
DPRD MAKASSAR - Legislator 
DPRD kota Makassar Syamsuddin 
Raga kembali menggelar sosialisasi 
penyebaran produk hukum daerah 
Kota Makassar, di salah satu hotel 
di Makassar.

Kegiatan yang diikuti sekira 100 
peserta menghadirkan narasumber 
Prof.Dr. H. Askari Razak, SH., MH 
(Akademisi) serta Dr.Hari, MH., MSi 
(Sekertaris Kesbangpol Kota 
Makassar).

Pada kesempatan itu dalam 
sambutannya Syamsuddin Raga 
mengatakan,Perda Pengelolaan 
Rumah Kos inipenting 
disosialisasikan, mengingat rumah 
kos tumbuh dan berada serta 
berintegritasi langsung dengan 
masyarakat sekitarnya. 

"Utamanya pemilik rumah kos harus 

memahami regulasi yang diatur 
dalam Perda ini, bahwa ada hak 
dan kewajiban yang harus dipenuhi 
sebelum didalamnya.

Politisi Partai Perindo ini juga 
mengajak Pj RT/RW untuk 
bersinergi dengan RT/RW 
demisioner dan masyarakat untuk 
melakukan pengawasan, karena 
tidak mungkin rumah kos saja bisa 
dijadikan tempat melakukan hal 
negatif, seperti perbuatan asusila, 
narkotika, serta perbuatan lainnya 
yang melanggar norma agama.

“Tiga hal yang perlu diperhatikan 
terhadap penghuni rumah kos, yakni 
menyangkut kewajiban, larangan 
dan mekanisme serta prosedurnya. 
Karena terkadang kita menemukan 
penghuninya keluar masuk, tidak 
jelas hubungan apakah satu 
keluarga atau orang lain, dan jika 

tidak akan menemukan keresahan. 
"Pungkasny
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DPRD MAKASSAR - Legislator 
DPRD Makassar dari fraksi 
NasDem, Supratman melakukan 
Sosialisasi Perda (Sosper)  Nomor 7 
Tahun 2021 tentang ketertiban 
umum, ketentraman dan 
perlindungan masyarakat. Sosper 
ini berlangsung di Hotel Grand Town 
Makassar, Jumat 15 Juli 2022.

Jadi narasumber kesempatan itu, 
Sekretaris DPRD Makassar, Dahyal 
dan Kapolsek Manggala 
Polrestabes Makassar, Kompol 
Edhy Supriadi Idrus. Secara garis 
besar Supratman menyampaikan 
bahwa Perda tersebut sangat 
penting untuk diketahui secara luas 
oleh masyarakat. Kendati Perda ini 
menyangkut Ketertiban dan 
ketentraman masyarakat.

Di mana Perda  tersebut lahir 
merupakan inisiasi bersama antara 
pemerintah Kota dengan DPRD.  
Dalam mengoptimalkan Perda ini, 
merupakan gawean  Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) dan 
Satuan Perlindungan Masyarakat 
(Linmas).

Namun, Supratman 
mengungkapkan bahwa untuk 

mengoptimalkan Perda tersebut 
diperlukan kolaborasi semua pihak. 
Pemerintah, dalam hal ini  Satpol – 
PP tidak bisa  jalan sendiri untuk 
merealisasikan  Perda tersebut. 
Dibutuhkan  adanya kemitraan 
ditingkat level bawah dalam 
pelaksanaannya misal di tingkat RT-
RW.

“Jelas bahwa maksud dan tujuan 
Perda ini dibentuk untuk 
memberikan Ketertiban dan 
Ketentraman masyarakat. Untuk 
bertujuan memberikan keadilan 
kepada masyarakat, ” kata 
Supratman membuka Sosper 
tersebut.

Dalam Sosper ini, Supratman  juga 
mendorong peran pemuda dalam 
mengoptimalkan Perda tersebut. 
Mengingat jika pemuda berperan 
aktif mensukseskan Perda tersebut 
memiliki peluang besar dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). Kendati ketertiban 
dan ketentraman suatu wilayah, 
perlu peran aktif para pemuda.

“Dalam Perda ini, pemuda perlu 
berperan  memberikan keamanan 
suatu wilayah. Memberikan jaminan 

supaya masyarakat tidak was – was 
jika keluar rumah,” kata Supratman 
dihadapan peserta Sosper yang 
dihadiri sejumlah  organisasi 
kepemudaan (OKP).

Jika hal tersebut dioptimalkan, kata 
Supratman, pemuda mampu 
memberi Keamanan secara 
otomatis PAD di akan mengalami 
peningkatan. Mengingat investor 
akan merasa aman dan nyaman. 

