Kecamatan Mamajang, Jum'at 
(5/8/2022).
Kelurahan Tamparang Keke, 
Kecamatan Mamajang menjadi titik 
kedua kegiatan reses ketiga ini.
Tujuan dari kegiatan ini untuk 
mendengar dan menyerap segala 
bentuk aspirasi masyarakat, 
khususnya di Tamparang Keke. 

"Saya hanya meminta ibu berikan 
ketegasan kepada SKPD, karena 
saya mengalami kejadian. Jadi itu 
tim Longwis, kasih nomor telepon 
saya, jadi saya hubungi, ternyata 
yang dikasih nomor orang dari 

Selayar. Nah, saya kira ini perlu 
ketegasan," tegas Najamuddin, 
peserta kegiatan reses.
Saat ditanya kembali oleh reporter 
fajar.co.id, perihal keluhan dari 
masyarakat tentang tim yang 
melakukan survei Longwis. Nurul 
Hidayat mengatakan akan 
menyampaikan secara langsung 
kepada Kepala Dinas (Kadis) 
terkait.

"Bukan nakal yah, tapi iseng. 
Karena dia tidak mau dikejar-kejar 
kelanjutan dari apa yang dia sudah 
sampaikan ke masyarakat, itu dia 
tidak mau, sembunyikan tangan 
begitu. Tapi, insya Allah nanti saya 
akan sampaikan ke Kadisnya 
kalau ada pegawainya yang nakal 
seperti itu," kata Anggota Komisi B 
ini. Kader dari Partai Golkar ini 
menyebutkan bahwa pegawai 
pemerintah itu seharusnya jadi 
kiblat, bukan malah merugikan 
masyarakat.

“Kan masyakarat itu, apanya yang 
mau dipegang orang, kalau kita 
berkiblat. Apanya mau berkiblat 
kalau sudah mulai dengan 
kebohongan," tutupnya. 
(Ibrahim/Fa

Warga Pertanyakan Program Longwis 
ke Anggota Komisi B DPRD Makassar

NURUL HIDAYAH
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Budi 
Hastuti menggelar Sosialisasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 
7 Tahun 2019 tentang Perusahaan 
Umum Daerah Air Minum (PDAM) 
Kota Makassar, di Hotel Khas 
Makassar, Sabtu (20/8/2022).

Dalam sosialisasi ini, Budi 
mengajak masyakarat terkhusus 
peserta kegiatan untuk taat 
membayar tagihan air bersih dari 
PDAM. Utamanya tidak telat dalam 
melakukan pembayaran.

“Jangan ki telat membahar di'. 
Karena operasional dan pelayanan 
PDAM itu bergantung sama 
pembayaran ta,” ujar Budi–sapaan 
akrabnya.

Melalui tagihan itu pula, kata 
Legislator dari Fraksi Partai 
Gerindra ini, PDAM bisa 
memberikan kontribusi terhadap 
perekonomian daerah. Sebab 
masuk kedalam pendapatan asli 
daerah (PAD), yang mana PAD itu 
disetor ke pemerintah namanya 
deviden,” jelasnya.

Anggota Komisi B Bidang Ekonomi 
dan Keuangan DPRD Kota 
Makassar ini mengatakan setelah 
taat bayar tagihan, masyakarat 
juga punya hak. Adapun haknya 
memperoleh air bersih tanpa 
hambatan. “Kalau misalkan ada 
masalah laporkan. Seperti pipar 
bocor itu tiap hari dikeluhkan. 
Makanya jangan sungkan melapor, 
kan kita sudah bayar,” tukasnya.

Staf Ahli Pemkot Makassar, Sittiara 
Kinang turut menyampaikan 
bahwa PAD selama ini banyak 
berkontribusi terhadap 
pembangunan daerah. Untuk itu, 
masyarakat diminta ikut 
berpartisipasi didalamnya. 
“Makanya tagihan air itu menjadi 
penting untuk dibayar agar 
pembangunan kita berjalan 
lancar,” ucap Sittiara.

Narasumber kegiatan lainnya, 
Puspito Hargono mengatakan 
bahwa PDAM saat ini telah 
bertransformasi ke arah lebih baik. 
Utamanya dalam segi pelayanan.

“PDAM terus berupaya 

memberikan pelayanan terbaik 
kepada pelanggan. Makanya saat 
ini struktur direksi dan dewan 
pengawas telah berubah demi 
peningkatan kualitas,” ucapnya.

“Maka dari itu juga saya 
sampaikan rajin ki bayar tagihan ta 
biar PAD kita semakin banyak,” 
tukas Puspito. (*)

Budi Hastuti Ajak Masyakarat Taat 
Bayar Tagihan Air PDAM

BUDI HASTUTI



DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Makassar, Syamsuddin 
Raga melaksanakan reses ketiga 
masa persidangan kedua tahun 
2021-2022 (14/08/2022). 

Ia menemui konstituennya di enam 
titik berbeda di Dapil III. Pada titik 
pertama, Syamsuddin menggelar 
reses di Kelurahan Berua RT 02 
RW 03. Ada lima masukan yang 
diterimanya dari masyarakat pada 
titik ini.

"Pertama ialah pembenahan 
jalanan pada RT 02 RW 03 
sepanjang 120 meter dan lebar 4 
meter. Kemudian penambahan 
lampu jalan sebanyak 3 titik," 
katanya. Warga Kelurahan Berua 
juga meminta perbaikan drainase 
sepanjang 180 meter, agar air tidak 
meluap ke jalan. Serta 
pengangkutan sampah lebih baik 
lagi dan perlu pemasangan CCTV 
untuk keamanan masyarakat.

Kelurahan Paccerakkang RW 01 
RT 06 menjadi titik kedua 
Syamsuddin melakukan reses. 
Pembuatan tanggul air agar tidak 
meluap dan banjir sepanjang 220 
meter, menjadi hal yang diminta 

masyarakat. "Kemudian 
masyarakat juga memerlukan ada 
pembuatan gorong-gorong 
sepanjang 12 meter, agar tidak 
banjir pada 2 titik. Lalu 
meninggikan jalan seluas 110 meter 
pada RT 07 dan pemasangan 
CCTV untuk keamanan 
masyarakat," ujarnya.

Pada titik ketiga, legislator Perindo 
ini melanjutkan resesnya di 
Kelurahan Sudiang Raya RT 02 
RW 01 RT 08, jalan BPD. 
Kemudian lanjut ke titik keempat 
yakni Kelurahan Sudiang Raya RW 
3 RT 01, Kumala Sari II. Pada titik 
kelima, Syamsuddin bertemu 
dengan konstituennya di Kelurahan 
Pai, RW 09 RT 03. Ada empat 
aspirasi masyarakat yang 
diperjuangkan.

Diantaranya ialah pembuatan UKM 
bagi masyarakat yang berdampak 
pengurangan tenaga kerja. 
Kemudian penebangan pohon yang 
sudah lapuk dan tua RW 09 RT 03. 
"Ada juga perbaikan jalan dan 
drainase yang berada di jalan 
perumahan yang terletak di RW 09 
RT 03 Kelurahan Pai. Serta 
pemasangan CCTV untuk 

keamanan masyarakat," ujar 
Syamsuddin. Di titik terakhir, Ketua 
Bappilu Perindo Makassar ini 
mendatangi Kelurahan Pai RW 12 
RT 02, Beberapa masukan 
masyarakat yang diterima 
Syamsuddin Raga. ialah perbaikan 
sarana olahraga di RW 12 RT 02 
Kelurahan Sudiang, perbaikan jalan 
dan drainase pada jalan 110 meter 
lebar 5 meter. Penerangan jalan 5 
titik dan pemasangan CCTV untuk 
keamanan masyarakat," 
ungkapnya. 

Temu Konstituen, Syamsuddin Raga 
Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

SYAMSUDDIN RAGA

Berita	Anggota	DPRD
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DPRD MAKASSAR - Pendidikan 
sangat penting bagi tiap anak, 
namun peran guru juga perlu 
mendapat perhatian yang sangat 
dibutuhkan dalam program 
pendidikan kita.

Demikian disampaikan, anggota 
DPRD kota Makaasar Andi Hadi 
Ibrahim Baso (Ustadz Hadi) saat 
membuka sekaligus menjadi 
narasumber pada kegiatan 
sosialisasi penyebaran produk 
hukum daerah “Perda Nomor 1 
Tahun 2019 Tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan”, di 
Hotel Tree, Jl. Pandang Raya, pada 
Rabu (17/8/2022).

Kegiatan ini dihadiri sejumlah 
tenaga pendidik, tenaga honorer 
dan pakar pendidikan di beberapa 
kelurahan, Kecamatan 
Biringkanaya dan Tamalanrea, 
menghadirkan narasumber, 
Ruangsah Irwan Waji dan Ita Wari 
Setijorini.

“Perda yang disahkan sejak tahun 
2019 ini belum sepenuhnya 
memenuhi harapan kita memajukan 
pendidikan di Kota Makaasar. 
Politisi PKS itu juga menyinggung 
tentang hak-hak guru honorer yang 
dinilainya butuh perhatian termasuk 
hak mendapatkan honor tepat 
waktu. “Saya terus berkooridnasi 
dinas terkait, agar honor guru 
jangan ditahan. Kalau ada urusan 
dinas, tapi ibu bapak dipersulit, 
telpon saya bu,” terang Ustadz 
Hadi dihadapan perserta 
sosialisasi.

Sementara, Ruangsah Irwan Waji 
selaku narasumber memaparkan, 
Perda Penyelenggaraan 
Pendidikan ini mengatur soal 
penerapan pendidikan, termasuk 
sarana dan prasarana hingga 
membahas tentang peran guru 
dalam mendorong siswa 
mengembangkan potensinya.

Sementara itu, Ita Wari Setijorini 
selaku narasumber ketiga 

mengatakan, hadirnya Perda ini 
berdasarkan visi misi pemerintah 
Kota Makassar. Hanya saja, 
regulasi Perda ini khususnya di Bab 
8 pasal 3 belum mampu diterapkan 
dengan baik. “Justru mengalami 
kemunduran dan perlu ada 
program pembelajaran yang lebih 
massif dan inovatif,” tandasnya. 
(*/yud)

ANDI HADI IBRAHIM BASO

Andi Hadi Sebut Hak Guru Harus Diperhatikan
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Hj Irmawati 
Sila SE melaksanakan Reses 
ketiga Masa Persidangan Ketiga 
Tahun Sidang 2021/2022di Jalan 
Sultan Alauddin 2, Pa'bentengan 
RT 02 RW 08 Kelurahan Mangasa, 
Kecamatan Tamalate, Senin 
(8/8/2022).

