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SalamRedaks
i

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 diawal Tahun 2022 
Legislator DPRD Kota Makassar Menyikapi Aspirasi Warga 
Blok G RW 06 Kelurahan Minasaupa Kecamatan Rappocini, 
Komisi C DPRD Makassar gelar Rapat Dengar Pendapat 
(RDP) perihal permasalahan banjir yang tiap tahunnya 
diwilayah kami, jelasnya sambil memperlihatkan bukti-bukti 
foto, Rabu (19/01/2022).

Rapat yang digelar di ruang kerja Komisi C ini menghadirkan 
perwakilan warga, Lurah Minasaupa, Camat Rappocini dan 
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Drainase 
PU kota Makassar.

Dan selang beberapa hari kemudian Sekretariat DPRD 
Makassar kedatangan rombongan Mahasiswa Uncen dengan 
jumlah 23 orang mahasiswa serta 2 orang dosen pendamping 
dan 3 orang staf akademik Rabu (12/11/2022).

Kunjungan ini diterima Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD 
Makassar Dr. Muhajir, sedangkan Dosen pendamping, Anos 
Karoba saat ditemui usai melakukan audiens, mengatakan 
mahasiswa Uncen berkunjung ke Makassar dalam rangka 
pengembangan wawasan sebagai bagian dari program 
benchmarking mahasiswa magister.

Dan dibulan yang sama DPRD Makassar melakukan 
Penandatangan Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri 
Makassar dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha 
Negara, di Kantor DPRD Makassar, Jl. A.P. Pettarani.

Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi Sundari didampingi 
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Muh Ruslan SH 
MH beserta jajaran diterima langsung Ketua DPRD Makassar 
Rudianto Lallo didampingi Wakil Ketua DPRD Makassar Adi 
Rasyid Ali dan Andi Nurhaldin serta sejumlah Anggota DPRD 
Makassar, Erick Horas, Arifin Kulle, H. Yunus dan Fatma 
Wahyudin.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo 
menegaskan kerjasama dengan kejari makassar terkait 
pembimbingan di bidang hukum dalam rangka mendukung 
fungsi dan tugas anggota DPRD Makassar selaku legislator.

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

                                                                                                                                                                                          
Makassar, Januari 2022
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Sikapi	Aspirasi	Warga	Minasaupa	
Komisi	C	DPRD	Makassar	gelar	RDP

Menyikapi aspirasi warga blok G RW 06 Kelurahan Minasaupa Kecamatan Rappocini, Komisi C DPRD 
Makassar gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP),Rabu (19/01/2022).
Rapat yang digelar di ruang kerja Komisi C ini menghadirkan perwakilan warga, Lurah Minasaupa, Camat 
Rappocini dan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Drainase PU kota Makassar.

19 DPRD Makassar Mendapat kunjungan dari 
Bone Bolango dan Kota Palopo

20  Menuju Pemilu 2024, 
PAN Makassar Benahi Struktur

21  DPRD Makassar Tetapkan 
22 Prolegda Tahun Ini

22  Tunjangan Anggota DPRD Makassar 
Naik Tahun Ini

23  Wali Kota-Wawali Makassar 
Tegaskan Penegakan Kedisiplinan

24  4.087 Lahan Aset Pemkot Makassar, Belum 
Bersertifikat 

25  Lahirkan Produk Hukum Berkualitas, DPRD 
Makassar MOU Bersama Kejari

26  Data Pemilih Berkelanjutan Kota Makassar 
Mencapai 904.453

27  Dewan Desak Pemkot Makassar 
Gelar Tender Awal Tahun

28  Hindari 4 Faktor yang Cepat Menguras 
Kemampuan Aki Mobil

29  Kesehatan Pulih 
Ekonomi Bangkit

30  5 Rahasia Miliki Tubuh Sehat 
dengan Cara Alami

5   Mahasiswa Pascasarjana Uncen Papua 
Studi Banding di DPRD Makassar

6  Isi Pergantian Tahun, Kasrudi Kunjungi Rumah 
Tahfidz 

7  Kunjungan DPRD Bone, 
Andi Nurhaldin Paparkan Program Sosper

8  Atasi Kemacetan, Dewan Makassar Minta 
Pengelola MP dan PD Parkir Tak Rugikan Ojol

9  Penerapan Tilang Elektronik Dirlantas Polda 
Sulsel Gandeng Diskominfo Makassar

10  Sekolah Jurnalis SD Unggulan Pemda 
Belajar Podcast di DPRD Makassar

11  Pencegahan Omicron
Dewan Minta Pengetatan Perbatasan

12  Dua Legislator Makassar Jenguk Pengusaha 
Bank Sampah yang Menderita Lumpuh

13 Kebakaran di Tamangapa Raya,
Fraksi Gerindra Beri Bantuan Sembako

14   Kepala Kejaksaan Negeri Makassar 
berkunjung ke DPRD Kota Makassar 

15  DPRD Kota Makassar terima Tamu dari Kota 
Tarakan, Kabupaten Sigi, Wajo dan Bulukumba

18  Andi Nurhaldin NH menerima Tamu dari Buton 
Selatan dan Kota Pare Pare
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Perwakilan Warga Blok G RW 06 Kelurahan Minasaupa saat menyampaikan apirasi pada RDP 
Komisi C DPRD Makassar,Rabu (19/01/2022). sumber foto : Humas DPRD Makassar

DPRD MAKASSAR - Menyikapi 
aspirasi warga blok G RW 06 
Kelurahan Minasaupa Kecamatan 
Rappocini, Komisi C DPRD 
Makassar gelar Rapat Dengar 
Pendapat (RDP),Rabu 
(19/01/2022).

Rapat yang digelar di ruang kerja 
Komisi C ini menghadirkan 
perwakilan warga, Lurah 
Minasaupa, Camat Rappocini dan 
Bidang Pengelolaan Sumber Daya 
Air (PSDA) dan Drainase PU kota 
Makassar.

Saat diberi kesempatan oleh 
pimpinan rapat, Ketua RW 06 
Kelurahan Minasaupa Muhammad 
Anas menjelaskan bahwa maksud 
aspirasi yang dimasukkan ke 
DPRD kota Makassar guna ingin 
sharing bersama mengenai 
permasalahan banjir yang setiap 
tahun dialami oleh warga.

“Mewakili warga RW 06 kelurahan 
Minasaupa, diharapkan pada RDP 

siang ini bisa ada solusi perihal 
permasalahan banjir yang tiap 
tahunnya diwilayah kami,”jelasnya 
sambil memperlihatkan bukti-bukti 
foto.

Menjawab hal tersebut,Kepala 
Bidang Pengelolaan Sumber Daya 
Air (PSDA) dan Drainase PU kota 
Makassar Syafar Majid 
menjelaskan bahwa persoalan 
yang dimaksud harus ditinjau 
terlebih dahulu mengingat banjir 
yang tiap tahunnya melanda 
wilayah tersebut akibat kiriman 
dari Katangka Kabupaten Gowa.

“Kalau bisa mungkin kita bersama 
melihat langsung lokasi tersebut 
sehingga bisa secara jelas 
mencari titik permasalahan, karena 
mengingat wilayah tersebut juga 
perbatasan dari Kabupaten 
Gowa,”ungkapnya.

Menyikapi hal tersebut Ketua 
Komisi C DPRD Makassar Arifin 
Dg. Kulle mewakili Anggota Komisi 

C memberikan kesimpulan bahwa 
setelah RDP segera Anggota 
Komisi C DPRD Makassar 
bersama Dinas PU dengan 
bersinergi bersama Camat 
Rappocini selaku pemerintah 
setempat akan turun langsung 
meninjau agar bisa mencari solusi 
dari permasalahan tahunan di 
wilayah RW 06 Minasaupa ini.

“Setelah mendengarkan 
penjelasan,secepatnya kita akan 
turun langsung bersama Dinas PU 
bersama pak Camat dan pak 
Lurah yang tentunya didampingi 
oleh perwakilan warga untuk 
mencari solusi penanganan awal 
terkait hal tersebut,” ungkap Arkul 
sapaan akrab Ketua Komisi C ini.