SUPRATMAN

Anggota	DPRD	Makassar	Syamsuddin	Raga	
Sosper	Rumah	Kos

Supratman	Ajak	Pemuda	Peran	Aktif	Jaga	Kota
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
Komisi B DPRD Makassar , Rezki 
menyebarluaskan informasi terkait 
Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 2 tahun 2013 tentang 
Pelestarian Cagar Budaya, di Hotel 
Horison, Selasa (26/7/2022).

Di hadapan konstituennya, Rezki 
menyeru kepada masyarakat untuk 
berwisata, sekaligus melestarikan 
cagar budaya yang menjadi 
kebanggaan Kota Makassar.

Baca juga:Legislator Demokrat 
Sosialisasi Perda Ketertiban Umum

"Berwisata itu salah satu cara untuk 
melestarikan dan merawat cagar 
budaya agar tidak rusak seiring 
berjalannya waktu. Selain itu juga 
bisa dimanfaatkan jadi sarana 
belajar supaya tidak dilupakan 

sejarahnya," ungkap Rezki.
Melalui sosialisasi Perda ini, Rezki 
berharap masyarakat bisa 
mengetahui apa saja jenis-jenis 
cagar budaya , perlakuan seperti 
apa yang boleh dan tidak boleh 
diberikan kepada cagar budaya, 
serta apa yang harus dilakukan jika 
menemukan benda bersejarah.

"Anggota Komisi B DPRD 
Makassar, Rezki menyebarluaskan 
informasi terkait Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor 2 tahun 2013 
tentang Pelestarian Cagar Budaya, 
di Hotel Horison, Selasa 
(26/7/2022).

Di hadapan konstituennya, Rezki 
menyeru kepada masyarakat untuk 
berwisata, sekaligus melestarikan 
cagar budaya yang menjadi 
kebanggaan Kota Makassar."

REZKI
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DPRD MAKASSAR – Anggota 
DPRD Kota Makassar, Hj. Irmawati 
Sila berharap perda Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR) di Makassar warga 
menjadi duta sosialisasi di 
lingkungan sekitar, terus 
ditingkatkan lagi demi menjaga dan 
menjamin kesehatan warga.

Hal itu ditegaskan Irmawati Sila saat 
menggelar sosialisasi Angkatan 11 
dengan Perda Kota Makassar 
Nomor 4 Tahun 2013 tentang 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 
Kegiatan ini dihelat di Hotel Khas, 
Jalan Mappanyukki, Makassar, 
Jumat (15/07/2022).

“Jadi bukan larangan merokok, 
tetapi ada batasan ruang ataupun 
cakupan wilayah merokok yang 
tidak diperkenankan untuk 
mengadakan asap rokok, seperti 
tempat pendidikan/sekolah, rumah 
ibadah, dan tempat-tempat umum 
lainnya,” jelasnya.

Kepala Bidang Pencegahan 
Penyakit Dinkes Kota Makassar dr. 
Andi Mariani, M.Kes saat memberi 
materi sosialisasi. (SDK)
Sementara narasumber kegiatan, 

Kepala Bidang Pencegahan 
Penyakit Dinkes Kota Makassar dr. 
Andi Mariani, M.Kes juga 
mengimbau masyarakat agar 
menaati peraturan kawasan tanpa 
rokok. Sebab, perda ini memuat 
sejumlah sanksi bagi pelanggarnya.

“Ada juga sanksinya kalau 
ditemukan melanggar, seperti 
denda, dan lain sebagainya. Jadi 
peserta yang hadir dapat 
memahami bagaimana pemerintah 
hadir dalam hal ini menjaga 
kesehatan di tengah masyarakat, ” 
ujarnya.

Meski banyak dampak negatif yang 
ditimbulkan, rokok tidak serta Merta 
dihentikan produksinya atau 
peredarannya. Hal ini dikemukakan 
narasumber yang lain, Akademisi 
Syafruddin Ahmad yang juga 
Praktisi Kesehatan, bahwa produksi 
rokok telah menyerap banyak 
tenaga kerja.
“Dan juga penyumbang beaccukai 
terbanyak di Indonesia. Jadi rokok 
ini semacam dua sisi mata uang 
yang saling ketergantungan,” 
tutupnya."