Sejumlah aspirasi warga 
disampaikan ke politisi Partai 
Hanura ini. Mulai pelatihan 
keterampilan untuk para pemuda 
Pa'bentengan, perbaikan paving 
blok, drainase hingga lapangan 
kerja.

“Sebaiknya para pemuda 
membentuk ikatan taruna pemuda 
biar bisa teroganisir. Dengan 
begitu, para pemuda bisa 
diundang untuk mengikuti 
pelatihan yang dilakukan Dispora. 
Ini juga bagian dari membuka 
lapangan kerja, warga bisa daftar 
di aplikasi Disnaker,” ujar Irmawati.

Selain itu, ia juga menjamin ada 
beberapa program di kelurahan 
Mangasa akan diberi bantuan. Ia 
meminta mendata potensi apa saja 
yang ada di kelurahan Mangasa 
untuk dijadikan Lorong wisata.
“Saya yakin, kalau lurah bisa 

bangun wilayah ini menjadi lorong 
wisata, pasti akan dibenahi 
semuanya mulai dari drainase, 
lampu dan jalannya, ” tuturnya. 
(ita)

Irmawati Reses di Mangasa, Ajak Pemuda 
Bentuk Organisasi Kepemudaan

Senin, 8/8/2022
Jl. Pabentengan No. 36, RT. 005/RW. 
010, Kelurahan Mangasa, Kecamatan 
Tamalate

Senin, 8/8/2022
Jl. Sultan Alauddin 2/Pabentengan, 
RT. 002/RW. 008, Kelurahan 
Mangasa, Kecamatan Tamalate

Selasa, 9/8/2022
Jl. Tanjung Bira 1, RT. 007/RW. 009, 
Kelurahan Sambung Jawa, 
Kecamatan Mamajang

Selasa, 9/8/2022
Jl. Teluk Bayur (Bengkel Las Telur 
Bayur), RT. 003/RW. 002, Kelurahan 
Maccini Somabala, Kec. Tamalate

Rabu, 10/8/2022
Jl. Manunggal 31, RT. 005/RW. 001, 
Kelurahan Maccini Sombala, 
Kecamatan Tamalate

Rabu, 10/8/2022
Jl. Dg. Tata 1 B/5, RT. 001/RW. 007, 
Kelurahan Bontoduri, Kecamatan 
Tamalate

JADWAL RESES DAN LOKASI Hj. IRMAWATI

IRMAWATI SILA

RT/RW Ingin Dilibatkan Awasi Proyek
DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Makassar, HM Yunus HJ, 
kembali menyerap aspirasi warga 
Kelurahan Bontoala Parang, 
Kecamatan Bontoala melalui 
Reses Ketiga Masa Sidang Ketiga 
Tahun Sidang 2021/2022, di Jalan 
Kaposang, Jumat, 5 Agustus.

Ketua Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) Bontoala 
Parang, Burhanuddin, mewakili 
masyarakat menyampaikan 
beberapa aspirasi. Di antaranya, 
meminta ketika ada pengerjaan 
proyek di lingkungan Kelurahan 
Bontoala Parang supaya 
melibatkan pemerintah setempat. 
“Kalau ada proyek di wilayah maka 
libatkanlah RT/RW untuk 
pengawasan. Jadi tidak bumerang 
bagi kepada kami karena kami 
sering disoroti padahal memang 
tidak pernah dilibatkan,” 
ungkapnya.

Kedua, ia meminta agar dewan 
mengawal segala program mulai 
dari bawah ke atas, termasuk 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrembang) 
supaya tidak sekedar 
direncanakan. Menanggapi hal itu, 
Yunus mengatakan aspirasi warga 
ini tentu menjadi kewajibannya 
untuk mengawal semua yang 
menjadi keluhan dan masukan 
masyarakat. Dihadapan 
masyarakat, Yunus menegaskan 
bahwa pelaksanaan reses adalah 
kewajiban anggota dewan untuk 
menyerap aspirasi warga. 
“Terpenting juga adalah sebagai 
silaturahmi,” ucapnya.

Ketua DPC Partai Hati Nurani 
Rakyat (Hanura) Makassar itu juga 
menyampaikan dari beberapa 
kelurahan yang dikunjungi reses 
ketiga ini, rata-rata keluhan masih 
sekitar drainase yang menjadi 

penyebab banjir. Kemudian 
masalah lampu jalan yang banyak 
mati. “Tetapi ini masih keluhan-
keluhan biasa. Paling utama itu 
masalah jalan paling banyak 
keluhan,” katanya.

Diketahui Yunus merupakan 
anggota DPRD dari Dapil II, 
Kecamatan Tallo, Wajo, Bontoala, 
Ujung Tanah, dan Sangkarrang. Di 
reses ketiga ini, ia mengunjungi 
kelurahan. (mum/dni)

H.M. YUNUS HJ

JADWAL RESES DAN LOKASI H.M. YUNUS HJ

Kamis, 4 Agustus 2022
Kelurahan Malimongan, Kecamatan 
Wajo.

Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo.

Jumat, 5 Agustus 2022
Kelurahan Layang, Kecamatan 
Bontoala.

Kelurahan Bontoala Parang, 
Kecamatan Bontoala.

Sabtu, 6 Agustus 
Kelurahan Barawaja, Kecamatan 
Tallo.

Kelurahan Tabaringan, Kecamatan 
Ujung Tanah.



DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Hj Muliati 
mengakhiri Reses Ketiga masa 
Persidangan Ketiga tahun 
2021/2022 di Jalan Cendrawasih 
Lr 15, Kelurahan Karang Anyar, 
Kecamatan Mamajang, Jum'at 
(6/8/2022). Hadir dalam reses 
terakhir Hj Muliati, Kompol Mariana 
Maruk Rante selaku Kapolsek 
Mamajang, Polrestabes Makassar.

Kapolsek Mamajang, Kompol 
Mariana Maruk Rante 
mengungkapkan suatu kebanggan 
bisa menghadiri reses anggota 
DPRD Kota Makassar, Hj Muliati. 
“Ini baru pertama kali menghadiri 
reses anggota DPRD Makassar. 
Saya mengucapkan terima kasih 
ibu Hj Muliati,” ungkapnya.

Tak lupa, ia menyampaikan pesan-

pesan Kantibmas agar 
menjauhkan wilayah Kecamatan 
Mamajang terkhusu Kelurahan 
Karang Antar jauh dari kriminaliras. 
Program-program yang dilakukan 
silakan termasuk lorong wisata. 
Sekarang kan sudah bisa, kita bisa 
perlombakan kegiatan. Silakan 
nanti dilombakan. Saya minta 
selaku Kapolsek Mamajang, 
Kantibmas harus didukung untuk 
menjaga keamanan,” ungkapnya.

Sementara itu,Hj Muliati 
mengungkapkan, reses 
merupakan ajang silaturahmi 
sekaligus menyerap aspirasi 
masyarakat, “Namanya tugas 
anggota dewan menyerap aspirasi 
masyarakat. Kami akan mengawal 
dan ditindaklanjuti ke Pemkot 
Makassar,” jelasnya.
Ia berharap juga nantinya 

anggaran Kelurahan bisa 
bertambah. Mengingat masyarakt 
mengeluhnya pasti ke kelurahan.

Anggota DPRD Kota Makassar, Hj 
Muliati mengakhiri Reses Ketiga 
masa Persidangan Ketiga tahun 
2021/2022 di Jalan Cendrawasih 
Lr 15, Kelurahan Karang Anyar, 
Kecamatan Mamajang, Jum'at 
(6/8/2022).

Dewan dan Polri Bersinergi
Bangun Potensi Kelurahan Karang Anyar
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DPRD MAKASSAR - Pajak dalam 
suatu daerah sifatnya wajib. Ini 
menjadi kontribusi nyata warga 
untuk pembangunan yang 
dilakukan pemerintah. Demikian 
disampaikan Anggota DPRD Kota 
Makassar Imam Musakkar saat 
melaksanakan kegiatan sosialisasi 
Angkatan 13, dengan tema 
peraturan daerah (Perda) nomor 2 
tahun 2018 tentang Pajak Daerah 
di Hotel Maxone, Minggu 
(28/08/2022).

“Pajak adalah kontribusi wajib 
yang diberikan ke pemerintah 
daerah. Itu, digunakan untuk 
kepentingan pembangunan dan 
masyarakat umum,” ujar Imam. 
Legislator PKB itu menjelaskan 
sejumlah jenis kategori pajak 
daerah yang sifatnya wajib, 
termasuk pajak bumi dan 
bangunan, pajak restoran, hotel, 
dan sebagainya.

Kepala Bidang Koordinasi, 

Pengawasan, dan Perencanaan 
Badan Pendapatan Daerah Kota 
Makassar Andi Reza Nugraha, 
S.STP saat pemaparan materi 
Pajak Daerah. (NL) Ia menilai 
penerimaan pajak daerah 
merupakan sumber pendapatan 
negara. Tujuannya, mempermudah 
pemerintah menjalankan program 
yang direncanakan.

Menghadirkan narasumber, Staf 
Ahli Walikota Makassar Bidang 
Kemasyarakatan dan Sumber 
Daya Manusia DRA. HJ. Sittiara, 
M.SI dan Kepala Bidang 
Koordinasi, Pengawasan, dan 
Perencanaan Badan Pendapatan 
Daerah Kota Makassar Andi Reza 
Nugraha, S.STP serta dipandu 
oleh Moderator Wahyudi.

Sementara, Andi Reza Nugraha, 
S.STP menegaskan, pajak itu 
sifatnya wajib, suka atau tidak 
suka harus bayar pajak. “Pajak itu 
kontribusi wajib, sifatnya memaksa 

orang pribadi atau badan, yang 
nantinya digunakan secara 
keseluruhan atau kemaslahatan 
untuk kemakmuran masyarakat 
dalam bentuk program 
pemerintah,” jelasnya. (ILH)

IMAM MUZAKKAR

Berita	Anggota	DPRD

Imam Muzakkar: Pajak Anda 
Menggenjot Pembangunan Daerah

Kamis, 4 Agustus 2022
Jalan Kampung Bayang No. 27, 
Kelurahan Tanjung Merdeka, 
Kecamatan Tamalate.