Dirinya juga meminta kepada 
Lurah Minasaupa dan Camat 
Rappocini setelah RDP untuk 
melihat kembali persoalan banjir di 
wilayah tersebut dan menjadikan 
usulan prioritas pada Musrenbang 
tahun 2022. (Ananta)
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Rombongan Mahasiswa Pasca Uncen saat berfoto di pelataran Gedung DPRD Makassar, (Nanang)

Mahasiswa	Pascasarjana	Uncen	Papua	Mahasiswa	Pascasarjana	Uncen	Papua	
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DPRD MAKASSAR - Studi 
banding ke Sekretariat DPRD 
Makassar, Rabu (12/11/2022).
Kunjungan ini diterima Kepala 
Bagian Umum Sekretariat DPRD 
Makassar Dr. Muhajir, sedangkan 
rombongan Mahasiswa Uncen 
datang dengan 23 orang 
mahasiswa serta 2 orang dosen 
pendamping dan 3 orang staf 
akademik.

Dosen pendamping, Anos Karoba 
saat ditemui usai melakukan 
audiens, mengatakan mahasiswa 
Uncen berkunjung ke Makassar 
dalam rangka pengembangan 
wawasan sebagai bagian dari 
program benchmarking mahasiswa 
magister.

“Kunjungan tersebut sekaligus 
bermaksud untuk mengkayakan 
referensi praktis tentang strategi 
dan kebijakan pembangunan, 
serta ketenagakerjaan dan 
Gender. Makassar merupakan 
salah satu kota strategis untuk 
dijadikan referensi kebijakan-
kebijakan publik,” ujarnya.

Sementara, Kepala Bagian Umum 
Sekretariat DPRD Makassar Dr. 
Muhajir, mengaku menyambut baik 
kedatangan mahasiswa Pasca 
Sarjana Uncen. Beliau berharap 
studi banding yang dilakukan oleh 
mahasiswa Uncen bisa menjadi 
salah satu sarana untuk 
mendalami kebijakan yang ada di 
Makassar lebih baik lagi dan tentu 

diharapkan akan ada penerapan 
kebijakan yang baik di Jayapura 
kedepannya.

“Kedatangan mahasiswa dan 
rekan-rekan dari Uncen Papua 
merupakan hal yang 
menggembirakan bagi kami. Kita 
memiliki visi yang sama dalam 
pengembangan sumber daya 
manusia. Kedatangan ini dalam 
rangka studi banding ini tentu saja 
kami sambut dengan suka cita,” 
kata Muhajir. (Ananta)
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Bamus	DPRD	Makassar	
Dorong	Pembahasan	Ranperda
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Isi	Pergantian	Tahun,	
Kasrudi	Kunjungi	Rumah	Tahfidz	

BULETIN	MIMBAR	PARIPURNABULETIN	MIMBAR	PARIPURNA



BULETIN	MIMBAR	PARIPURNABULETIN	MIMBAR	PARIPURNA

Kunjungan	DPRD	Bone,	
Andi	Nurhaldin	Paparkan	Program	Sosper

DPRD MAKASSAR -  Program pro 
rakyat oleh DPRD, membuat 
Legislator Kab. Bone mengunjungi 
DPRD Makassar. Program 
Sosialisasi Peraturan Daerah, 
dilakukan anggota DPRD 
Makassar dalam rangka 
penyebarluasan produk hukum 
daerah.

Program tersebut telah digrlar 
anggota DPRD Makassar sejak 2 
tahun yang merupakan perwujudan 
dari hasil kerja DPRD selaku 
legislator.

“Kami merasa kegiatan ini sangat 
bermanfaat bagi masyarakat. 
Sehingga kami lakukan 
penambahan di tahun 2022 ini”, 
ujarnya.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua III 
DPRD Makassar, Andi Nurhaldin 
NH saat menerima kunjungan 
Komisi I DPRD kabupaten 

Bone,Kamis (06/01/2022). Di ruang 
penerimaan tamu DPRD Makassar.

Ketua Komisi I DPRD Bone, 
Saefullah Latif selaku pimpinan 
rombongan mengaku, 
kedatangannya berkunjung ke 
DPRD Makassar ingin mengetahui 
cara pelaksanaan penyebarluasan 
informasi Peraturan Daerah yang 
dimana DPRD kabupaten Bone 
rencananya ditahun 2022 baru 
akan melaksanakan kegiatan 
tersebut.

Saya berharap setelah kunjungan 
ini, kami di kabupaten Bone dapat 
melaksanakan penyebarluasan 
informasi peraturan daerah yang 
dimana dalam pelaksanaannya 
nanti masyarakat bisa mengetahui 
kerja-kerja kami di DPRD.

Lanjut Wakil Ketua III DPRD 
Makassar, Andi Nurhaldin NH 
sesaat setelah menerima 

kunjungan, menjelaskan bahwa 
pihaknya telah memberikan 
informasi baik mekanisme atupun 
prosedur yang berlaku di Kota 
Makassar dalam hal 
Penyebarluasan Informasi Perturan 
Daerah.

“Kami telah menginformasikan 
segala sesuatu terkait 
penyebarluasan informasi berupa 
Perda, baik itu dalam hal 
mekanisme, regulasi, ataupun 
prosedur-prosedur yang lain. Saya 
harap sosialisasi Perda di DPRD 
Kabupaten Bone bisa berjalan 
sesuai yang diinginkan.” 
pungkasnya kepada Inisulsel.com.

Diketahui penerimaan kunjungan 
DPRD Bone siang ini juga dihadiri 
Kepala Bagian Umum Sekretariat 
DPRD Kota Makassar Dr. Muhajir. 
(Ananta)

Wakil Ketua III DPRD Makassar, Andi Nurhaldin NH saat menerima kunjungan Komisi I DPRD kabupaten Bone, 
Kamis (06/01/2021). Di ruang penerimaan tamu DPRD Makassar. (Ananta)
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DPRD MAKASSAR - Kemacetan 
kerap terjadi di sekitar Mall MP 
dinilai karena adanya kendaraan 
ojek online (Ojol) yang biasa 
mangkal dan menunggu calon 
penumpang di depan Mal 
Panakkukang dan depan Hotel 
Myko membuat kemacetan di 
sepanjang jalan Boulevard.

Menanggapi laporan masyarakat 
terkait kemacetan tersebut, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kota Makassar meminta agar pihak 
Dinas Perhubungan dan Perumda 
Parkir hingga pengelola Mall 
Panakukkang memberi solusi yang 
terbaik.

Hal itu terungkap saat Komisi C 
DPRD Makassar menggelar Rapat 
Dengar Pendapat dalam rangka 
memediasi seluruh pihak yang 
terkait, termasuk empat 
perusahaan penyedia transportasi 
online yaitu, Gojek, Grab, Maxim 
dan Shoppe Food. RDP ini digelar 
di Ruang Banngar DPRD 
Makassar, Rabu (12/01/2022).

Sekretaris Komisi C DPRD Kota 
Makassar, Fasruddin Rusli 
mengatakan, pihaknya meminta 
pada PD Parkir, Dinas 
Perhubungan, hingga pengelola 
Mall Panakkukang untuk 
bermusyawarah menemukan solusi 
yang terbaik.

“Kami harap solusi yang tebaik 
pada seluruh pihak untuk 
menemukan jalan keluar sehingga 
tidak ada yang dirugikan 
dikemudian hari. apakah itu 
dibuatkan parkir khusus atau 
kebijakan-kebijakan yang lain,” 
ujarnya.

sementara, Legislator PKS Anwar 
Faruq menyarankan kepada 
pengelola Mall Panakkukang untuk 
meniadakan pembayaran parkir 
bagi pengemudi ojol.

“Lebih baik kalau digratiskan saja 
masuknya bagi teman-teman driver 
ojol, agar tidak terjadi penempukan 
di jalan boulevard,” pungkasnya.

Komisi C juga berencana untuk 
turun langsung melihat kondisi 
kemacetan di depan MP.