Legislator	Hanura	Irmawati	Harap	Warga	
Jadi	Duta	Kawasan	Tanpa	Rokok

IRMAWATI SILA

"Legislator	Demokrat	Serukan	Wisata	
Sekaligus	Lestarikan	Cagar	Budaya
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Mario	David	Diberi	Mandat	Ketua	Harian	PMTI	Sulsel

DPRD MAKASSAR  - Perhimpu-
nan Masyarakat Toraja 
Indonesia(PMTI) menggelar 
kegiatan pelantikan pengurus 
wilayah Sulawesi Selatan, Rabu 6 
Juli 2022, di Balai M Yusuf JL. 
Jendral Sudirman Makassar. Sekitar 
lebih dari 1.000 masyarakat tanah 
toraja yang ada sulawesi selatan 
turut hadir dalam acara ini.

Juga dihadiri oleh forkopinda 
sulawesi selatan, Hadir Pangdam 
XIV Hasanuddin, Kapolda Sulawesi 
Selatan, Perwakilan Gubernur 
Pankopsau Danlantaman 
Komandan Laut Sulawesi Selatan, 
Sejumlah Anggota DPRD Provinsi 
Sulsel, Walikota Makassar dan 
Ketua DPRD Kota Makassar.

Dalam sambutannya Ketua PMTI 
Bapak Mayjen TNI (Purnawirawan) 
Yulius Selvanus Lumabaa mengajak 
semua pengurus PMTI mempererat 

persaudaraan dan kekeluargaan. 
Kedua meminta pengurus segera 
mensinergikan Program kerja antara 
pengurus pusat dan daerah.

Dan yang terakhir selalu menjadi 
penolong dan hadir mendengar 
serta memberikan solusi terhadap 
masalah yang dihadapi warga toraja 
dan komunitas warga lainnya yang 
ada di sekitar kita. Dalam 
perhelatan ini juga dirangkai dengan 
pelantikan pengurus wilayah yang 
amanah. Ketua harian dimandatkan 
kepada Mario David PN yang juga 
merupakan Anggota DPRD Kota 
Makassar Fraksi Nasdem.

Dalam kesempatan yang sama 
Mario menyambut baik amanah dan 
tugas ini. Ia menyampaikan harapan 
semoga PMTI Sulawesi Selatan Ini 
menjadi garda terdepan dalam 
mengurusi persoalan persoalan 
sosial kemasyarakatan masyarakat 

toraja secara khusus dan 
masyarakat Sulawesi Selatan 
secara umum. (*)

MARIO DAVID 

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar, Nunung Dasniar 
menggelar Sosialisasi Peraturan 
Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2021 
tentang Ketertiban Umum, 
Ketentraman, dan Perlindungan 
Masyarakat, di Hotel Grand Maleo, 
Jumat (8/7/2022).

Kata dia, aturan ini sengaja dibuat 
lantaran maraknya upaya 
mengacauka ketertiban umum. 
Misalnya saja terkait keberadaan 
anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis atau anjal gepeng. Mereka 
acap kali beraktivitas di jalan raya.
“Garis besar perda ini tentang 
ketertiban umum. Contoh kecilnya, 
anjal dan gepeng. Nah, mereka ini 
akan hilang jika peran serta 
masyarakat ada disitu,” tukas 
Nunung Dasniar.

Sehingga, Politisi Gerindra ini 
mengajak warga menciptakan 
ketertiban umum. Seperti, tidak 
memberikan uang atau sedekah ke 
anjal dan gepeng saat berada di 
perempatan jalan trafficlight.

“Menciptakan ketertiban umum itu 
tanggungjawan masyarakat. Jangan 
lagi memberikan uang ke anjal dan 
gepeng karena ada tempat lain untuk 

bersedekah,” ungkapnya.

Menurut Anggota Komisi C DPRD 
Kota Makassar itu, menciptakan 
situasi kondusif berada di masing-
masing pribadi. Pemerintah tidak 
bisa berjalan sendiri tanpa 
melibatkan masyarakatnya.

“Kalau ada hal-hal kesalahpahaman 
bisa diselesaikan dengan baik-baik. 
Kita bisa lakukan pertemuan yang 
dapat mengeratkan silaturahmi antar 
kita semua,” jelasnya.

Kata Nundas–sapaan akrabnya, 
perda hadir sebagai pengingat 
bahwa ada aturan yang mengikat. 
Tujuannya, roda kehidupan tidak 
semrawut.

“Kita minta, peserta bisa 
menyampaikan ke lingkungan 
masing-masing mengenai perda ini 
bahwa ternyata ada aturan soal 
ketertiban umum,” ungkapnya.