Jalan Danau Tanjung Bunga, 
Kelurahan Maccini Sombala, 
Kecamatan Tamalate.

Jum'at, 5 Agustus 2022
Jalan Bonto Duri 10, Kelurahan Bonto 
Duri, Kecamatan Tamalate.

Jalan Dg. Tata 3 Lr. 2, Kelurahan 
Bonto Duri, Kecamatan Tamalate.

Sabtu, 6 Agustus 2022
Jalan Baji Dakka 1 No. 15, Kelurahan 
Mario, Kecamatan Mariso.

Jalan Cendrawasih Lr. 15, Kelurahan 
Karang Anyar, Kecamatan Mamajang.

JADWAL RESES DAN LOKASI Hj. MULIATI

Hj. MULIATI
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Ari Ashari 
Ilham menggelar reses ketiga 
masa persidangan ketiga tahun 
2021/2022. Bertempat di Jalan 
Seroja 5A, Kelurahan Kampung 
Buyang, Kecamatan Mariso, Senin 
(8/8/2022). Di titik pertama ini, 
Ketua Fraksi Nasdem DPRD 
Makassar itu mendapat banyak 
keluhan warga. Terkhusus untuk 
program bantuan sosial (Bansos) 
yang tidak merata.

Turut hadir Camat Mariso, 
Juliaman dan Lurah Kampung 
Buyang, Sattubo. Juga dihadiri 
oleh Babinkamtibmas dan Babinsa 
setempat. Salah satunya yang 
disampaikan oleh warga bernama 
Ina. Ia menyampaikan bahwa 
bansos yang tidak merata dipicu 
karena carut marutnya pendataan 
warga yang berhak menerima 
bantuan.

Selama ini, menurutnya, banyak 
data yang warga tiba-tiba terhapus 
tanpa pemberitahuan. Padahal, 
mereka masih membutuhkan 

bantuan untuk meringankan beban 
ekonominya. kami sudah 
sampaikan ke Dinsos katanya 
sistem di Kementrian,” ujarnya.

Menanggapi persoalan itu, Ari 
Ashari Ilham mengaku telah 
menjalin komunikasi dengan Dinas 
Sosial perihal pendataan bansos. 
Ia tak menampik jika persoalan itu 
masih terus dikeluhkan 
masyakarat.

“Jadi untuk pendataan kita harus 
libatkan semua sektor, jangan 
sampai ada like dislike, karena kan 
tidak semua pak RT dan pak RW 
ini bisa bersikap netral,” jelasnya.

Sekretaris Komisi B Bidang 
Ekonomi dan Keuangan DPRD 
Kota Makassar itu menegaskan 
bahwa bansos adalah hak semua 
orang yang membutuhkan. Jadi, 
tidak boleh ada tebang pilih.
Adapun Ari Ashari Ilham juga 
mengajak warga untuk turut 
mensukseskan program Lorong 
Wisata (Longwis) yang 
dicanangkan oleh Pemkot 

Makassar. Hal itu untuk 
mendukung Makassar menjadi 
kota dunia sesuai visi misi Danny-
Fatma.

“Saya harap warga yang tersentuh 
harus membantu pemerintah kota 
dan harus terlibat bersama agar 
bisa menerima manfaatnya dari 
program lorong wisata ini,” tutup 
Ari Ashari Ilham. (*)

ARI ASHARI ILHAM

 Dewan Turun Dengarkan 
Keluhan Warga Soal Bansos 
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Supratman 
menggelar Reses Kedua Masa 
Persidangan Kedua Tahun 
Anggaran 2020-2021, di Jalan 
Nipa-Nipa Kelurahan Antang, 
Kecamatan Manggala, Jumat 
(5/8/2022).

Pada kesempatan itu, warga 
mengeluhkan persoalan banjir 
yang tak pernah tuntas ditangani 
Pemerintah. Utamanya, wilayah 
langganan banjir seperti di Blok 10 
Antang, Kecamatan Manggala.

Supratman menjelaskan, waduk 
kolam regulasi Nipa-Nipa harusnya 
berada di Kota Makassar tepatnya 
di Blok 10 Antang. Sebab, wilayah 
tersebut merupakan daerah 
terendah sehingga perlu perhatian 
lebih pemerintah mengatasi 
persoalan banjir.

“Waduk itu lokasinya ditempat 

rendah. Itu, cocoknya di Blok 10 
dan itu tidak diperhatikan Pemkot 
Makassar. Makanya, kita harap 
pemkot bisa tuntaskan banjir di 
Manggala,” ungkapnya.

Masalah lain, kata Supratman, 
masyarakat butuh bantuan untuk 
UMKM. Apalagi, kawasan ini 
sudah menjadi pusat kuliner. Tak 
sedikit, pelaku UMKM tumbuh dan 
mereka menjadi salah satu 
penopang perekonomian daerah.

Kemudian, kata dia, TPA Antang 
harusnya pemerintah memberikan 
batasan agar sampah atau 
resapan tak jatuh ke aliran sungai. 
Pasalnya, kuman yang ada sangat 
berbahaya.

“Kita tinjau soal tanggung dan 
sudah diusul. Rencananya, ada 
aliran drainase ke sungai Tallo 
sehingga bisa meminimalisir 
banjir,” ujarnya.

“Semua aspirasi ini kan akan 
dimasukkan ke Sistem Informasi 
Pemerintah Daerah (SIPD). Jadi, 
akan keluhan akan menjadi 
program tapi akan dipilih sesuai 
skala prioritas,” tambahnya. (*)

Supratman Reses di Nipa-Nipa, Warga Curhat 
Masalah Banjir dan Bantuan untuk UMKM

SUPRATMAN
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Makassar, Sahruddin Said 
melakukan tatap muka dengan 
warga di daerah pemilihan (dapil) 
2 meliputi Kecamatan Tallo, Ujung 
Tanah, Sangkarrang dan Bontoala. 
Kegiatan ini, Reses Ketiga Masa 
Persidangan Ketiga Tahun 
Anggaran 2021-2022 (9 Agustus 
2022).

Saat berada di Jalan Tinumbu 
Lorong 149c Kelurahan Layang, 
Kecamatan Bontoala, keluhan 
warga masih persoalan kebutuhan 
air bersih. Warga Jalan Tinumbu, 
Abd Rahman mengatakan, suplai 
air bersih atau air PDAM minim 
dikawasan Tinumbu. Harapannya, 
legislator yang datang bisa 
menjadi jembatan sehingga air 
bersih diperoleh masyarakat di 
Utara ini. 

Tak hanya itu, sambung dia, 
masyarakat juga meminta 
rehabilitasi jaringan drainase. 
Utamanya, Jalan Tinumbu lorong 
148 yang menjadi salah satu titik 
banjir di Bontoala ketika masuk 

musim hujan. Minimal ada 
pengerukan sedimen. “Kita minta 
juga pak dewan agar drainase 
diperbaiki. Karena setiap musim 
hujan selalu banjir di lorong 148,” 
tukasnya.

Sementara, Ketua RW 03 
Kelurahan Layang, Salman 
menyampaikan persoalan adanya 
aktivitas remaja yang mengisap 
lem. Keberadannya sangat 
menggaggu masyarakat. 
Sehingga, keamanan dari pihak 
berwajib bisa diturunkan.

“Lebih bagus lagi kalau ada CCTV. 
Karena kalau anak-anak pengisap 
lem dilarang biasa mereka 
melempari warga, bahkan biasa 
kotorannya disimpan depan 
rumah,” paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota 
DPRD Makassar Sahruddin Said 
mengatakan pihaknya akan 
mengawal aspirasi dari warga 
Dapil 2. “Insya Allah, kita akan 
perjuangkan di paripurna soal 
aspirasi warga,” keluhan 

masyarakat menjadi catatan dalam 
sistem informasi pemerintah 
daerah (SIPD). Selanjutnya, 
aspirasi menjadi program di 
masing-masing SKPD. tegasnya.

“Tentu ini akan dilihat dari prioritas. 
Karena anggaran terbatas tapi 
ditindaklanjuti secara bertahap,” 
jelasnya. (*)

Sahruddin Said Terima Keluhan 
Air Bersih Warga Utara Kota

SAHRUDDIN SAID 
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Makassar, Syukran Kahfi 
menutup rangkaian kegiatan Reses 
Ketiga Masa Sidang Ketiga tahun 
anggaran 2021 – 2022, Jalan 
Karaeng Bontotangnga Kelurahan 
Karunrung, Kecamatan Rappocini 
Senin 8/8/2022. Sebelumnya 
anggota DPRD Makassar dari Fraksi 
PAN itu menggelar reses di lima 
lokasi yang berbeda yakni di Jalan 

Perumahan Gubernuran, Hertasning 
IX dan selanjutnya di Jalan Jipang 
Raya RT 002/ RW 009, Jalan Landak 
Baru Lr 9, Jalan TIdung Mariolo, dan 
Jalan Andi Jemma. 

Dikesempatan itu Legislator PAN ini 
menyampaikan terima kasih dan 
apresiasi kepada warga yang 
antusias menghadiri kegiatan 
resesnya. Ia berharap kegiatan reses 
ini menjadi motivasi tersendiri bagi 
warga dalam menyampaikan unek-
unek ataupun aspirasinya.

“Dari enam tiiti lokasi ini kami 
kunjungi mayoritas warga 
menginginkan adanya perbaikan 
infrastruktur jalan dan drainase.” 
Juga persoalan pendidikan dan 

layanan kartu KIS, “kata Syukran 
Kahfi”. Usulan warga ini, insya Allah 
akan kami kawal dan akan kami 
sampaikan ke pemerintah kota pada 
rapat Paripurna penyampaian hasil 
reses. 

Politisi muda Partai Amanat Nasional 
itu, juga mengajak warga 
masyarakat untuk mendukung 
Program Lorong Wisata (Longwis) 
yang menjadi salah satu program 
unggulan walikota dan wakil walikota 
Makassar, Moh Ramdhan Pomanto 
dan Fatmawati Rusdi. Program 
Lorong Wisata bukan hanya sekedar 
menampilkan apa saja ikon menarik 
di setiap lorong, tetapi juga edukasi 
salah satunya pemilaan sampah, 
terangnya.