“Kita lihat dulu kondisinya. Kami 
rencana akan turun ke lapangan 
untuk melihat langsung kondisi di 
sana dan harus menindaklanjuti 
terjadinya kemacetan tersebut,” 
terang Acil. (Satria)



Penerapan	Tilang	Elektronik	
Dirlantas	Polda	Sulsel	Gandeng	Diskominfo	Makassar

Coffee Morning Dirlantas Polda Sulsel bersama Diskominfo Makassar

DPRD MAKASSAR -  Sejumlah 
jalan protokol di Makassar bakal 
diterapkan electronic traffic Law 
Enforcement (ETLE) atau yang 
biasa dikenal Tilang Elektronik. 
Untuk itu, Dirlantas Polda Sulawesi 
Selatan bekerjasama Pemerintah 
Kota Makasar Dalam hal ini Dinas 
Komunikasi dan Informatika.

Membahas kerjasama ini, Kepala 
Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kota Makassar, Mahyuddin 
menyampaikan terkait optimalisasi 
penerapan ETLE akan terus 
bersinergi dengan Dirlantas Polda 
Sulsel.

“Untuk memaksimalkan 
pemberlakuan ETLE saat ini sudah 
ada ratusan CCTV yang terpasang 
di sejumlah jalan protokol di 
Makassar beberapa diantaranya 
digunakan khusus dakam 
penerapan Etle ini dan tentu ini 
merupakan bentuk kerjasama 
dengan Dirlantas Polda Sulsel,” 
ungkap Mahyuddin, Kamis 
(6/07/2022).

Kepada awak media, Mahyuddin 
mengungkapkan pihaknya bertemu 
dengan Dirlantas Polda Sulsel Pak 
Endi Kasubdit Gakkum beserta 
jajaran dalam coffee morning.

“Pertemuan ini juga bagian dari 
silaturahmi di awal tahun sekaligus 
memperkenalkan saya dan jajaran 
selaku Kadis baru di Dinas Kominfo 
kota Makassar agar bisa terjadi 
optimalisasi terkait penerapan 
ETLE ini dan Kami berharap 
dengan pemberlakuan sebagai 
cara untuk menertibkan 
masyarakat agar lebih taat aturan 
dalam berlalu lintas,”tutup 
Mahyuddin.
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Momen foto bersama Siswa dan Wakil Ketua DPRD Makassar bersama Kasubag Humas (Nanang)
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Sekolah	Jurnalis	SD	Unggulan	Pemda	
Belajar	Podcast	di	DPRD	Makassar

DPRD MAKASSAR - Belasan 
siswa SD Inpres Unggulan BTN 
Pemda mengunjungi Dapur 
Redaksi Sekretariat DPRD 
Makassar, Jl AP Pettarani No 1-2, 
yang letaknya di ruang humas 
lantai 2, Jumat (14/1).

Dari belasan siswa turut pula Andi 
Aira Dewanti, putri kedua politisi 
muda yang juga mantan anggota 
DPRD Makassar almarhum Andi 
Endre Cecep Lantara.

Siswa SD Unggulan Pemda 
bersama Andi Nurhaldin saat 
belajar Jurnalis. (Nanang)Wali 
kelas sekolah jurnalis Nur Fajri 
Indrayani mengatakan, kunjungan 

ini bentuk perkenalan siswanya ke 
dunia jurnalistik. “Bagaimana anak 
didik mengenal langsung alat dan 
sarana podcast sekaligus 
pemanfaatannya. Termasuk 
melihat langsung proses shooting 
podcast serta belajar menjadi 
presenter,” kata Nur Fajri yang 
akrab disapa ibu Nunung ini.

Rombongan siswa sekolah 
jurnalistik diterima langsung Wakil 
Ketua DPRD Makassar Andi 
Nurhaldin Nurdin Halid didampingi 
Kasubag Humas DPRD Andi Taufiq 
Nadsir dan penanggungjawab 
aarana Podcast Akbar Rasyid, 
serta Awaluddin Kasim.

Usai melihat proses podcast, para 
siswa diberi kesempatan 
wawancara langsung dengan Wakil 
Ketua DPRD Makassar Andi 
Nurhaldin NH sebagai bentuk tugas 
ekstrakurikuler dari sekolah.

Nurhaldin berharap, ilmu yang 
diperoleh siswa jurnalistik dapat 
bermanfaat dan melahirkan jurnalis 
jurnalis handal masa depan.

Di akhir kunjungan, para siswa 
mendapatkan cenderamata berupa 
majalah internal DPRD untuk 
menjadi referensi hasil karya 
jurnalistik. (Ananta)



Pencegahan	Omicron
Dewan	Minta	Pengetatan	Perbatasan
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DPRD MAKASSAR - DPRD Kota 
Makassar meminta pemerintah 
kembali melakukan pengetatan di 
perbatasan menyusul temuan 
kasus Covid-19 varian Omicron di 
Kabupaten Takalar.

"Langkah antisipasi pemkot yang 
lakukan penjagaan di perbatasan," 
ujar Anggota Komisi A DPRD Kota 
Makassar Kasrudi.

Dia mengatakan, kemungkinan 
varian tersebut memang sudah 
ada di Kota Makassar melihat 
mobilitas yang tinggi, apalagi 
selama ini tak ada penyekatan 
antar daerah.

"Cuma kan memang imun kita 
lebih baik barangkali, karena rata-
rata kita sudah divaksin, tapi tetap 
untuk antisipasi ini harus ada 
langkah nyata dari pemerintah," 
katanya.

Hal ini agar pemerintah tidak 
terkesan masa bodoh dengan 
penularannya. Selain itu dia juga 

mendesak agar vaksinasi segera 
dirampungkan 100%, utamanya 
lansia yang capaiannya masih di 
bawah 50%.

"Bagaimana kalau jemput bola, 
jangan dibawa juga lansia ke 
tempat vaksin terus disuruh antre, 
ini saya tau betul yang bikin 
mereka berpikir untuk tidak datang. 
Semestinya memang ada 
pelayanan khusus ke mereka," 
terangnya.

Ketua Komisi D DPRD Makassar 
Bidang Kesejahteraan Masyarakat 
Abdul Wahab Tahir mengatakan, 
hal ini menjadi warning bagi 
seluruh pemerintah daerah tak 
hanya di Kota Makassar.

“Yang kedua pemerintah dalam hal 
ini dinas kesehatan seharusnya 
punya opsi-opsi dalam menghadapi 
keadaan darurat seperti ini," 
katanya.

Menurutnya situasi ini telah dihadapi 
oleh pemerintah selama kurun waktu 
dua tahun terakhir sehingga 
selayaknya situasi genting tak lagi 
terjadi di Kota Makassar  mengingat 
banyaknya pengalaman yang telah 
dilalui.

"Jadi kita minta ini butuh treatment 
khusus, saya percayalah pemerintah 
Kota Makassar punya cara dan 
kemampuan untuk mengatasi 
masalah ini," tandasnya.
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Makassar Kasrudi (F-
Gerindra) bersama Muchlis A 
Misbah (F-NIB) saat kunjungi 
Asrul yang terbaring sakit,Rabu 
(26/01/2022)

Asrul (50), pria paruh baya asal 
RW 1, Kelurahan Tello, Kota 
Makassar membutuhkan uluran 
tangan dari Pemerintah Kota 
(Pemkot) Makassar.

Pasalnya Asrul yang merupakan 
seorang Pengusaha Bank 
Sampah saat ini terkena penyakit 
yang menyebabkan dirinya 
lumpuh.

Anggota DPRD Makassar Kasrudi 
(F-Gerindra) dan Muchlis Misbah 
(F-NIB) yang menjenguk langsung 
Asrul mengatakan, saat ini Asrul 
sangat membutuhkan uluran 
tangan pemerintah.

“Perjuangan Asrul dalam 
mengurangi sampah di Kota 
Makassar sangat patut diacungi 
jempol. Tapi sayangnya hari ini dia 
menderita lumpuh,” ungkap 
Kasrudi.

Olehnya itu, Kasrudi berharap agar 
Pemkot Makassar segera turun 
tangan membantu warganya yang 
menderita lumpuh tersebut.