Terpisah, Narsumber Kegiatan, Muh 
Akbar Rasyid mengatakan, perda ini 
terbentuk untuk memberikan dasar 
hukum dan pedoman dalam 
menyelenggarakan ketertiban umum. 
Sebab, ada tujuan yang ingin dicapai 
dari adanya regulasi yang dibentuk 

tahun 2021 kemarin.

“Salah satu tujuan dibentuknya perda 
ini mewujudkan penghormatan, 
perlindungan, dan pemenuhan hak 
dan kewajiban masyarakat,” kata 
Muh. Akbar Rasyid.

Selain itu, sambung Ocha–sapaan 
akrabnya tujuan lainnya adanya 
perda ini yakni mewujudkan tata 
kelola pemerintahan daerah yang 
baik. Meningkatkan kualitas 
pembangunan dan meningkatkan 
kesadaran dan ketaatan hukum 
masyarakat.

Nunung	Dasniar	Sosiasialisasikan	
Perda	Ketertiban	Umum

NUNUNG DASNIAR
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DPRD MAKASSAR – Anggota 
DPRD Kota Makassar, Imam 
Musakkar menggelar Sosialisasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 
Tahun 2019 tentang Perusahaan 
Umum Daerah Air Minum (PDAM) 
Kota Makassar, di Hotel MaxOne, 
Minggu (31/7/2022).

Melalui sosialisasi ini, Imam 
Musakkar menyampaikan bahwa 
masih banyak warga Makassar yang 
belum mendapat air bersih. 
Terkhusus untuk Kecamatan 
Panakkukang dan Manggala.

“Saat saya turun reses, ada di 
Kecamatan Panakkukang ternyata 
itu masih yang belum dapat air 
bersih. Ini juga dikeluhkan oleh 
warga di Borong, Manggala,” ungkap 
Imam Musakkar.

Politisi PKB ini meminta PDAM Kota 
Makassar untuk menindaklanjuti 
masalah tersebut. Iya menegaskan 
seluruh masyakarat sudah harus 
bisa merasakan manfaat air bersih.

“Saya berharap PDAM bisa lebih 
peka sedikit. Masih ada warga yang 
belum dapat air bersih padahal di 
Perda sudah jelas tentang 
menyediakan kesetaraan air bersih,” 
tambahnya.

Anggota Komisi C Bidang 
Pembangunan ini mengatakan 
PDAM juga tidak tebang pilih dalam 
melakukan pelayanan. Seluruh 
masyakarat tanpa terkecuali mesti 
mendapatkan air bersih.

“Jadi ini sebagai catatan juga kepada 
PDAM bahwa kita butuh kesetaraan 
air. Mereka berhak mendapatkan 
haknya walaupun mereka di ada di 
utara, atau di ujung Makassar,” 
tukasnya.

Di tempat yang sama, Kabag Humas 
PDAM Kota Makassar, Muhammad 
Idris Tahir mengatakan bahwa 
pihaknya berkomitmen untuk 
menyediakan air bagi seluruh warga. 
Hal itu juga sesuai dengan program 
Wali Kota.

“Sebagaimana dengan program 
bapak Wali Kota (Danny Pomanto), 
seluruh masyakarat itu sudah harus 
dapat air bersih,” katanya.

Perihal masih ada warga yang belum 
mendapat jatah air bersih, kata Idris, 
PDAM berupaya secara bertahap 
melakukan perbaikan. Sebab, 
sumber air bersih yang tersedia 
masih bersumber dari kabupaten 
lain.

“Sekarang ini kondisi di Makassar 
tidak punya air baku. Makassar 
hanya nebeng, di Gowa misalnya di 
Jeneberang. Air sumber di Makassar 
tidak ada, disini kanal saja yang tidak 
bisa dipakai,” ucapnya.

“Jadi memang untuk saat ini seperti 
di daerah Antang memang lagi drop, 
tapi diupayakan tahun ini sudah ada 
perbaikan,” tambah Idris.

Sementara itu, Kabag Umum DPRD 
Kota Makassar, Muhajir 

mengingatkan agar masyakarat 
untuk segera mengadu jika ada 
masalah terhadap PDAM. Dan 
kemudian bisa ditanggapi dengan 
cepat melalui Humas.

“Jika ada masalah di PDAM, beliau 
(Idris) langsung akan jawab, 24 jam 
kecuali kalau sudah tidur,” ucap 
Muhajir.

Adapun kehadiran Perda PDAM, 
tambah dia, agar aturan perihal 
distribusi air bersih lebih jelas. Dan 
diketahui pula oleh masyakarat 
Maksssar.