Syukran Kahfi Siap Kawal Aspirasi Masyarakat 
Rappocini, Ujung Pandang dan Makassar 

SYUKRAN ASHABUL KAHFI 

Kamis, 4 Agustus 2022
Jalan Perum Gubernuran Hertasning 
IX, Kelurahan Minasaupa, 
Kecamatan Rappocini.

Jalan Jipayang Raya RT. 002/RW. 
009, Kel. Karunrung, Kec. Rappocini

Jum'at, 5 Agustus 2022
Jalan Landak Baru Lr. 9, Kelurahan 
Banta-bantaeng, Kecamatan 
Rappocini.

Jalan Tidung Mariolo, Kelurahan 
Tidung, Kecamatan Rappocini.

Senin, 8 Agustus 2022
Jalan Andi Djemma, Kelurahan 
Banta-bantaeng, Kecamatan 
Rappocini.

Jalan Kr Bontotangnga, Kelurahan 
Karunrung, Kecamatan Rappocini.

JADWAL RESES DAN LOKASI SYUKRAN ASHABUL KAHFI 



DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Makassar, Galmerrya 
Kondorura bertemu dengan 
konstituen. Agendanya, Reses 
Ketiga Masa Persidangan Ketiga di 
BTN Kodam 3, Kelurahan 
Katimbang, Kecamatan 
Biringkanaya, Jumat (5/8/2022).

Pj Ketua RT 03 RW 02, Salu 
menyampaikan masalah di 
kawasan BTN Kodam 3 yakni 
jaringan drainase dan peningkatan 
jalan. Pasalnya, daerah ini menjadi 
lokasi banjir setiap tahun. Namun, 
tak ada sumber air saat kemarau 
tiba.

Tidak hanya itu, kata dia, jaringan 
pipa PDAM belum ada masuk ke 
BTN Kodam 3. Justru, perumahan 
yang baru dibangun sudah 
memiliki air bersih. Sehingga, 
persoalan ini menjadi prioritas 
untuk segera direalisasikan.

“Kita harap aspirasi yang 

disampaikan bisa dibantu oleh bu 
Galmerrya,” tukasnya.

“Kita akan perjuangkan aspirasi 
konstituen dan itu wajib. Saya 
tekankan ke mereka untuk terus 
menyampaikan aspirasi setiap 
reses agar masuk menjadi 
program prioritas,” ujar Galmerrya 
Kondorura.

“Tadi saya sudah komunikasi sama 
Humas PDAM, mereka akan 
membangunkan penampungan 
untuk bisa dibagikan ke 
masyarakat,” ungkapnya.

“Warga sudah mendengar juga 
kenapa tidak ada jaringan pipa 
PDAM tetapi masalahnya tidak 
ada debit air. Solusinya, 
membangun penampungan air,” 
tambahnya.

Aspirasi ini, kata Galmerrya, akan 
dimasukkan dalam Sistem 
Informasi Pembangunan Daerah 

(SIPD). Nantinya, akan diteruskan 
ke OPD terkait untuk dijadikan 
program kerja tahun mendatang. 
“Ini akan kita kawal semua aspirasi 
kontituen. Melalui SIPD ini, 
semoga bisa terealisasi apa yang 
dikeluhkan warga kita,” harapnya. 
(*)

Galmerrya Kondorura Dapat Keluhan 
Banjir dan Kekeringan Saat Reses

GALMERRYA KONDORURA

Berita	Anggota	DPRD
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Mario David Dorong Pembangunan Gedung 
Multifungsi di Biringkanaya

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Makassar, Mario David 
dengan konstituen dengan agenda 
Rese Ketiga masa persidangan ke 
tiga. Ada enam titik pelaksanaan 
tersebut. Seperti, Kodam III, Jl. 
Arung Teko dan Jalan Lanraki kata 
Mario Sapaan Akrabnya, dominan 
masyarakat menyampaikan 
keluhan persoalan Infrastruktur. 
Utamanya perbaikan jalan, 
jaringan drainase dan air bersih.

Apalagi, kawasan biringkanaya 
menjadi daerah rawan banjir 
“Reses kita di Enam titik dominan 
soal infrastruktur. Disana itu 
menjadi kawasan banjir, sehingga 
dorong bangun gedung multi 
fungsi”, cetus Mario, Rabu 
10/8/2022.

Gedung ini, kata politisi Nasdem 
itu bisa menjadi sarana olahraga 
baru bagi masyarakat setempat. 
Pembagunan ini juga sangat 
didukung warga lantaran minimnya 
fasilitas olahraga. “Kalau musim 
hujan, terjadi banjir. Gedung itu 
bisa dimanfaatkan warga sebagai 
termpat pengunsian dan dapur 
umum,” tukasnya.

Mario menjelaskan, gedung multi 
fungsi ini akan menjadi program 
tiga instansi. Yakni badan 
penanggunalan bencara daeran 
BPBD , Dinas Sosial dan Dinas 
Pemuda Olahraga. Aspirasi ini 
akan menjadi catatan saat 
paripurna dan akandimasukkan ke 
dalam system informasi 
pemerintah daerah (SIPD) 
sehingga nantinya ini akan 

menjadi program berdasarkan 
tupoksi instansi terkait, “ paparna. 

Selain itu kata dia masyarakat juga 
mengeluhkan persoalan air bersih. 
Keluhan ini sudah disampaikan ke 
PDAM Makassar. Dirinya sudah 
berkoordinasi dengan Direksi agar 
kawasan Tamalanrea dan 
Biringkanayya menjadi perhatian 
soal air bersih.

Senin, 8 agustus 2022
Jl. Manyikkoaya, kelurahan 
sudiang, kecamatan biringkanaya

Kompleks stella maris, kelurahan 
pai, kecamatan biringkanaya

Selasa, 9 agustus 2022
Jl. Poros wesabbe, komp. Dosen 
unhas, kelurahan tamalanrea, 
kecamatan tamalanrea

Jl. Perintis kemerdakaan (m'tos), 
kelurahan tamalanrea, kecamatan 
tamalanrea

Rabu, 10 agustus 2022
Jl. Lanraki, rt. 003/rw. 004, 
kelurahan berua, kecamatan 
biringkanaya

Perumahan Kodam 3, Kelurahan 
Katimbang, Kecamatan 
Biringkanaya
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar H. Sangkala 
Saddiko menggelar sosialisasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 
7 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Kegiatan ini digelar di Hotel 
Sarison, Jl. Perintis Kemerdekaan, 
pada Selasa (11/8/2020), 
menghadirkan narasumber 
Advokat/Konsultan Hukum, 
Syamsul Bachri Arba, Kabag 
Hukum Pemkot Makassar, Umar, 
dan anggota DPRD Makassar H. 
Sangkala Saddiko sekaligus 
membuka kegiatan tersebut dan 
sosialisi ini dipandu oleh Nur 
Hamsinah selaku Master of 
Ceremony (MC).

“Sosialisasi Perda 
Penyelenggaraan Bantuan Hukum 
ini bertujuan lebih mengenalkan 
dan memberikan wawasan kepada 
para peserta mengenai adanya 
pemberian bantuan hukum untuk 
masyarakat miskin yang 
berperkara hukum tapi tentu 
dengan syarat-syarat dan 
ketentuan yang telah diatur dalam 
Perda tersebut,” sebut Sangkala 
Saddiko dalam sambutannya.

“Kita berharap melalui sosialisasi 
ini masyarakat lebih mengetahui 
dan memahami bahwa Perda ini 
lahir sebagai bentuk perhatian 
legislaltif dan pemerintah kota 
Makassar untuk memberikan 
persamaan hak atas keadilan yang 
merata,” terangnya.

Sementara, Kabag Hukum 
Pemkot, Umar selaku narasumber 
mengungkapkan, lahirnya Perda 
Bantuan Hukum ini digagas oleh 
Pemerintah Kota Makassar untuk 
membantu masyarakat miskin 
yang terlibat kasus hukum yang 
tidak perlu mengeluarkan biaya.

“Kasus pidana maupun perdata, 
pemernitah kota siap memberikan 
bantuan hukum,” namun terdapat 
dua kasus hukum yang 
dikecualikan dalam Perda ini yakni 
kasus Korupsi dan Narkoba kata 
Umar.

“Bantuan hukum ini untuk 
kalangan masyarakat miskin yang 
tersangkut masalah pidana dan 
perdata, sedangkan untuk 
tersangka penggunaan narkoba 
serta tindak pidana korupsi tidak 
diatur dalam Perda tersebut,” 

terangnya lagi.

“Untuk mendapatkan bantuan 
hukum ini, masyarakat yang 
sedang tertimpa masalah hukum 
dapat mengajukan permintaan ke 
Pemerintah Kota Makassar 
dengan melampirkan surat 
keterangan tidak mampu dan 
rekomendasi dari pejabat 
berwenang setempat,” tandasnya.

Sangkala Saddiko Gelar Sosialisasi 
Perda Bantuan Hukum

SANGKALA SADDIKO

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Muchlis A 
Misbah menutup Reses Ketiga 
masa Persidangan Ketiga tahun 
2021/2022 di Jalan Maccini 
Sawah, Kelurahan Maccini 
Gusung, Kecamatan Makassar, 
Sabtu (6/8/2022). Di reses itu, 
Muchlis Misbah langsung 
merealisasikan permintaan untuk 
pengadaan kursi untuk salah satu 
masjid di Maccini Gusung.

“Semoga bantuan ini bermanfaat 

untuk warga ketika ada yang 
membutuhkan,” ungkapnya.
Dalam reses itu, Muchlis A Msibah 
juga meminta warga agar 
mencatat semua pokok-pokok 
fikiran atau aspirasi masyarakat.

“Catat semua aspirasita karena ini 
akan langsung dimasukkan ke 
SIPD (Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah),” jelasnya. 
Dalam reses itu juga, warga curhat 
soal perbaikan paving blok jalan 
dan drainase lorong.

“Semua keluhanta akan kami catat 
dan ditindaklanjuti oleh pemerintah 
kota (Pemkot) Makassar,” 
tandasnya.