“Penyakit yang diderita Asrul 
membuatnya tidak bisa lagi 
bekerja. Olehnya pemerintah agar 
secepatnya turun tangan,” 
ungkapnya.

“Jasanya dalam mengelolah Bank 
Sampah di Makassar tak bisa 
dilupakan. Saya berharap warga 
Kota Makassar juga ikut 
mengulurkan tangannya untuk 
membantu saudara Asrul,” 
jelasnya.

Senada dengan Kasrudi, Muchlis 
Misbah juga mengatakan sangat 
prihatin melihat kondisi Asrul dan 
dirinya sangat berharap pemerintah 
kota Makassar bersama warga 
membuka hati untuk mengulurkan 
tangan meringankan beban 
keluarga.

“Asrul merupakan teman kami dan 
kami berharap apa yang telah 
diberikan bisa meringankan sedikit 
beban keluarga, dan kami berdoa 
semoga saudara kita bisa diberi 
kesehatan serta kembali beraktifitas 
,”ungkap legislator Hanura ini pada 
inisulsel.com.

Dalam kunjungan itu juga, Kasrudi 
dan Muchlis Misbah juga 
memberikan sedikit bantuan kepada 
Asrul.
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Muchlis A Misbah (F-NIB)

Dua	Legislator	Makassar	Jenguk	Pengusaha	
Bank	Sampah	yang	Menderita	Lumpuh
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Kebakaran	di	Tamangapa	Raya,
Fraksi	Gerindra	Makassar	Beri	Bantuan	Sembako

Tampak Anggota DPRD Makassar Kasrudi mewakil Fraksi Gerindra menyerahkan bantuan 
sembako pada korban kebakaran Tamangapa Raya,Selasa (18/01/2022) Sumber foto : Ist

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Makassar Kasrudi mewakili 
Fraksi Gerindra DPRD Makassar 
memberikan bantuan Sembako ke 
korban kebakaran di Jalan 
Tamangapa Raya, Kecamatan 
Manggala, Selasa (18/1/2022).

Kepada inisulsel.com Selasa 
(18/01/2022), Kasrudi mengatakan 
kebakaran tersebut terjadi akibat 
korsleting listrik di salah satu 
warga yang menyebabkan api dari 
korsleting listrik tersebut 
merembes rumah lainnya.

“Kita dari Fraksi Gerindra DPRD 
Makassar bergerak cepat 
memberikan bantuan berupa 
Sembako kepada korban 
kebakaran,” kata Kasrudi

Ia berharap, bantuan yang 
sederhana ini bisa sedikit 
membantu korban kebakaran dan 
meminta warga lebih waspada 
lagi.

Tak hanya itu, anggota Komisi A 
DPRD Makassar itu berharap agar 
pihak PLN juga mengadakan 
program terkait kelistrikan ke 
warga-warga.

“Saya berharap PLN membuat 
program baik itu Sosialisasi 
langsung ke masyarakat, agar 

masyarakat bisa paham 
bagaimana menghindari korsleting 
listrik,” tandasnya.

Diketahui, kebakaran tersebut 
terjadi pada Minggu (16/1/2022) 
malam. Dimana, ada tiga rumah 
yang terdampak kebakaran. 
(Satria)
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Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi 
Sundari didampingi Kepala Seksi Perdata dan 
Tata Usaha Negara Muh Ruslan SH MH 
beserta jajarannya berkunjung ke DPRD Kota 
Makassar dan diterima langsung Ketua DPRD 
Makassar Rudianto Lallo didampingi Wakil 
Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali dan Andi 
Nurhaldin serta sejumlah Anggota DPRD 
Makassar, Erick Horas, Arifin Kulle, H. Yunus 
dan Fatma Wahyudin.
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Andi Nurhaldin NH Wakil Ketua DPRD Kota 
Makassar dan Anwar Faruq Anggota Komisi C 
DPRD Makassar (F-PKS) menerima Tamu 
dari Kabupaten Sigi Palu Sulawesi Tengah, 
Kota Tarakan, Kabupaten Wajo dan 
Kabupaten Bulukumba
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Andi Nurhaldin NH Wakil Ketua DPRD Kota 
Makassar menerima Tamu dari Buton Selatan 
dan Kota Pare Pare
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Anggota Komisi C DPRD Makassar Anwar 
Faruq (F-PKS) didampingi Kepala Bagian 
Umum Muhajir menerima kunjungan dari 
empat daerah, Kamis (13/01/2022).

Adapun empat daerah yang berkunjung ke 
DPRD Makassar yakni: Bone Bolango dan 
Palopo
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DPRD MAKASSAR - Ketua DPD 
Partai Amanat Nasional (PAN) Kota 
Makassar, Hamzah Hamid saat ini 
tengah fokus bergerak memperkuat 
dan membenahi struktur partai 
hingga tingkat RW/RW.

Hal tersebut dilakukan sesuai 
instruksi dari DPP dan DPW PAN 
Sulsel bahwa konsolidasi di 24 
Kabupaten/Kota harus berjalan 
hingga tingkatan terendah untuk 
mengawal aspirasi masyarakat.

“Paling utama sekarang ini 
bagaimana merampungkan 
kepengurusan sampai tingkat 
kelurahan hingga ranting RT/RW, 
kemudian mempersiapkan kader di 
2024,” ujar Hamzah di Warkop 
Daeng Anas, Jalan Faisal 
Makassar, Sabtu (22/1/2022).

Ketua Fraksi PAN DPRD Makassar 
ini mengatakan pihaknya akan 

terus melakukan evaluasi kepada 
kader-kader yang tidak patuh 
terhadap aturan partai, khususnya 
ditingkat kecamatan dan kelurahan.

“Kami juga sementara evaluasi 
ditingkat kelurahan dan ranting, 
tentu yang tidak bagus kita akan 
ganti. Jadi hampir lima puluh 
persen lah akan diganti,” 
terangnya.

Hamzah juga menyampaikan 
dalam menghadapi Pemilu 2024 
mendatang, tentunya kekuatan 
partai ada pada struktur dan kader 
militan yang terus bekerja keras.

“Perampungan ini kan tujuannya 
untuk menghadapi Pemilu dan 
Pilkada 2024, karena kekuatan 
partai itu selain di jaringan dan 
infrastruktur, pasti ada di 
simpatisan. Pengalaman kita 
selama ini kekuatan itu di struktur 

partai kemudian kekuatan caleg itu 
yang kedua,” jelasnya.

“Jadi Insya Allah paling lambat 
bulan Juni semua harus rampung 
struktur kepengurusan sampai 
ditingkat paling bawah,” tambah 
Legislator PAN tiga periode ini.

Lebih lanjut, Anggota Komisi A 
DPRD Makassar ini selalu 
menginstruksikan kepada seluruh 
kader PAN di Makassar agar terus 
mendekatkan diri kepada 
masyarakat, apalagi ditengah 
situasi sekarang.

“Yang selalu saya tekankan kepada 
kader PAN agar selalu lebih dekat 
dengan masyarakat dan merespon 
setiap apa yang menjadi keluhan 
masyarakat, dan selalu hadir 
ditengah-tengah masyarakat ketika 
dibutuhkan,” pungkasnya. (Satria)

Menuju	Pemilu	2024,	
PAN	Makassar	Benahi	Struktur



DPRD	Makassar	Tetapkan	
22	Prolegda	Tahun	Ini
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1.  Rancangan Perda tentang Pencegahan dan 
Penanggulangan Bahaya Kebakaran

2.  Rancangan Penda tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah

3.  Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

4.  Rancangan Perda tentang Omnibus Sombere and 
Smart City

5.  Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Perda 
Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Retritusi Jasa Umum

6.  Rancangan Perda Tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu

7.  Rancangan Perda tentang Pertanggung Jawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 7.

8.  Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022

9.  Rancangan Perda tentang Pendirian Perseroan 
Dacrah Makassar Incorporated

10.  Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Perda 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034

11.  Rancangan Perda tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan

12  Rancangan Perda tentang Rencana Induk 
Pembangunan pariwisata Kota Makassar

13.  Rancangan Perda tentang Kerjasama Daerah
14.  Rancangan Perda tentang Inovasi Daerah
15.  Rancangan Perda tentang Perubahan atas Perda 

No.11 tahun 2011 tentang Retribusi Sampah
16.  Rancangan Perda tentang Tera dan Tera Ulang.
17.  Rancangan Perda tentang Perubahan atas Perda 

No.9 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan 
Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Pada 
Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan, dan 
Permukiman

18.  Rancangan Perda tentang Pemajuan Kebudaynan 
Daerah

19.  Rancangan Perda tentang Kota Layak Anak
20.  Rancangan Perda tentang Perlindungan Guru
21.  Rancangan Perda tentang, Penanggulangan 

Bencana
22.  Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan 

Reklame Kota Makassar.