“Jadi Perda ini adalah bentuk 
kepedulian anggota DPRD dan 
pemerintah agar bagaimana caranya 
air bersih ini bisa memenuhi 
kebutuhan warga,” tukas Muhajir. (*)

IMAM MUZAKKAR

DPRD MAKASSAR - Hanura 
Makassar selangkah lagi mencapai 
target 1.500 Kartu Tanda Anggota 
(KTA) yang dipersyaratkan oleh 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
dalam menghadapi verifikasi 
administrasi partai politik. Saat ini 
KTA yang sudah terkumpul mencapai 
1.300.

“KTP yang sudah terinput mencapai 
1.300,” ujar Ketua Hanura Makassar, 
HM Yunus, Rabu (13/7/2022).

Menurutnya, KTA itu akan terus 
bertambah, sebagimana yang 
diminta oleh DPW Hanura Sulawesi 
Selatan untuk segera 
merampungkan infrastruktur partai 

dalam menghadapi verifikasi partai 
dimulai 1 hingga 4 Agustus untuk 
pendaftaran partai politik dan tanggal 
2 Agustus hingga 11 September 
verifikasi administrasi.

“Kami diberi batas waktu oleh 
Hanura Sulsel sampai tanggal 15 
Juli,” tutur legislator DPRD Makassar 
ini.

Terkait ancaman Ketua Hanura 
Sulsel, Amsal Sampetondok tentang 
anggota DPRD akan diberi sanksi 
PAW bila tak merampungkan 
infrastruktur partai, ia menyebut hal 
yang lumrah. Sebab itu semua demi 
kepentingan partai.

H.M. YUNUS HJ

Buletin Mimbar Paripurna

Imam	Musakkar	Sebut	Banyak	Warga	Makassar	
Belum	Kebagian	Air	Bersih

Anggota	DPRD	HM	Yunus	Sosialisasi	Penyebarluasan	
Peraturan	Daerah	atau	Perda	Nomor	4	Tahun	2014
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DPRD MAKASSAR - Ketua Komisi 
A DPRD Makassar, Rahmat Taqwa 
Quraisy berharap Wali Kota 
Makassar Danny Pomanto segera 
menunjuk pejabat tetap pada 
lingkup Organisasi Pejabat Daerah 
(OPD) Kota Makassar.

"Tentunya kami berharap pak wali 
segera mengisi jabatan-jabatan 
yang lowong itu agar pemerintahan 
ini berjalan dengan efektif," ucap 
Rahmat Taqwa Quraisy saat ditemui 
di ruangannya, Jumat (22/7/2022).

Rahmat Taqwa Quraisy 
menganggap Danny Pomanto 
masih memilah orang yang pantas 
duduki kursi OPD Kota Makassar 
sehingga sampai saat ini belum 
menentukan pejabat defenitif.

"Mungkin masih ada kendala-

kendala yang harus dilihat oleh pak 
wali sehingga belum bisa 
menentukan siapa saja yang harus 
defenitif di situ," terang Ketua 
Komisi A DPRD Makassar itu.

Meski demikian terdapat perbedaan 
antara pejabat sementara dan 
pejabat defenitif dalam hal 
menentukan kebijakan pada roda 
pemerintahan.

"Karena sangat beda kalau bukan 
definitif. Ada kebijakan yang tidak 
bisa diambil oleh Plt kalau definitif 
bisa menjalankan dengan aturan," 
lanjutnya.

Ia juga mengingatkan, menjelang 
musim politik, kursi lowong pada 
ranah Pemerintah Kota Makassar 
harusnya segera dituntaskan.
“Harapannya segera agar berjalan 

dengan baik, apalagi mau 
memasuki musim politik tahun 
politik. Sehingga tahun ini harus 
rampung," harapnya. (MG5/Fajar)

RACHMAT TAQWA QURAISY 

Komisi	A	Minta	Danny	Pomanto	Segera	
Lantik	Pejabat	Defenitif

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar Galmerrya 
Kondorura Fraksi PDIP di Bidang 
Komisi C kembali mensosialisasikan 
produk hukum Perda Kota Makassar 
Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan di 
Hotel Harper, Jalan Perintis 
Kemerdekaan, Sabtu (16/07/ 2022)

Kegiatan ini sangat penting untuk 
dilaksanakan, terutama musim 
penerimaan mahasiswa baru yang 
serentak dilakukan oleh PPDB 
online.

“Komponen sistem pendidikan pada 
satuan atau program pendidikan 
berada pada jalur, jenjang, dan jenis 
pendidikan agar proses pendidikan 
dapat berlangsung sesuai dengan 
tujuan pendidikan yang berskala 
nasional,” ujar Galmerrya Kondorura.