Tutup Reses di Maccini Gusung, Muchlis Misbah 
Serahkan Bantuan Kursi

Titik 1
BTN Minasa Upa Blk J3/1  
RT 003/RW011 Kecamatan 
Rappocini  

Titik 2
Jl. Kr Bontotangga 4 RW 7 Kel 
Karunrung  

Titik 3 
Jl. Gunung Lokong Lr. 92/18 
Kelurahan Lariang Bangi, 
Kecamatan Makassar

Titik 4
Jl. Rusa No.22 C Makassar 
Belakang Masjid Nurul Amin, 
Kelurahan Maricayya

Titik 5 
Jl. Muh. Yamin Lr. 7b No.1  RT/03 
RW/04 Kelurahan Bara-Baraya 
Utara, Kecamatan Makassar 

Titik 6 
Jl.Maccini sawah (Maccini Gusung) 
No. 80 RT 29/RW 06 
Kel Maccini Gusung

JADWAL RESES DAN LOKASI MUCHLIS MISBAH

MUCHLIS MISBAH
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Rachmat 
Taqwa Quraisy (RTQ) melihat 
sejauh ini sampah belum dikelola 
dengan baik gegara sarana dan 
prasarana yang minim. Salah 
satunya armada persampahan.
Hal itu disampaikannya saat 
Sosialisasi Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Sampah, di 
Hotel Khas Makassar, Jalan Andi 
Mappanyukki, Rabu (31/8/2022).

“Insya Allah, anggaran tahun 2023, 
kita coba membahas di tingkat 
kecamatan agar armada Fukuda 
itu ditambah lagi ditiap kecamatan 
karena sudah ada banyak yang 
tidak layak,” Olehnya, Legislator 
Fraksi PPP ini mendorong armada 
persampahan ditambah. ujar RTQ.

Ketua Komisi A Bidang 
Pemerintahan DPRD Makassar ini 
juga menyampaikan bahwa DPRD 
melalui Komisi A telah 

menganggarkan 15 Fukuda di 
setiap kecamatan di tahun 2021. 
Namun, rupanya ia melihat 
armada tambahan itu masih belum 
mengakomodir masalah sampah.

Sementara itu, Kabag Humas 
DPRD Makassar, Akbar Rasyid 
menyampaikan peran masyakarat 
tentu dibutuhkan oleh masyarakat. 
Adapun yang menjadi kendala pun 
boleh disampaikan ke DPRD.

“Jadi tanggungjawab masyakarat 
itu berperan kepada pengelolaan 
sampah. Jangan sampai ada yang 
tidak sesuai itu makan laporkan,” 
ucap Ocha–sapaan akrabnya.

Sektretaris Dinas Lingkungan 
Hidup Makassar, Jabba turut 
mengatakan sampah rumah 
tangga memang menjadi 
persoalan. Ia pun meminta 
masyakarat untuk tetap membantu 
Pemkot dalam hal pengelolaan 
sampah.

Ia juga sepakat dengan RTQ 
perihal sosialisasi pengelolaan 
sampah. Lewat kegiatan ini, 
pihaknya bisa tahu apa yang 
menjadi masalah lalu diselesaikan 
bersama.

“Makanya tujuannya ini juga 
mensosialisasikan kerja-kerja 
DLH, yang memang kita perlu 
benahi bersama terkhusus di 
wilayah Utara, kenapa kita tidak 
mencoba mengurangi limbah di 
daerah sana,” tukas Jabbar. (*)

Rachmat Taqwa Dorong Penambahan 
Armada Sampah di Makassar

Buletin Mimbar Paripurna

Sabtu, 6 Agustus 2022
Jl. Bolu, RT. 03/RW. 01, Kelurahan 
Pattingalloang, Kecamatan Ujung 
Tanah

Sabtu, 6 Agustus 2022
Jl. Barukang 1, RT. 02/RW. 02, 
Kelurahan Pattingalloang, 
Kecamatan Ujung Tanah

Sabtu, 6 Agustus 2022
Jl. Barukang 3, RT. 03/RW. 05, 
Kelurahan Pattingalloang, 
Kecamatan Ujung Tanah

Senin, 8 Agustus 2022
Jl. Pondok Kasih Ibu 2, RT. 04/RW. 
04, Kelurahan Camba Berua, 
Kecamatan Ujung Tanah

Senin, 8 Agustus 2022
Jl. Tinumbu Lr. 148 C, RT. 04/RW. 
03, Kelurahan Layang, Kecamatan 
Bontoala

Senin, 8 Agustus 2022
Jl. Mentimun No. 19, RT. 01/RW. 
02, Kelurahan Wajo Baru, 
Kecamatan Bontoala

JADWAL RESES DAN LOKASI RACHMAT TAQWA QURAISY

RACHMAT TAQWA QURAISY 

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Hj. Kartini 
berharap di kota Makassar tidak 
boleh ada lagi anak yang putus 
sekolah dikarenakan orang tua 
tidak mampu, putus sekolah dan 
anak tidak sekolah.

Hal tersebut disampaikan saat 
menggelar Sosialisasi angkatan 13 
dengan mengangkat Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 
2019 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan, di Hotel Horison 
Ultima, Minggu (28/8/2022).

“Maka dari itu, telah diatur dalam 
Perda ini terkait kewajiban dan hak 
semua anak kita bisa merasakan 
pendidikan yang layak. Nah, 
dengan pertemuan ini bagaimana 

kita bisa memperhatikan detail apa 
yang kita bahas hari ini,” ujar 
Kartini.

Legislator Partai Perindo itu 
mengatakan, perda ini 
menitikberatkan pada pendidikan 
karakter. “Anak kita sudah harus 
mendapat pendidikan yang 
bermutu mampu dan memahami 
apa itu pendidikan,” jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas 
Pendidikan Kota Makassar, 
Muhyiddin menjelaskan dengan 
lahirnya Perda ini pihaknya 
mengimbau mewajibkan 
pelaksaannya di Kota Makassar 
agar para penerus generasi 
bangsa bisa mengenyam 
pendidikan. paparnya.

KARTINI

Anggota DPRD Kota Makassar Kartini Harap 
Tidak Ada Lagi Anak Putus Sekolah
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DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Makassar, Anwar 
Faruq, S.Kom, telah menyelesaikan Reses Ketiga Masa 
Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2021/2022, di enam titik 
di Kota Makassar, pada Jumat, 5 Agustus 2022 dan Rabu, 
10 Agustus 2022, yang lalu.

Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar 
tersebut mengaku sangat bersyukur karena kegiatan Reses 
itu bisa berjalan lancar dan sukses dan bertatap muka 
langsung dengan warga yang ada didaerah pemilihan saya. 
ujar Anwar.

Menurutnya, cukup banyak aspirasi dari warga yang sudah 
ditampung. Selanjutnya, kata Anwar, masukan dari warga 
itu akan dibahas di tingkat Dewan, “Dari usulan itu akan ada 
yang dapat realisasikan, dan tentu kita sangat bersyukur. 
Akan tetapi, tentu kita juga harus bersabar apabila tidak 
diakomodir dalam program Pemkot Makassar,” terangnya.

Anwar mengaku banyak mendengar dan menyerap aspirasi 
dari warga, terutama masalah perbaikan jalanan di dalam 
perumahan, ketersediaan sarana air bersih, dan program 
yang berbasis keummatan, seperti belajar Alqur'an dan 
sebagainya.

Kegiatan Reses Anwar Faruq didampingi pihak Binmas Polri 
dan Babinsa TNI serta perwakilan pemerintah setempat, 
seperti RT dan RW, serta tokoh masyarakat dan tokoh 
pemuda serta tokoh agama wilayah setempat.
(Adv)

Jumat, 5 Agustus 2022
1.  Jalan Cilallang Jaya 7, Nomor 66 F, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, 
 Pukul 09.00 WITA sampai pukul 11.30 WITA
2.  Jalan Tidung 3, Nomor 24, RT 004/RW 08, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, 
 Pukul 13.30 WITA sampai pukul 15.00 WITA
3.  Jalan Tidung 6, Nomor 113, RT 04/RW 06, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, 
 Pukul 16.00 WITA sampai pukul 17.30 WITA.

Rabu, 10 Agustus 2022
1.  Jalan Tamalate I, STP 27, RT 05/RW 01, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, 
 Pukul 09.00 WITA sampai pukul 11.30 WITA.
2.  Kompleks Kodam Tirta, Blok B3, RT 03/RW 01, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota 

Makassar, 
 Pukul 13.00 WITA sampai pukul 15.00 WITA.
3  Jalan Tamalate I, Setapak 18, Nomor 107, RT 03/RW 01, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan 

Rappocini, Kota Makassar, 
 Pukul 16.00 WITA sampai pukul 17.30 WITA.

JADWAL RESES DAN LOKASI ANWAR FARUQ, S.KOM

Anwar Faruq Harap 
Pemkot Prioritaskan 

Aspirasi Warga

DPRD MAKASSAR - Sosialisasi produk hukum 
daerah ini bagian dari pada tugas dan tanggung jawab 
setiap anggota DPRD, tujuannya agar apa yang 
menjadi pokok pikiran dalam Perda yang telah 
disahkan ini dapat diketahui oleh masyarakat.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD makassar Andi 
Suharmika, saat membuka kegiatan sosialisasi Perda 
Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan 
Bantuan Hukum, di Hotel Sarison, Jl. Perintis 
Kemerdekaan, Senin (29/8/2022).

Kegiatan dihadiri sekira 100 peserta, menghadirkan 
narasumber yang ahli dibidangnya, yakni Syarif Panji, 
SH, serta Suhaida S. Pd.,M.Pd. Perda ini kata 
Suharmika sangat penting untuk diketahui utamanya 
bagi masyarakat yang berkategori miskin yang tidak 
mampu membayar pengacara atau yang tidak paham 
alur yang ditempuh untuk mendapatkan bantuan 
hukum dari pemerintah.

Oleh karenanya, lanjut Politisi muda Partai Golkar ini 
mengajak peserta sosialisasi untuk menyimak dengan 
baik pemaparan dua narasumber yang dihadirkan, 
dengan demikian akan menjadi pengetahuan baru 
bahwa pemerintah kota Makassar menyiapkan 
bantuan hukum bagi warganya yang kurang mampu.