Adapun 22 Ranperda 2022 yakni.
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Tunjangan	Anggota	DPRD	Makassar	
Naik	Tahun	Ini

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar  kian 
dimanjakan. Ada kenaikan 
tunjangan transportasi dan 
perumahan per Januari 2022. 
Totalnya Rp7,5 juta untuk 
transportasi dan Rp6,5 juta untuk 
perumahan.

Sehingga jika dikalkulasi dengan 
nominal sebelumnya tunjangan 
transportasi bisa mencapai 
Rp17,5 juta, sedangkan 
perumahan mencapai Rp18,5 juta 
untuk pimpinan dan Rp17,5 juta 
untuk anggota.

Jumlah tersebut belum termasuk 
tunjangan lainnya, seperti Uang 
Jasa Pengabdian, operasional dan 
gaji pokok.

Kepala Bagian Keuangan 
Sekretariat DPRD Kota Makassar, 
Kadir Masri membenarkan hal itu. 
Dia mengatakan, pemberian 
tunjangan mengikuti kebijakan di 
DPRD Provinsi yang sudah lebih 
dahulu mendapatkan tunjangan 
serupa.

“Kenaikan tersebut sangat layak 
diberikan karena di satu sisi ada 
indeks kenaikan harga (bahan 
pokok)," ujarnya.

Dia mengatakan, nominal tersebut 
sudah melewati penilaian tim 
apresial Kantor Jasa Penilaian 
Publik (KJPP).

"Kalau diberikan Randis, itu setara 
dengan Innova. Artinya kalau 
disewakan mungkin setara," 
katanya.

Sementara untuk tambahan 
tunjangan rumah setiap bulan, 
setara dengan rumah tipe 150 
dengan luasan lahan 300 m².

Tunjangan tersebut, kata dia. tidak 
mengakomodir untuk Ketua DPRD 
lantaran telah memiliki mobil dinas 
dan rumah jabatan.

Sementara untuk Wakil Ketua, 
untuk sementara ini hanya 
memperoleh tunjangan rumah 
karena rumah jabatan tengah 
proses pembangunan.

Menurutnya Masri, hal ini 
merupakan bentuk keseriusan dari 
Pemkot Makassar agar kinerja 
para legislator bisa ditingkatkan.

Dia melanjutkan, akibat adanya 
perubahan tunjangan tersebut, 
regulasi Perwali No 42 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Hak 
Admisitratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
akan ikut direvisi.

"Iye (ada revisi) karena ada 
perubahan nilai. Sudah ada di 
bagian hukum Setda. Sementara 
menunggu," tandasnya.

Peneliti Senior Komisi Pemantau 
Legislatif (Kopel) Indonesia, Herman 
menilai kenaikan tunjangan tersebut 
sah-sah saja.

Meski demikian, kenaikan tunjangan 
harus beriringan dengan kinerja. 
Masih banyak yang perlu dibenahi 
dari DPRD, salah satunya capaian 
Program Legislasi Daerah 
(Prolegda) yang belum optimal.

Tercatat, per 2021 lalu, capaian 
program dilaporkan hanya terealisasi 
sebanyak 8 dari 25 Prolegda. "Ini 
salah satu contohnya, maka kalau 
naik tunjangan kinerja juga harus 
diperbaiki," terangnya.

Selain itu, fungsi legislasi DPRD 
dalam melakukan pengawasan ke 
pemerintah harus benar-benar 
berjalan dengan baik.

Utamanya dalam mengawal aspiras 
masyarakat lewat Musrenbang. 
DPRD harus mengawal dengan baik 
dan memastikan tersampaikan dan 
dikerjakan oleh pemerintah kota. 
"Harapan rakyat itu harus 
disuarakan. Jangan pas rapat diam 
saja," tukas dia.
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Wali	Kota-Wawali	Makassar	
Tegaskan	Penegakan	Kedisiplinan

DPRD MAKASSAR - Seluruh lurah 
dan camat memadati ruang 
sipakatau kantor Balaikota 
Makassar di Jalan Ahmad Yani, 
Selasa (11/1/2022). Kehadiran 
mereka dalam rangka mengikuti 
rapat koordinasi lingkup 
Pemerintah Kota Makassar 2022.

Rakor dipimpin langsung Wali Kota 
dan Wakil Wali Kota Makassar 
membahas peningkatan kerja para 
pejabat serta lingkup pekerjaan 
yang menjadi tupoksinya di wilayah 
kerja masing-masing.

Wali Kota Moh Ramdhan “Danny” 
Pomanto di hadapan lurah dan 
camat, menekankan perlunya 
menerapkan 7 poin untuk 
meningkatkan pelayanan serta 
pengembangan diri seorang 
pejabat.

“Kita akan kembalikan dan 

tingkatkan kepercayaan 
masyarakat pada pemerintah. 
Semua pejabat baik lurah dan 
camat harus bisa mengetuk pintu 
rumah warga untuk mengetahui 
harapan serta permasalahan di 
wilayahnya”,pinta Danny.

Wali Kota dua periode itu 
mengatakan ada 7 poin yang perlu 
di lakukan saat ini dan yang utama 
adalah kedisiplinan.

“Lurah dan camat harus bisa 
laksanakan 7 poin di antaranya 
kedisiplinan, vaksinasi, serta ketuk 
hati masyarakat. Disiplin itu perlu 
biar menjadi contoh. Vaksinasi 
sendiri kita kejar target lansia yang 
layak vaksin dan ketuk hati 
masyarakat ini akan kita isi dengan 
kegiatan beragam seperti 
senam,kerja bakti,pengajian dan 
hal lainnya sebagai upaya 
pendekatan”,jelas Danny.

Rakor yang juga turut di hadiri 
Ketua TP PKK Kota Makassar dan 
para asisten ini di harapkan 
menjadi langkah bagi lurah camat 
bekerja maksimal.

Tak hanya kedisiplinan, persoalan 
kebersihan yang kerap menjadi 
persoalan warga menjadi sorotan. 
Wakil Wali Kota Makassar 
Fatmawati Rusdi meminta lurah 
camat konsentrasi untuk dua hal 
tersebut.

“Kalau pejabatnya saja tidak 
disiplin bagaimana staffnya. 
Perlunya memberi contoh karena 
kita ini pengayom masyarakat. 
Sampah juga tolong di perhatikan. 
Ini menyangkut kebersihan kota. 
Efektifkan lebih optimal lagi satgas 
dan kendaraan sampahnya”,terang 
Fatma.
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Rakor Lurah Camat, di Balaikota Makasar,Selasa (11/01/2021). (Dinas Infokom Makassar)
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DPRD MAKASSAR - Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (BPKAD) Kota Makassar, 
melaporkan masih ada ribuan aset 
milik Pemerintah Kota Makassar 
yang belum bersertifikat.

Plt Kepala BPKAD Kota Makassar 
Dahlan mengatakan, dari data 
terkahir yaitu 4.491 aset lahan, 
tercatat baru 404 aset lahan yang 
sudah bersertifikat, sehingga 
setidaknya ada sebanyak 4.087 
aset lahan yang rawan diserobot 
pihak luar.

"Jadi update terbaru yang 
bersertifikat 404 dari total 4.491," 
katanya singkat.