Dalam sambutannya, Merry begitu 
akrab disapa menyampaikan betapa 
pentingnya sebuah pendidikan bagi 
anak-anak dalam rangka kemajuan 
daerah, khususnya di Kota 
Makassar.

Karena pendidikan berfungsi 
mengembangkan kemampuan untuk 
membentuk karakter peserta didik 
yang berakhlak mulia, kreatif, dan 

bertanggung jawab,” pungkasnya
Saat hadir sebagai pembicara 
pertama, Nielma Palamba, SH.M.AP, 
mantan PLT Kepala Dinas 
Pendidikan Kota Makassar 
menjelaskan bahwa pendidikan 
merupakan basis atau benteng 
dalam kehidupan yang harus 
dibangun dengan sebaik-baiknya.

Secara umum, pendidikan adalah 
suatu proses pembelajaran 
pengetahuan, keterampilan dan 
kebiasaan yang dilakukan oleh 
seorang individu dari satu generasi 
ke generasi lainnya

Narasumber kedua, Dr. lisma 
lumentut SH.MH, selaku akademisi 
(akademisi) menjelaskan bahwa 
proses pembelajaran melalui 
pengajaran, pelatihan dan penelitian. 
Adanya pendidikan juga dapat 
meningkatkan kecerdasan, akhlak 
mulia, kepribadian dan keterampilan 
yang berguna baik bagi dirinya 
maupun masyarakat umum.

“Kami juga tekankan kepada 
masyarakat untuk tidak berhenti 
sekolah selagi masih mampu, karena 
pemerintah juga telah memberikan 
fasilitas, baik beasiswa untuk jenjang 
SMA maupun perguruan tinggi,” ujar 
Lisma.

Jadi singkatnya, pendidikan adalah 
proses pembelajaran bagi individu 
atau siswa agar mereka dapat 
memiliki pemahaman tentang 
sesuatu dan menjadikan mereka 
manusia yang kritis dalam berpikir, 
pungkasnya.

Adapun peserta yang hadir selain 
konstituen juga hadir tokoh 
masyarakat yang terdiri dari 
pendidik, tokoh agama dan 
mahasiswa.

GALMERRYA KONDORURA

Galmerrya	Kondorura	Gaungkan	
Tata	Kelola	Pendidikan	Berkualitas



DPRD MAKASSAR - DPRD Kota 
Makassar bakal memanggil PD 
Parkir Makassar Raya dan Dinas 
Perhubungan lantaran tak kompak 
dalam mengatasi masalah 
kemacetan.  Wakil Ketua Komisi B 
DPRD Kota Makassar, Ari Ashari 
Ilham mendesak pemerintah 
menyelesaikan masalah kemacetan 
di sejumlah swalayan di Makassar. 

Pasalnya, sejumlah swalayan 
menyumbang kemacetan di 
beberapa titik di Makassar, di 
antaranya Alaska, Semeru, Satu 
Sama, Bintang, dan Agung. 
Sayangnya Dinas Perhubungan dan 
PD Parkir justru tak kompak 
menyelesaikan masalah ini.  

Dinas Perhubungan beralasan 
kesulitan melakukan penindakan 
lantaran oknum jukir baik liar dan 
resmi kerap berlindung dalam atribut, 
PD Parkir ditengarai lebih 
berkonsentrasi pada pendapatan 
semata atau profit oriented 
ketimbang memperhatikan lalu lintas 
kendaraan. 

Akibatnya, parkiran hingga bahu 
jalan. “Kita akan panggil PD Parkir 
dalam waktu dekat ini, memberi 
atensi tempat yang rawan macet, 
jangan hanya pikirkan profit saja, tapi 

pikirkan pengguna lalu lintas 
lainnya,” ujar Ari Azhari, Minggu, 31 
Juli 2022. 
Legislator Nasdem ini meminta agar 
pencabutan izin diberlakukan kepada 
toko-toko ini jika tidak menyediakan 
lahan parkir yang memadai. “Jadi 
PR-nya dinas perizinan turun dulu, 
tidak semua tempat usaha itu taat 
dengan andalalinnya, kalau usaha 
besar suruh saja cari solusi, apakah 
dia beli tempat di sampingnya 
kemudian jadikan lahan parkir, kalau 
tidak mau penuhi tutup saja 
tokonya,” tegasnya. 

Pengamat Transportasi UNM, 
Qadriathi Daeng Bau mengatakan, 
ada masalah administrasi yang tidak 
selesai saat pengurusan analisis 
dampak lalu lintas (Andalalin) pada 
toko-toko ini. Semestinya dalam 
setiap izin andalalin itu telah disertai 
prakiraan-prakiraan lahan dan jumlah 
pengunjung. 