“Manfaatkan dengan sosialisasi ini, paling tidak 
menjadi pengetahun baru bagi kita 
bahwa pemerintah kota Makassar 
menyiapkan bantaun hukum bagi 
warga yang kurang mampu,” 
terangnya.

“Sampaikan ki ke tentangga atau 
kerabat lainnya sehingga tujuan dari 
sosialisasi ini dapat tersampaikan 
sesuai yang diharapkan,” tandas 
Suharmika.
(*/yud)

Suharmika Tegaskan 
Perda Bantuan Hukum 

untuk Warga 
Kurang Mampu

Berita	Anggota	DPRD
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DPRD MAKASSAR - Pemkot 
Makassar bakal membangun 17 
kantor kelurahan secara bertahap. 
Pihaknya pun tengah 
merencanakan pembelian ruko 
untuk dijadikan perkantoran 
lantaran sulitnya mencari lahan 
baru untuk pembangunan.

“Artinya 17 (kantor kelurahan yang 
akan dibangun) ini tidak semua 
bisa kita pecahkan masalahnya 
karena dari 17 ini ada yang kita 
belum dapat lokasi," tutur Kepala 
Bappeda Kota Makassar Helmy 
Budiman, Rabu (24/8/2022).

Helmy mengutarakan, kantor 
kelurahan yang belum ada 
lahannya, akan dicarikan tempat 
dengan memanfaatkan ruko. 
Hanya saja pihaknya belum 
memberikan detail kantor 
kelurahan yang butuh lokasi baru 
karena terkendala lahan.

Namun pihaknya sudah 
menganggarkan pembelian ruko 
tahun ini. Anggarannya senilai Rp 
1,8 miliar sudah diusulkan lewat 
APBD Perubahan 2022.

"Itu sudah kita usul (anggarannya), 
sekitar Rp 1,8 miliar untuk beli 
bangunan lama. Bangunan tua. 
Kayaknya ruko, di daerah 
Kecamatan Makassar, Maricaya 
Baru. Nah itu kita beli lokasinya," 
papar dia.

Helmy menuturkan solusi tersebut 
sebagai upaya final melihat kondisi 
Kota Makassar yang saat ini sulit 
mencari lahan baru seiring 
padatnya pemukiman penduduk.

"Makassar tidak seperti daerah lain 
yang lahannya banyak kemudian 
murah. Kalau kita ini biar di pinggir 
kota pun mahal lahan. Kalau pun 
juga mungkin ada yang murah. Ya 
mungkin lahannya itu bermasalah 
sengketa. Jadi kita juga harus hati-
hati toh," ungkapnya.

Dari 17 kantor kelurahan yang 
direncanakan, ada empat di 
antaranya yang akan dimulai 
pembangunannya tahun ini. 
Sisanya akan kembali dianggarkan 
pembangunannya tahun depan.

"Jadi sebenarnya 2022 itu banyak 
sekali kantor yang kita kerja. Nah 
2023 itu kita bangun baru. Ini yang 
bangun baru ada 13 kantor lurah 
yang baru. Kalau tahun ini kita ada 
siapkan ada empat apa lima," urai 
Helmy.

Berdasarkan data yang dihimpun 
dari Bappeda Kota Makassar, 
Pemkot Makassar baru 
menganggarkan pembangunan 

empat kantor lurah yang tidak 
bermasalah lahannya dengan 
masing-masing pagu anggaran 
senilai Rp 2 miliar. Antara lain 
Kantor Lurah Berua, Kantor Lurah 
Cambayya, Kantor Lurah 
Bontoduri dan Kantor Lurah 
Buakana.

"Dua kantor camat sudah kita 
siapkan uangnya, (yakni) Ujung 
Tanah dengan Mariso. Cuma 
belum ada pemenang (tender). 
Belum dikerja," terangnya.

Tahun ini, Pemkot Makassar juga 
menganggarkan rehabilitasi, 
renovasi serta pemeliharaan 
kantor camat dan lurah. Ada 16 
kantor lurah di antaranya akan 
direhabilitasi dengan anggaran 
yang berkisar Rp 200 juta hingga 
Rp 300 juta yang diserahkan 
pengerjaannya kepada Dinas 
Pembangunan Umum Kota 
Makassar.

Sementara pembuatan ruangan, 
rehabilitasi, renovasi atau 
pemeliharaan pada 54 kantor lurah 
maupun camat yang memiliki pagu 
anggaran kecil berkisar Rp 30 juta 
hingga mencapai Rp 200 juta 
pengerjaannya diserahkan kepada 
SKPD terkait.

"Namanya kota yang bagus adalah 
kota yang menyediakan 
infrastruktur yang bagus bagi 
masyarakat," pungkas Helmy.

Pemkot	Bakal	Bangun	17	Kantor	Lurah	
Beli	Ruko	Jadi	Perkantoran
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DPRD MAKASSAR - 
Sebanyak 77 bendera 
merah putih dengan total 
panjang 5.000 meter 
dibentangkan di anjungan 
Pantai Losari. 
Pembentangan bendera 
ini sebagai rangkaian 
peringatan HUT RI ke-77 
yang dilaksanakan 
Pemerintah Kota 
Makassar.
Berdasarkan pantauan 
pada Rabu (17/8/202) di 
anjungan Pantai Losari, 
pelataran Bugis hingga Makassar 
mulai disterilkan pukul 08.28 Wita. 
Selanjutnya digelar atraksi 
pancuran air dari Pemadam 
Kebakaran Makassar sebagai 
pembuka acara.

Kemudian 1.000 petugas 
gabungan dari Dinas 
Perhubungan, Damkar, dan BPBD 

Makassar nampak mulai 
membentangkan 77 bendera 
dengan panjang masing-masing 
65 meter secara serentak. Prosesi 
ini diiringi lagu Tanah Air Beta oleh 
kelompok paduan suara di 
panggung utama.

Bendera yang dibentangkan 
masing-masing 39 bendera di sisi 

pelataran Makassar dan 
38 bendera di sisi 
pelataran Bugis. Bendera 
merah putih tersebut 
terbentang dari sisi tepian 
pantai hingga pagar 
pembatas jalan Anjungan 
Losari.

"Nanti agak spektakuler, 
5.000 meter bendera 
yang terdiri atas 65 
(meter) kali 77 bendera 
itu akan menutupi 
pelataran Bugis dan 

Makassar (di anjungan Pantai 
Losari)," ujar Danny Pamanto 
kepada wartawan, Selasa (16/8).

Selain itu, berbeda dengan tahun 
sebelumnya yang mengusung 
tema lautan, tahun ini perayaan 
HUT RI ke-77 oleh Pemkot 
Makassar dipusatkan di daratan.

77 Bendera Merah Putih Sepanjang 5 KM 
Terbentang di Anjungan Losari
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DPRD MAKASSAR – Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kota Makassar, 
mengesahkan rancangan 
peraturan daerah (Ranperda) 
Perlindungan Guru menjadi 
peraturan daerah (Perda). 
Pengesahan itu dilangsungkan 
dalam rapat paripurna yang digelar 
di Kantor DPRD Makassar, Senin 
(1/8/2022).

Juru Bicara Pansus Ranperda 
Perlindungan Guru, Sangkala 
Saddiko berujar, Perda tersebut 
diinisiasi oleh DPRD Makassar 
atas dasar keprihatinan terhadap 
beberapa kejadian yang menimpa 
para guru. Tidak sedikit dari 
mereka yang terintimidasi, 
terlecehkan, bahkan dirugikan baik 
dari segi fisik, maupun psikis.

Seringkali, kata dia, guru tidak 
mendapat perlindungan saat 
menjalankan profesinya, 
khususnya dalam melakukan 
penertiban peserta didik.

"Penyusunan Ranperda ini untuk 
menjawab keresahan guru yang 
yang sering kali harus dihadapkan 
dengan perkara atau kasus hukum 
oleh peserta didik atau wali 
peserta didik akibat tidak diterima 
ditertibkan oleh guru," katanya.

Perda ini terdiri atas 15 bab dan 29 
pasal. Perlindungan guru yang 
diatur dalam Perda tersebut 
meliputi perlindungan hukum, 
perlindungan profesi, keselamatan 
dan kesehatan kerja, serta karya 
dan kekayaan intelektual.

"Dengan hadirnya Perda ini, maka 
tenaga pendidik dapat merasa 
aman dan tenang dalam 
menjalankan tanggung jawab yang 
diberikan oleh negara untuk 
mencerdaskan kehidupan 
bangsa," jelasnya.

Juru Bicara Fraksi Nurani 
Indonesia Bangkit, Kartini 
memaparkan, banyak aturan yang 
memuat perlunya berbagai pihak 
untuk memberikan perlindungan 
kepada guru. Namun sayangnya, 
hal ini sangat kontras dengan 
kondisi sekarang.

"Dari segi peraturan perundang-
undangan terhadap guru, jelas 
disebutkan bahwa dalam 
menjalakan tugasnya, guru 
mendapatkan perlindungan, 
sedangkan pada kenyataannya, 
akhir-akhir ini justru banyak guru 
yang dipidanakan oleh orang tua 
ataupun wali murid," ungkap 
Kartini.

Oleh karena itu, melalui Perda 
yang diprakarsai oleh DPRD 
Makassar ini, pemerintah kota 
akan memiliki payung hukum 
dalam melaksanakan sistem 
penyelenggaraan Perlindungan 
Guru di Kota Makassar.
"Diharapkan bahwa peraturan 
daerah akan dapat 
diimplementasikan dengan baik di 
masa yang akan datang serta 
mendasari upaya penanganan 
tersendiri terhadap Perlindungan 
Guru," tandasnya.

Wakil Wali Kota Makassar, 
Fatmawati Rusdi mengungkapkan, 

dalam praktiknya, hingga saat ini 
masih ditemukan guru sebagai 
figur terpenting dalam dunia 
pendidikan belum mendapatkan 
perlindungan secara optimal. 
Sebut saja kriminalisasi terhadap 
Guru.

"Kondisi ini tentunya berimplikasi 
kepada guru sehingga menjadi 
enggan melaksanakan perannya 
sebagai pendidik karena 
kekhawatiran terjadinya 
kriminalisasi yang dapat oleh 
siswa, keluarga, atau orang tua 
siswa," ungkap Fatma.