Kenaikannya dilaporkan sangat 
lambat, dari laporan LHP BPK 
2020 lalu tercatat ada sebanyak 

387 yang bersertifikat, artinya 
sertifikasi lahan hanya naik 17 
lahan dalam kurun waktu setahun 
terakhir.
Anggota Komisi A Bidang Hukum 
dan Pemerintahan DPRD Kota 
Makassar  Rachmat Taqwa Quraisy 
saat dihubungi mengaku, sertifikasi 
lahan tersebut harus digenjot tahun 
ini. "Kita targetkan memang bisa 
100 sertifikasi dalam setahun ini," 
ujarnya.

Legislator PPP ini menilai sudah 
banyak lahan-lahan milik 
pemerintah kota yang bersoal 
dengan masyarakat, seperti lahan-
lahan kelurahan, hingga lahan 
sekolah.

Sementara pemerintah berada di 
posisi lemah lantaran tak 
mengantongi sertifikasi hanya 

lewat pencatatan aset.

"Kita juga sebenarnya terkendala 
dianggaran, karena ini pakai 
anggaran yang besar. Makanya ini 
harus dicari dulu yang mana 
prioritas untuk diselesaikan karena 
terbatas," urainya.
Dia mengatakan, Komisi A dalam 
waktu dekat bersama dengan OPD 
terkait akan kembali menggelar 
pertemuan untuk menyelesaikan 
masalah ini.

"Karena jangan sampai tambah 
banyak yang menggugat, makanya 
kita tunggu juga hasilnya dari APH. 
Kejaksaan juga saya lihat sudah 
mulai bentik tim untuk tinjau ini," 
pungkas Legislator Dapil II 
Makassar tersebut.
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4.087	Lahan	Aset	Pemkot	Makassar	

Belum	Bersertifikat
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DPRD MAKASSAR - DPRD 
Makassar melakukan 
Penandatangan Kerjasama dengan 
Kejaksaan Negeri Makassar dalam 
bidang Hukum Perdata dan Tata 
Usaha Negara, di Kantor DPRD 
Makassar, Jl. A.P. Pettarani, Selasa 
(11/01/2022).

Kepala Kejaksaan Negeri 
Makassar Andi Sundari didampingi 
Kepala Seksi Perdata dan Tata 
Usaha Negara Muh Ruslan SH MH 
beserta jajaran diterima langsung 
Ketua DPRD Makassar Rudianto 
Lallo didampingi Wakil Ketua 
DPRD Makassar Adi Rasyid Ali dan 
Andi Nurhaldin serta sejumlah 
Anggota DPRD Makassar, Erick 
Horas, Arifin Kulle, H. Yunus dan 
Fatma Wahyudin.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD 
Makassar Rudianto Lallo 
menegaskan kerjasama dengan 
kejari makassar terkait 
pembimbingan di bidang hukum 
dalam rangka mendukung fungsi 

dan tugas anggota DPRD 
Makassar selaku legislator.

“Saya yakin dan percaya dalam 
menjalin kerjasama, DPRD dalam 
menjalankan tugas lebih optimal 
dalam rangka mendukung tugas 
sebagai legislator dan memberikan 
perlindungan hukum khususnya 
dalam melahirkan produk hukum 
yang berkualitas kepada 
masyarakat,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala 
Kejaksaan Negeri Makassar Andi 
Sundari, mengatakan kerjasama ini 
sebagai bentuk edukasi dan sinergi 
Forkopimda dalam hal 
pengawasan. Apalagi, kota 
makassar merupakan kota yang 
sengat kompleks akan 
pemsalahan.

“MOU ini sebagai jembatan 
komunikasi yang terikat dalam 
melakukan kerjasama kedepannya. 
Sebab, produk hukum kita 
harusnya lebih simple dan mudah 

dipahami masyarakat,” tegasnya.

Dirinya berharap perjanjian 
kerjasama ini akan lebih terarah 
dan terpadu yang akan 
mempermudah pelaksanaan 
koordinasi dalam mewujudkan 
keselarasan dan optimalisasi 
pelaksanaan tugas dan fungsi 
masing-masing.

“Jaksa pengacara negara siap 
memberikan jasa penegakan 
hukum, bantuan hukum, dan 
pertimbangan hukum baik di dalam 
maupun diluar pengadilan,” 
tegasnya.

Acara penandatanganan ini juga 
dihadiri Sekretaris DPRD Makassar 
H. Dahyal didampingi Kepala 
Bagian Umum Dr. Muhajir, Kepala 
Bagian Keuangan Abd. Kadir, dan 
Kepala Bagian Perlengkapan 
Danial Katto, serta jajaran Pejabat 
Sekretariat DPRD Makassar.

Lahirkan	Produk	Hukum	Berkualitas,	
DPRD	Makassar	MOU	Bersama	Kejari

Ketua DPRD Makassar,Rudianto Lallo saat menandatangani MOU 
bersama Kejari Makassar, Selasa (11/01/2022). Di ruang Ketua DPRD 

Makassar Sumber Foto : Nanang Lamattiro
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DPRD MAKASSAR - Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) kota 
Makassar terus bergerak dalam 
pengembangan dan pemanfaatan 
teknologi. Kali ini KPU Makassar 
menggelar webinar dengan Tema 
Digitalisasi Proses Pemilu : 
Sebuah Keniscayaan! Siapkah 
kita?. Kamis (27/01/2022).

Kegiatan ini dikemas dalam 
kegiatan yang akan dilaksanakan 
secara rutin tiap bulannya dalam 
program 'Kopi Kita' (Kelas Online 
Pemilu) Kita.

Selaku narasumber, 'Kopi Kita' seri 
perdana ini menghadirkan Ketua 
Ketua KPU Kota Makassar Faridl 
Wajdi, Komisioner KPU Kota 
Makassar Kordiv Data Romy 
Harminto, Komisioner KPU Kota 
Makassar Kordiv Sosdiklih, 
Parmas dan SDM Endang Sari, 
Komisioner Bawaslu Kota 
Makassar Abdul Hafid, dan Dosen 
Ilmu Komunikasi Politik Universitas 
Fajar Edy Junaedy.

Dalam kesempatan ini, Komisioner 
KPU Kota Makassar Kordiv Data 
Romy Harminto selaku pembicara, 

menyampaikan sejumlah inovasi 
digital yang telah atau sedang 
dibangun KPU Makassar. 
Diantaranya, baru-baru ini KPU 
Makassar membuat Aplikasi 
“Lindungi Hak Pilihmu” yang bisa 
diakses masyarakat luas.

“Kami terus berupaya dalam 
mengembangkan dan 
memanfaatkan teknologi guna 
meningkatkan kualitas, paritsipasi, 
dan membangun kepercayaan 
publik terhadap penyelenggaraan 
pemilihan umum,” ujarnya saat 
menjadi pembicara.

Disamping itu, ia berharap dengan 
adanya pemanfaatan teknologi ini, 
memungkinkan peningkatan 
partipasi dan kualitas pesta 
demokrasi.

“Tentunya dengan melibatkan 
seluruh stakeholder termasuk 
Bawaslu (Badan Pengawas 
Pemilihan Umum) hingga 
masyarakat luas,” ungkapnya 
disela diskusi.

Dari pantauan inisulsel.com, 
kegiatan ini diikuti ratusan 
masyarakat yang telah mendaftar 
dari berbagai kalangan. (Ananta)
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Jelang	Pemilu	2024,	KPU	Makassar	
Gelar	Diskusi	Digitalisasi	Proses	Pemilu

Data	Pemilih	Berkelanjutan	Kota	Makassar	
Mencapai	904.453

DPRD MAKASSAR - KPU Kota 
Makassar kembali memperbarui 
rekapitulasi pemutakhiran data 
pemilih berkelanjutan bulan 
Desember 2021. Jumlah tersebut 
berdasarkan rapat koordinasi 
rekapitulasi pemutakhiran DPB di 
Kantor KPU Kota Makassar. Selasa 
(4/01/2022).