Sehingga semestinya tiap gedung 
yang berdiri itu tidak mengganggu 
lalu lintas kendaraan. Di dalam 
Andalalin, kata dia, telah dilakukan 
perhitungan oleh tim konsultan 
terkait jumlah perparkiran itu 
berbanding jumlah perkiraan 
pengunjung. “Misal apakah sudah 
sesuai dokumennya. Aturan lama itu 

jelas menyiapkan lahan parkir yang 
memadai, yang cocok dengan jumlah 
pengunjung,” ujarnya. 

Jika terlanjur tidak sesuai maka 
dapat ditindaklanjuti dengan teguran. 
Selanjutnya baru bisa penutupan 
sementara hingga pihak pengusaha 
mau menyediakan lahan yang lebih 
sesuai itu.  Adapula kemungkinan 
bangunan yang berdiri ini tak ditinjau 
dan dievaluasi saat pengeluaran izin 
andalalin. “Evaluasi ini penting untuk 
melihat kesesuaian andalalin itu di 
lapangan,” tandasnya.

ARI ASHARI ILHAM

Berita	Anggota	DPRD
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Macet	Dikeluhkan,	Dewan	Agendakan	
Panggil	Dishub	dan	PD	Parkir
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Hj. Muliati 
menggelar sosialisasi angkatan 12, 
peraturan daerah nomor 2 tahun 
2016 tentang Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan Perusahaan. 
Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel 
Aerotel Smile, Rabu (20/07/2022).

Pada kesempatan ini, legislator 
fraksi PPP itu, menyinggung 
persoalan dana Corporate Social 
Responsibility (CSR) perusahaan. 
Kata dia, pemerintah kota (Pemkot) 
Makassar selama ini khususnya 
selama masa pandemi tidak 
transparan soal CSR.

“Kita minta Pemkot Makassar 
transparan soal dana CSR yang 
dihimpun. Harusnya, bisa dipublis 
agar masyarakat tahu aliran dana ini 

kemana saja,” tegas Hj. Muliati.

Tak hanya itu, mnurutnya, dana 
CSR Perusahaan harusnya di kelola 
dan dimanfaatkan berdasarkan 
kecamatan. Bukan dihimpun melalui 
TSLP sehingga terjadi pemerataan.

“Jadi, kalau ada kebutuhan di 
Kecamatan bisa langsung 
disalurkan melalui CSR perusahaan 
yang ada di wilayah itu. Kan itu tidak 
ribet lagi,” tukasnya.

Misalnya saja, kata Muliati, 
kebutuhan terkait pengadaan mobil 
atau motor sampah. Itu, akan lebih 
cepat dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat. “Kalau konsepmya 
begitu saya kira akan lebih aman 
dari upaya negatif terkait dana CSR 
ini,” tukasnya.

Legislator	PPP	Muliati	Tekankan	
Transparansi	Dana	CSR

Hj. MULIATI
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DPRD MAKASSAR – Anggota 
DPRD Kota Makassar, Sangkala 
Saddiko kembali menggelar 
sosialisasi penyebarluasan produk 
hukum daerah Kota Makassar, di 
Hotel Sarison, Jl. Perintis 
Kemerdekaan, pada Rabu 
(20/7/2022).

Sosialisasi kali ini mengangkat tema 
“Perda Nomor 4 Tahun 2019 
Tentang Perlindungan Perawat” 
menghadirkan narasumber, dua 
akademisi bidang keperawatan, 
yakni Amal Rais S.Kep.Ns dan 
Sahar, S.Kep.Ns.
 
Dalam sambutannya, Sangkala 
Saddiko mengatakan, pihaknya 
sengaja memilih Perda ini lantaran 
ia melihat sejak disahkan pada 2019 
lalu masih kurang diketahui oleh 
masyarakat sehingga sangat 
penting untuk disosialisasikan.

Perda ini kata Sangkala Saddiko, 
sangat penting diketahui utamanya 
bagi para perawat, sebab 
regulasinya bukan hanya mengatur 
tentang kewajiban tapi juga 

menyangkut hak perawat 
mendapatkan perlindungan dalam 
melaksanakan profesinya selaku 
pelayan kesehatan.

“Perawat ini butuh perlindungan 
karena kadang-kadang terjadi 
persoalan dalam melaksanakan 
tugasnya, utamanya dari segi 
keselamatan kerja,” kata Sangkala 
Saddiko.