Dia melanjutkan, Perda tentang 
Perlindungan Guru ini tidak hanya 
menitikberatkan pada 
perlindungan guru semata, 
melainkan juga secara substansi 
materi, Perda Perlindungan Guru 
ini menjadi acuan dan pedoman 
bagi guru dalam melaksanakan 
tugasnya sebagai tenaga pendidik 
dengan adanya pengaturan 
larangan dan sanksi yang 
diberikan kepada guru.

"Hal ini bertujuan untuk 
menghapus segala bentuk 
kekerasan yang terjadi di 
lingkungan pendidikan, baik yang 
dilakukan oleh guru, peserta didik, 
maupun orang tua peserta didik," 
urainya.

"Kami berharap agar para anggota 
dewan bersama dengan pihak 
eksekutif bisa mengawal Perda ini 
sehingga pelaksanaannya dapat 
berjalan maksimal sebagaimana 
mestinya," tandas Fatma.

Parlemen	Makassar	Sahkan	
Perda	Perlindungan	Guru	

Berita	Kegiatan	Sekretariat	DPRD
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HUT Kemerdekaan RI Ke-77, DPRD Makassar 

TINGKATKAN	KINERJA	MELALUI	PORSENI
DPRD MAKASSAR - 
Memeriahkan peringatan Hari 
Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan 
Republik Indonesia (RI) Ke-77, 
Sekretariat DPRD Kota Makassar 
menyelenggarakan Porseni 
antarbagian di Halaman Kantor 
DPRD Kota Makassar, Selasa 
(16/8/2022). Sekretaris DPRD 
Kota Makassar, Dahyal, membuka 
dengan resmi Porseni yang 
dihadiri para pejabat struktural, 
fungsional, Aparatur Sipil Negara 
(ASN), dan Laskar Pelangi lingkup 
Sekretariat DPRD Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Dahyal 
berulang kali 
mengumandangkan salam 
merdeka. “Alhamdulillah, hari ini 
untuk memperingati Hari 
Kemerdekaan Republik 
Indonesia Ke-77, maka kita juga 
mengambil peran, mengambil 
bagian kegembiraan atas 
kemerdekaan kita,” ujarnya.

“Jadi banyak program sekarang 
ada namanya Merdeka Belajar, 
Merdeka Bekerja, semua 
merdeka!!!. Jadi jangan sampai 
merdeka itu, cuma slogan dan 
kita juga tidak merdeka pada 
diri kita sendiri,” tambahnya. 
“Merdeka itu artinya bebas 

mengerjakan apa saja, tetapi 
dengan koridor aturan dan 
regulasi. Merdeka itu tidak ada 
batasan-batasan yang 
mempersulit kita, tetapi 
mempermudah bagaimana kita 
mengerjakan tugas-tugas rutin 
dan tugas pokok kita,” 
sambungnya.

Dahyal mengucapkan terima 
kasih kepada semua pihak, 
karena atensinya begitu besar, 
terutama kepada 
penyelenggara, semua kepala 
bagian, dan semua jajarannya, 
sehingga acara pembukaan ini 
bisa terlaksana. Dahyal pun 
secara resmi membuka gelaran 
ini. “Semangat, dua tahun di 
masa pandemi, hari ini 
ungkapan kesyukuran kita 
kembali di kehidupan yang 
normal, sehingga saya 
harapkan bersemangat kembali, 
dimana tujuan akhirnya ini 
bagaimana meningkatkan 
semangat dan kinerja kita 
dalam pelaksanaan tugas,” 
ucapnya.

“Dengan mengucapkan 
Bismillahirrahmanirrahim, 
Porsen lingkup Sekretariat 
DPRD Kota Makassar saya 

buka dengan resmi,” ujar 
Dahyal disambut tepuk.
Sementara, Ketua Panitia HUT 
RI Ke-77 Sekretariat DPRD 
Kota Makassar, Muhajir, 
mengatakan, dalam 
memeriahkan semarak 
kemerdekaan, lingkup DPRD 
Kota Makassar menggelar 
berbagai lomba, diantaranya 
menyanyi lagu kebangsaan dan 
umum, makan kerupuk, 
memasukkan pensil kedalam 
botol, joget balon, sarung 
berantai, dan sebagainya.

“Kegiatan ini digelar dalam 
sehari saja. Alhamdilillah 
seluruh ASN dan pegawai 
kontrak sangat antusias 
mengikutinya,” kata Kabag 
Umum DPRD Kota Makassar 
ini. Kegiatan menjelang HUT 
Kemerdekaan RI ke-77 ini, juga 
dihadiri seluruh pimpinan DPRD 
Kota Makassar, Rudianto Lallo 
Ketua DPRD Makassar, Andi 
Suhada, Adi Rasyid Ali, dan 
Andi Nurhaldin masing-masing 
Wakil Ketua DPRD Makassar. 
Keempat pimpinan tersebut 
juga saling bergantian 
memberikan hadiah kepada 
pemenang lomba. (***)
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DPRD	Makassar	Maksimalkan	Serap	Aspirasi	
Warga	Lewat	Aplikasi	eRO'TA

DPRD MAKASSAR - DPRD Kota 
Makassar mengembangkan 
aplikasi digital untuk menjaring 
aspirasi warga yang diusulkan 
lewat reses berbasis elektronik (e-
reses) bernama eRO'TA atau e-
Reses oleh Kita. Aplikasi ini 
diklaim bisa menjangkau dan 
menyerap aspirasi warga lebih 
luas.
"Kalau dalam bahasa Makassar, 
eRO'TA ini artinya keinginan kita 
atau bahasa kerennya aspirasi 
kita," ujar Sekretaris Dewan DPRD 
Kota Makassar Dahyal yang juga 
reformer eRO'TA, Sabtu 
(27/8/2022).

Dahyal melanjutkan, aplikasi 
eRO'TA ini bisa diakses oleh 
seluruh masyarakat. Warga 
Makassar dapat berpartisipasi 
dalam hal penyaluran aspirasi 
yang akan menjadi pokok pikiran 
(pokir) anggota dewan lewat 
aplikasi berbasis mobile.

"Jadi kelebihan eRO'TA ini, kita 
menggunakan satu aplikasi yang 
mana aplikasi itu bisa akses 
seluruh masyarakat," tuturnya.

Menurutnya, selama ini reses yang 
digelar anggota dewan dinilai 
belum bisa menjangkau seluruh 
masyarakat. Lantaran reses cuma 
diadakan tiga kali setahun dan titik 
pelaksanaan resesnya pun 
terbatas.

"Sehingga pelibatan masyarakat 
ini, kurang bisa maksimal. Nah, 
dengan aplikasi ini maka 
masyarakat bisa berpartisipasi 
secara aktif," bebernya.

Warga yang tidak bisa 
menyampaikan aspirasinya secara 
langsung saat reses anggota 
dewan, bisa menyampaikan 
usulannya lewat aplikasi eRO'TA.

"Contoh misalnya orang di 
Kecamatan Biringkanaya atau 
orang di pulau, tanpa mengikuti 
reses anggota dewan bisa 
menyampaikan aspirasinya," tutur 
Dahyal.

Dahyal melanjutkan, dari sisi 
teknis eRO'TA dikembangkan 
sebagai suatu upaya yang dapat 
menghasilkan pokok-pokok pikiran 
anggota dewan yang partisipatif. 
Aspirasinya langsung dari 
masyarakat dari bawah, tersaring 
dan terverifikasi oleh SKPD terkait.

"Nanti masuk di aplikasi bisa 
langsung men-tag dapilnya, nama 
anggota dewannya apa yang 
diusulkan. Itu bergulir. Jadi nanti 
pada akhirnya tahapan berikutnya 
diverifikasi di SKPD terkait," 
tuturnya.

"Contoh misalnya ada warga 
mengeluhkan anak jalanan. 
Bagaimana anak jalanan ini, perlu 
bikin center atau apakah itu 

diusulkan. Itu nanti masuk di folder 
Dinas Sosial Makassar," sambung 
Dahyal.

Dinas Sosial Makassar kemudian 
melakukan verifikasi apakah 
aspirasi warga tersebut 
merupakan usulan baru atau 
aspirasi yang perlu dilanjutkan dan 
ditingkatkan. Kemudian 
disesuaikan dengan rencana kerja 
pemerintah daerah (RKDP) atau 
rencana startegis (renstra) dan 
akan berlanjut sampai ke 
Bappeda.

"Jadi setiap tahapan ada 
dokumen. Di akhirnya itu nanti 
teman-teman pendamping anggota 
dewan sudah tidak repot bikin 
pokir. Karena pokirnya dari bawah 
mengalir," tegasnya.

Dahyal menambahkan, 
pengembangan aplikasi eRO'TA ini 
melibatkan pendamping reses dan 
sosper. Rencananya aplikasi 
tersebut akan diluncurkan pada 
September 2022.

"Untuk sementara ini eRO'TA 
masih tahap soft launching dan 
akan kita uji coba. Jadi mohon 
dukungan teman-teman karena ini 
merupakan proyek perubahan dan 
sebagai reformer yang penggagas 
inovasi itu bisa mengoptimalkan 
sumber daya yang ada," jelasnya.
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DPRD Kota Makassar Perkenalkan 

DPRD MAKASSAR - DPRD Kota 
Makassar memperkenalkan 
applikasi eRO'TA' (e-Reses Oleh 
Kita), sebuah applikasi berbasis 
mobile. Pengenalan aplikasi ini 
dilaksanakan pada Rabu, 
(24/8/2022) di Hotel The Rinra 
Makassar. Applikasi ini salah satu 
yang akan menjadi inovasi dari 
Kota Makassar yang dirintis oleh 
DPRD Kota Makassar. 

eRO'TA' merupakan salah satu 
layanan yang berbasis digital yang 
dikembangkan oleh DPRD Kota 
Makassar, dimana era digitalisasi 
dan informasi merupakan salah 
satu kebutuhan bagi masyarakat. 
eRO'TA' dikembangkan untuk 
dapat diakses oleh seluruh 
masyarakat dan dapat 
berpartisipasi dalam hal 
penyaluran aspirasi yang akan 
menjadi pokok pikiran anggota 
dewan.