Hasil rekapitulasi DPB hingga 
Bulan Desember 2021 KPU Kota 
Makassar yaitu jumlah pemilih 
sebanyak 904.453 dengan rincian 
pemilih laki-laki berjumlah 437.497 
pemilih dan pemilih perempuan 
berjumlah 466.956.

“Rincian Pemilih Pemula sebanyak 
17 pemilih, jumlah pemilih yang 
Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 
karena Meninggal sebanyak 300 
pemilih, serta jumlah Pemilih yang 
Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 
karena menjadi anggota Polri 
sebanyak 24 pemilih dan Pemilih 

yang Ubah Elemen Data sebanyak 
6.366,” kata Romy Harminto, 
Koordinator Divisi Data dan 
Perencanaan KPU Kota Makassar, 
Selasa (04/1/2021).

Pemutakhiran data pemilih 
berkelanjutan dilakukan oleh KPU 
Kota Makassar dalam setiap 
bulannya diluar tahapan pemilu 
atau pemilihan. Kunci keberhasilan 
dan kesuksesan kerja-kerja 
pemutakhiran data pemilih 
berkelanjutan yang dilakukan oleh 
KPU Kota Makassar adalah berkat 
kerjasama dan partisipasi para 
stakehokder serta peran aktif 
masyarakat luas.

“KPU Kota Makassar 
mengucapkan terima kasih atas 
kerjasama, support, saran dan 
masukan semua pihak dan 
partisipasi masyarakat yang 
selama ini dalam menyukseskan 
program pemutakhiran data pemilih 

berkelanjutan di semua daerah. 
Dan berharap pada perhelatan 
pemilu dan pemilihan serentak 
2024 daftar pemilih di Kota 
Makassar semakin akurat, mutakhir 
dan berkualitas,” ujarnya.

Romy Harminto Koordinator Divisi Data 
dan Perencanaan KPU Kota Makassar,  (Ist)



DPRD MAKASSAR - DPRD Kota 
Makassar, meminta pemerintah 
kota segera menggelar tender 
memasuki awal tahun 2022 agar 
sejumlah proyek bisa cepat 
dilakukan.

Sekretaris Komisi C Bidang 
Pembangunan DPRD Kota 
Makassar Fasruddin Rusli 
mengatakan, banyak program 
tahun 2021 lalu yang gagal tender 
lantaran lamban didorong 
pemerintah kota.

"Mereka ini perlu disurati, 52 
SKPD dan 15 Camat ini, supaya 
bisa berkoordinasi dengan baik, 
insyaallah awal tahun ini sudah 
bisa dimasukkan untuk proses 
lelang," terangnya.

Legislator PPP ini menilai 
persoalan ini sudah menjadi 
masalah tahunan, sehingga 
menurutnya sudah perlu dilakukan 
perombakan total di Kota 
Makassar khususnya ULP.

Apalagi belum lama ini Komisi C 
menggelar Rapat Dengar 
Pendapat (RDP) bersama 
sejumlah kontraktor lantaran 
banyaknya Pokja Pemkot yang 
bermasalah.

"Sepertinya Pokja ini 
memperlambat proses tender. 
Sudah ada pemenang tapi 
barangkali dia tidak siap waktu 
untuk proses kerja, makanya dia 
batalkan beberapa tender. Banyak 
tender yang siap dikerjakan dia 
tidak kerjakan karena Pokjanya ini 
merasa tidak bisa rampung," 
terangnya.

Dia mengharapkan pelantikan 23 
JPT 31 Desember lalu bisa 
mendorong realisasi 
pembangunan di tahun 2022 ini.

"Karena minim memang 
(pembangunan), jadi kiranya kita 
meminta semua usulan OPD di 
Makassar untuk ditender di awal 
tahun ini," tegas dia.

Anggota Komisi C Fraksi Golkar 
Andi Suharmika 
memepertanyakan pengerjaan 
proyek yang masih banyak 
berjalan hingga awal tahun 2022. 
Padahal pengerjaan tersebut 
seyogyanya sudah rampung sejak 
Desember lalu.

"Ini hasil tinjauan kita banyak 
program yang jalan, padahal pagu 
anggaran itu di 2020-2021, ada 
beberapa titik yang belum 

terselesaikan, di Dapil itu banyak 
setelah kita pantau, semisal 
drainase, itu kan masih 
pengeringan artinya belum 
selesai," katanya.

Suharmika mendesak Dinas 
Pekerjaan Umum untuk 
memberikan penjelasan terkait hal 
ini. Apalagi belum ada laporan 
yang masuk terkait pengerjaan-
pengerjaan tersebut.

"Kita minta penjelasannya, apa 
dasar hukumnya sehingga 
pengerjaan hari ini tetap 
berlangsung? Apakah itu 
diadendum atau apa, karena tidak 
laporan ke kami, kita tau 
memungkinkan adanya adendum, 
pengerjaan 20 sampai berapa 
puluh hari, ada baiknya PU 
memberikan keterangan ke 
publik," ujarnya.

Dia mengatakan akan melakukan 
koordinasi lanjungan bersama 
dengan Komisi C, pihaknya akan 
melakukan pertemuan bersama 
PU untuk merampungkan hal ini.
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Dewan	Desak	Pemkot	Makassar	Dewan	Desak	Pemkot	Makassar	
Gelar	Tender	Awal	TahunGelar	Tender	Awal	Tahun

Dewan	Desak	Pemkot	Makassar	
Gelar	Tender	Awal	Tahun
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Hindari 4 Faktor yang Cepat Menguras 
Kemampuan Aki Mobil
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BATERAI	atau	aki	menjadi	salah	
satu	komponen	mobil	yang	paling	
sering	diganti	karena	masa	umurnya	
ataupun	masa	pakainya.	Prinsipnya,	
pemakaian	aki	atau	baterai	harus	
diganti	setelah	periode	waktu	atau	
penggunaan	tertentu.
Biasanya	aki	bermodel	kering	bisa	
bertahan	selama	kurang	lebih	2	
tahun.	Tapi	jangan	salah,	ada	juga	
aki	yang	bisa	habis	dalam	waktu	
yang	cepat,	bahkan	terkadang	
hitungan	hari.
Mengapa	itu	bisa	terjadi?	Ada	
beberapa	faktor,	mulai	dari	kelalaian	
penggunaan,	kerusakan,	defek,	
kesalahan	kecil,	hingga	penambahan	
aksesori	yang	tidak	sesuai	standar.

Berikut	4	faktor	yang	cepat	
menguras	kemampuan	aki	mobil:

1.	Kelalaian	Penggunaan
Faktor	pertama	ini	paling	sering	
terjadi	adalah	kelalaian	ketika	
meninggalkan	mobil.	Contohnya,	
saat	meninggalkan	lampu	kabin	
menyala	saat	diparkir	semalaman	
yang	bisa	menguras	aki	dengan	
cepat.

2.	Kerusakan	Komponen
Faktor	lainnya,	mobil	mengalami	
masalah	pada	alternator	atau	
dinamo	sehingga	mesin	tidak	
mengisi	daya	aki.	Sehingga	cepat	
atau	lambat,	aki	pun	akan	habis	atau	
soak.	Jika	kasusnya	seperti	ini,	
langsung	kunjungi	bengkel	terdekat,	
agar	bisa	langsung	ditangani.

3.	Defek
Bisa	juga	aki	mengalami	defek	atau	
cacat	produksi.	Perlu	diketahui,	
setiap	produsen	aki	memiliki	
standar	yang	berbeda.	Umumnya,	
model	aki	kering	bisa	bertahan	
selama	kurang	lebih	2	tahun	atau	
30.000km.	Jika	terjadi	cacat	
produksi,	harus	dicek	terlebih	
dahulu	dengan	pihak	terkait	untuk	
memastikannya.

4.	Penambahan	Aksesori
Bagi	anda	yang	suka	dengan	
aksesori,	sebaiknya	hati-hati.	
Apalagi	penggunaan	aksesori	yang	
tidak	sesuai	standar.	Ini	lantaran	
bisa	menimbulkan	gangguan	secara	
sistem.	Salah	satu	contoh,	jika	anda	
menambah	perangkat	audio	yang	
memakan	daya	besar	dan	
menyuntik	daya	dari	aki	secara	
langsung.	Hal	itu	bisa	menyebabkan	
“kebocoran”	saat	mobil	dimatikan	
dan	bisa	menggerus	daya	aki	secara	
perlahan.