“Melalui eRO'TA' ini masyarakat 
bisa berperan aktif. Contoh 
misalnya ketika ada masyarakat 
yang tidak sempat mengikuti reses 

anggota dewan, itu bisa 
berpartisipasi untuk 
menyampaikan aspirasinya melalui 
applikasi ini. Setelah itu akan 
bergulir ke beberapa tahapan yang 
pada akhirnya akan diverifikasi 
oleh SKPD terkait persoalan 
aspirasi yang disampaikan,” ujar 
Sekretaris DPRD Kota Makassar 
Dahyal yang juga sebagai reformer 
eRO'TA'.

Dari sisi teknis, eRO'TA' 
dikembangkan sebagai suatu 
upaya yang dapat menghasilkan 
pokok-pokok pikiran anggota 
dewan yang partisipatif, langsung 
dari masyarakat dari bawah, 
tersaring dan terverifikasi oleh 
SKPD terkait.

“Untuk sementara ini eRO'TA' 
masih tahap soft launching dan 
akan kita uji coba. Jadi mohon 
dukungan teman-teman karena ini 
merupakan proyek perubahan dan 
sebagai reformer yang penggagas 
inovasi itu bisa mengoptimalkan 
sumber daya yang ada,” tutup 
Dahyal. (*)

Applikasi	eRO’TA,	Apa	Itu?

Buletin Mimbar Paripurna
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Sekretariat DPRD Kota Makassar Sosialisasikan 

SOP & PENERAPAN APLIKASI E-SOSPER 
kepada Tim Pendamping Sosialisasi Perda DPRD Kota Makassar

Rabu, 24/08/2022 di hotel The Rinra Makassar.
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Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Senin. 29/08/2022 menggelar rapat terkait 
Gambaran Umum Rancangan KUA APBD Tahun 2023, bersama tim TAPD Pemerintah 

Kota Makassar, di ruang Banggar DPRD Makassar.

Badan Anggaran 
DPRD Makassar 
Selasa, 
30/08/2022 
kembali 
melanjutkan  
Rapat gambaran 
umum tentang 
Rancangan KUA 
APBD th 2023 
bersama Para 
Perusda Kota 
Makassar di ruang 
rapat Badan 
Anggaran DPRD 
Makassar.

BADAN	ANGGARAN
Buletin Mimbar Paripurna
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BADAN	MUSYAWARAH
Badan Musyawarah DPRD Makassar sore ini rabu, 31/08/2022 di ruang Banggar melakukan 

rapat menentukan jadwal kegiatan DPRD Makassar bulan September 2022, dengan 
menghadirkan Asisten II Pemerintah Kota Makassar dan Pihak BPKAD Kota Makassar.
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Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2021/2022 DPRD Makassar, 
membahas tentang Pendapat akhir Fraksi DPRD Makassar terhadap Ranperda tentang 

Perlindungan Guru & Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang 
Perlindungan Guru. Senin, 01/08/2022 di DPRD Makassar.

Berita	Kegiatan	Alat	Kelengkapan	Dewan
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Struktur	Organisasi	Komisi	A	dan	B

H.	RACHMAT	TAQWA	QURAIS

KETUA	KOMISI	A	
(Bidang Pemerintahan)

FRAKSI	PARTAI	PERSATUAN	PEMBANGUNAN

BIDANG	PEMERINTAHAN
KOMISI A

Meliputi:

a.			Pemerintahan;
b.		Ketentraman	dan			
	 Ketertiban	masyarakat;
c.	 Media	Massa;
d.	 Hukum/Perundang-
	 undangan	dan	HAM;
e.	 Kepegawaian;	
f.	 Perizinan;

g.	 Organisasi	Sosial	Politik;
h.		Organisasi	Masyarakat	
	 dan	Pertanahan;
i.	 Kependudukan
j.	 Umum;	dan
k.		 Informatikan	Komunikasi	
	 dan	Pengelolaan	data	
	 Elektronik			.	

Hj. FATMA WAHYUDDIN
Wakil Ketua Komisi A

Fraksi Demokrat

H. IRWAN DJAFAR
Anggota Komisi A

Fraksi Nasdem

M. YAHYA
Anggota Komisi A

Fraksi Nasdem

AL HIDAYAT SAMSU
Anggota Komisi A

Fraksi PDI Perjuangan

ANWAR FARUQ
Anggota Komisi A

Fraksi PKS

ABDUL WAHAB TAHIR
Sekretaris Komisi A

Fraksi Golkar

ANDI PAHLEVI
Anggota Komisi A

Fraksi Gerindra

SYUKRAN KAHFI 
Anggota Komisi A

Fraksi PAN

H. MUH. NASIR RURUNG
Anggota Komisi A

Fraksi PAN

H. M. YUNUS HJ
Anggota Komisi A

Fraksi Nurani Indonesia Bangkit

DPRD
KOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO
WALIKOTA MAKASSAR

FATMAWATI RUSDI
WAKIL WALIKOTA MAKASSAR

ERIC	HORAS

BIDANG	EKONOMI	DAN	KEUANGAN
KOMISI B

Meliputi:

a.	 Perdagangan;	
b.		Perindustrian;	
c.	 Pertanian;
d.	 Perikanan	dan	Kelautan;
e.	 Peternakan;
f.	 Perkebunan;
g.	 Kehutanan;
h.	 Pengadaan	
	 Pangan/Logistik;

I.	 Koperasi	dan	UKM;
j.	 Pariwisata;
k.	 Keuangan	Daerah;	
l.	 Perpajakan;	
m.	Retribusi;
n.	 Perbankan;
o.	 	Perusahaan	Daerah;	dan
p.	 Dunia	Usaha	dan	
	 Penanaman	Modal.

Hj. REZKI
Anggota Komisi B
Fraksi Demokrat

BUDI HASTUTI
Anggota Komisi B

Fraksi Gerindra

Hj. MULIATI
Wakil Ketua Komisi B

Fraksi PPP

ARI ASHARI ILHAM
Sekretaris Komisi B

Fraksi Nasdem

H. MUCHLIS A MISBAH
Anggota Komisi B

Fraksi Nurani Indonesia Bangkit

WILLIAM LAURIN
Anggota Komisi B

Fraksi PDI Perjuangan

H HASANUDDIN LEO
Anggota Komisi B

Fraksi PAN

H. SYAMSUDDIN RAGA
Anggota Komisi B

Fraksi Nurani Indonesia Bangkit

Hj. NURUL HIDAYAT
Anggota Komisi B

Fraksi Golkar

AZWAR
Anggota Komisi B

Fraksi PKS

DPRD
KOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO
WALIKOTA MAKASSAR

FATMAWATI RUSDI
WAKIL WALIKOTA MAKASSAR

KETUA	KOMISI	B	
(Bidang Ekonomi dan Keuangan)

FRAKSI	GERINDRA
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ANDI	HADI	IBRAHIM	BASO

BIDANG	KESEJAHTERAAN	RAKYAT
KOMISI D

Meliputi:

a.			Ketenagakerjaan;
b.		Pendidikan;
c.		 Ilmu	Pengetahun	dan			
	 tehnologi;
d.			Kepemudaan	dan	
						olahraga;

e.			A	g	a	m	a;
f.			Kebudayaan;
g.			Sosial;
h.			Kesehatan	dan	
						Kelarga	berencana;	dan
I.				Peranan	Wanita	

K A S R U D I
Wakil Ketua Komisi D

Fraksi Gerindra

MARIO DAVID PN
Anggota Komisi D

Fraksi Nasdem

H. RAY SURYADI ARSYAD
Anggota Komisi D
Fraksi Demokrat

MESAKH RAYMOND RANTEPADANG
Anggota Komisi D

Fraksi PDI Perjuangan

YENI RAHMAN
Anggota Komisi D

Fraksi PKS

Hj. IRMAWATI SILA
Anggota Komisi D

Fraksi Nurani Indonesia Bangkit

H. SAHRUDDIN SAID
Sekretaris Komisi D

Fraksi Golkar

HJ. APIATY AMIN SYAM
Anggota Komisi D

Fraksi Golkar

HAMZAH HAMID
Anggota Komisi D

Fraksi PAN

ABDUL WAHID
Anggota Komisi D

Fraksi PPP

Hj. KARTINI
Anggota Komisi D

Fraksi Nurani Indonesia Bangkit

HARRY KURNIA PAKAMBANAN
Anggota Komisi D

Fraksi Partai Demokrat

DPRD
KOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO
WALIKOTA MAKASSAR

FATMAWATI RUSDI
WAKIL WALIKOTA MAKASSAR

KETUA	KOMISI	D	
(Bidang Kesejahteraan Rakyat)

FRAKSI	PKS

BIDANG	PEMBANGUNAN
KOMISI C

Meliputi:

a.	 Pekerjaan	Umum;
b.	 Prasarana	wilayah	dan	
	 Permukiman;
c.	 Tata	Ruang	Kota;
d.	 Kebersihan	dan	
	 Keindahan;

e.	 Perhubungan;
f.	 Pertambangan	dan	
	 Energi;
g.	 Jasa	Telekomunikasi;	
	 dan	
h.	 Lingkungan	Hidup

DPRD
KOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO
WALIKOTA MAKASSAR

FATMAWATI RUSDI
WAKIL WALIKOTA MAKASSAR

H.	SANGKALA	SADDIKO

KETUA	KOMISI	C
(Bidang Pembangunan)

FRAKSI	PARTAI	AMANAT	NASIONAL

GALMERRYA KONDORURA
Wakil Ketua Komisi C
Fraksi PDI Perjuangan

SUPRATMAN
Sekretaris Komisi C

Fraksi Nasdem

H. ARIFIN DG KULLE
Anggota Komisi C
Fraksi Demokrat

ANDI SUHARMIKA
Anggota Komisi C

Fraksi Golkar

ANTON PAUL GONI
Anggota Komisi C

Fraksi PDI Perjuangan

Hj. NUNUNG DASNIAR B
Anggota Komisi C

Fraksi Gerindra

Hj. ANDI ASTIAH ASRI
Anggota Komisi C

Fraksi PKS

H. ABDUL AZIS NAMU
Anggota Komisi C

Fraksi PPP

FASRUDDIN RUSLY
Anggota Komisi C

Fraksi PPP

IMAM MUSAKKAR
Anggota Komisi C

Fraksi Nurani Indonesia Bangkit
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