Kesehatan Pulih 
Ekonomi Bangkit
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MASALAH kesehatan dan 
ekonomi berkait seperti dua sisi 
dari sekeping mata uang. Wabah 
penyakit di suatu negara tentunya 
bakal menggerogoti perekonomian 
dan menghambat laju 
pembangunan di negara tersebut. 
Ketika pandemi covid-19 merebak 
pada pertengahan 2020, laju 
pertumbuhan ekonomi global pun 
melambat lantaran hampir semua 
negara menjadikan kesehatan 
warganya sebagai prioritas. Selain 
itu, hampir tiap negara membatasi 
mobilitas secara ketat. Banyak 
negara menerapkan lockdown 
(penguncian) yang menyebabkan 
perekonomian mereka merosot 
tajam. 

Pertumbuhan perdagangan dunia, 
yang biasanya mencapai dua digit, 
tahun itu (2020) mengalami 
kontraksi hingga minus 8,3%. 
Indonesia, sebagai salah satu 
negara yang juga terdampak 
pandemi covid-19, ikut terpukul. 
Covid-19, seperti dipaparkan 
Menteri Keuangan Sri Mulyani 
pada Seminar Nasional Ikatan 
Sarjana Ekonomi (ISEI) Tahun 
2021, telah membuat 
perekonomian Indonesia 
mengalami kemerosotan pada 
kuartal kedua 2020, hingga GDP 
riil mengalami kontraksi dan 
nilainya menjadi Rp2.590 triliun. 
Padahal, pada kuartal yang sama 
tahun sebelumnya (2019), 
jumlahnya ialah Rp2.735 triliun. 
Namun, perlahan tapi pasti, 
perekonomian Indonesia mampu 
bangkit. Pada kuartal kedua 2021, 

GDP sudah mencapai Rp2.773 
triliun. 

Menkeu menyebut angka ini lebih 
tinggi bahkan dari sebelum krisis. 
Kita patut optimistis karena 
pemulihan ekonomi berjalan baik. 
Menko Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartarto dalam Media 
Group Network Summit 2022 di 
Jakarta, Kamis (27/1), mengatakan 
pemulihan ekonomi nasional 
berjalan dengan baik setelah 
pemerintah berhasil 
mengendalikan penyebaran covid-
19. Pemerintah yang pada tahun 
ini menargetkan pertumbuhan 
ekonomi sebesar 5,2%, mesti 
tetap waspada, terlebih dengan 
makin meningkatnya jumlah orang 
terpapar dengan munculnya varian 
omikron belakangan ini. 
Ketidakpastian kapan covid-19 
berakhir, munculnya varian baru, 
dan vaksinasi yang tidak merata 
antarnegara, tentunya berpotensi 
menahan pemulihan ekonomi 
global yang pada akhirnya juga 
memengaruhi perekonomian 
nasional. Olah karena itu, langkah 
terpenting yang tetap harus 
dilakukan ialah menggencarkan 
vaksinasi, termasuk vaksin 
booster. Pada saat bersamaan, 
pemerintah juga perlu 
memperhatikan tantangan global 
akibat krisis energi, disrupsi rantai 
pasok, kenaikan inflasi, 
normalisasi kebijakan moneter, 
ketidakpastian geopolitik, dan 
perubahan iklim. 
Di dunia yang kian terhubung, 
persoalan-persoalan itu mau tidak 

mau harus jadi perhatian 
pemerintah. Kondisi geopolitik 
yang memanas antara Rusia dan 
Ukraina, misalnya, juga patut 
dicermati karena dapat 
menganggu aktivitas 
perekonomian global. Begitu pun 
strategi penurunan emisi karbon 
dan transisi bahan bakar fosil, 
perlu disiapkan sebagai bagian 
dari upaya mengantisipasi 
perubahan iklim dan kenaikan 
suhu bumi. Di dalam negeri, 
pengendalian pandemi dengan 
disiplin tinggi juga harus terus 
dilakukan, terutama selalu 
mengingatkan kesadaran warga 
masyarakat menerapkan protokol 
kesehatan. Selain itu, dukungan 
perbaikan sistem ketahanan 
kesehatan juga mutlak diperlukan, 
seperti memperbaiki fasilitas di 
sejumlah rumah sakit dan 
puskesmas. 

Terus terang, dalam dua tahun 
terakhir, kita relatif berhasil 
mengendalikan pandemi kendati 
belum betul-betul sepenuhnya 
keluar dari krisis ini. Semua 
langkah yang dilakukan ditambah 
perbaikan di sana-sini, tentunya 
bisa menjadi bekal bangkit 
bersama untuk kemajuan negeri 
ini. Kunci keluar dari krisis ialah 
implementasi dari kebijakan 
stimulus yang diberikan 
pemerintah. Sebaik-baiknya 
kebijakan tanpa implementasi 
yang apik tidak akan efektif untuk 
keluar dari krisis.
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Tubuh	sehat	adalah	keinginan	semua	
orang.	Supaya	bisa	sehat,	perlu	dipicu	
pola	hidup	yang	baik	pula.	Di	
antaranya	adalah	konsumsi	makanan	
sehat	hingga	rajin	olahraga.
Itulah	mengapa	penting	mengatur	
kebiasaan	sehat.	Pasalnya,	banyak	ahli	
mengatakan	bahwa	memiliki	tubuh	
sehat	adalah	hasil	dari	proses	pola	
hidup	yang	sehat	pula.

1.	Minum	air	tawar
Rahasia	umum	terbesar	salah	satunya	
terkait	asupan	air,	yakni	banyak	
minum	tanpa	kafein	dan	gula,	minum	
air	tawar	sepanjang	hari.	Ini	membuat	
tidak	terlalu	lapar	dan	kulit	jadi	
bersinar,	serta	menghidrasi	semua	sel	
tubuh.

2.	Mengimbangi	Makanan
Sesekali	melakukan	cheat	day	
bukanlah	sesuatu	yang	salah.	Pastikan	
melakukan	aktivitas	ekstra	dalam	
berolahraga	keesokan	harinya.	Tetapi	
jangan	terlalu	sering	cheat	day	karena	

tidak	dapat	mengimbangi	makanan	
yang	telah	dicerna.

3.	Tidur	yang	cukup
Tidur	merupakan	hal	yang	sangat	
penting.	Manusia	membutuhkan	tidur	
selama	7	hingga	8	jam	dalam	sehari.	
Jika	kurang,	tubuh	akan	lebih	
sensitive,	seperti	mudah	tersinggung,	
mudah	lapar,	dan	suka	mengantuk.

	4.	Mengonsumsi	suplemen
Makanan	tidak	selalu	dapat	
memberikan	semua	nutrisi	mikro,	
oleh	karena	itu	tubuh	memerlukan	
beberapa	suplemen	tergantung	

kekurangan	atau	penyakit	yang	
diderita,	atau	jenis	gaya	hidup	yang	
dijalani.
Waktu	meminumnya	juga	sangat	
penting.	Jika	mengonsumsi	suplemen	
pemberi	energi	di	malam	hari,	bisa	
menyebabkan	insomnia.	Jadi	pastikan	
mengatur	waktu	suplemen	dengan	
benar.	

5.	Olahraga	Lakukan	olahraga	
sesuai	kemampuan	tubuh	untuk	
menghasilkan	yang	terbaik.	Ketahui	
jenis	serat	otot	apa	yang	dimiliki	
tubuh.	Dengan	mengetahui	secara	
mendalam,	bakal	menemui	cara	
olahraga	yang	tepat.

5	Rahasia	Miliki	Tubuh	Sehat	5	Rahasia	Miliki	Tubuh	Sehat	
dengan	Cara	Alamidengan	Cara	Alami
5	Rahasia	Miliki	Tubuh	Sehat	
dengan	Cara	Alami
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