Perda Perlindungan Perawat ini 
kata Sangkala Saddiko diharapkan 
menjadi bagian integral dalam 
pelayanan kesehatan dan menjaga 
profesionalisme profesi perawat, 
baik dalam bekerja maupun dalam 
proses rekrutmen tenaga perawat 
memiliki standaridasi yang sesuai 
aturan yang berlaku.

“Penyelenggaraan pelayanan 
keperawatan harus dilakukan 
secara bertanggung jawab, 
akuntabel, bermutu, aman dan 
terjangkau oleh perawat yang 
memiliki kompetensi, kewenangan, 
etik, dan bermoral tinggi,” tandas 
Sangkala Saddiko. (*/yud)"

SANGKALA SADDIKO

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Makassar, Anwar Faruq, 
S.Kom., menggelar sosialisasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 
Tahun 2014 tentang Pengawasan 
dan Pengendalian Pengadaan, 
Peredaran dan Penjualan Minuman 
Beralkohol, di Grand Town Hotel, 
Jalan Pengayoman, Kota Makassar, 
Sabtu, 30 Juli 2022.

Mendampingi Anwar Faruq sebagai 
pemateri, yakni Erna Setiawati dan 
Ahmad, sedangkan  Arif Indra jaya 
bertindak sebagai moderator.

Dalam kesempatan itu, Anwar Faruq 
menjelaskan secara detail tentang 
isi dan makna serta tujuan dari 
Perda tersebut diadakan hingga 
disosialisasikan.

“Agar supaya masyarakat menjadi 
tahu bahwa peredaran dan 
penjualan minuman keras mendapat 
pengawasan ketat, sehingga 
peredaran dan penjualannya tidak 

serta dapat hadir dan dilakukan di 
mana-mana,” terang ketua Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) Kota 
Makassar itu.

Olehnya, Anwar Faruq sangat 
berharap masyarakat juga menjadi 
pemantau, sehingga setiap saat 
dapat melaporkan apabila ada 
lokasi penjualan dan peredaran 
yang dianggap melanggar, karena 
dampak yang diakibatkan dari 
minuman keras itu sangat 
berbahaya, terutama menyangkut 
segala macam potensi kejahatan.

“Kita ketahui bersama bahwa 
minuman keras haram di mata 
agama, dan bisa menjadi penyebab 
terjadinya segala macam 
kejahatan,” tuturnya.

Sejumlah peserta dari beberapa 
kelurahan dan kecamatan silih 
berganti mengajukan pendapat dan 
pertanyaan kepada Anwar Faruq 
dan pemateri.

ANWAR FARUQ

Anwar	Faruq	Sosialisasikan	Perda	Minuman	Keras

Legislator	Sangkala	Saddiko	Sosper	
Perlindungan	Perawat
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Muchlis A 
Misbah menggelar Sosialisasi 
Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 
tahun 2011 di Hotel Grand Town, 
Sabtu (23/7/2022).
Hadir sebagai narasumber Plt 
Kasatpol PP Makassar Ikhsan, 
Kepala Bidang Pengawasan Dinas 
Tata Ruang Makassar, Andi Akhmad 
Muhajir, dan Legislator Makassar 
Muchlis A Misbah.

Dalam sambutannya, Muchlis 
Misbah mengatakan, Pengelolaan 
rumah Kost diselenggarakan 
berazaskan pada norma-norma 
hukum, agama, kesusilaan dan adat 
istiadat yang berkembang dan 
berlaku di tengah-tengah 
masyarakat setempat.
“Perda Pengelolaan Rumah Kost 
bertujuan untuk mewujudkan Kota 
Makassar sebagai kota dunia yang 
berlandaskan kearifan
lokal,” katanya.

Selain itu, kata Politisi Hanura itu, 
Perda ini bertujuan untuk 
mencitrakan Kota Makassar sebagai 
kota pendidikan, budaya, jasa, 

niaga, berorientasi global yang 
menjunjung tinggi nilai-nilai budaya 
dan norma-norma kesusilaan.
“Serta bertujuan untuk penataan 
dan pengendalian kependudukan. 
Melindungi kepentingan semua 
pihak, menciptakan rasa aman dan 
ketertiban dalam lingkungan 
masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Plt Kasatpol PP 
Makassar, Ikhsan menjelaskan, 
Setiap orang atau badan berhak 
untuk menyelenggarakan usaha 
rumah kost.

“Setiap orang atau badan yang telah 
memenuhi syarat-syarat yang telah 
ditentukan berhak mendapatkan izin 
pengelolaan rumah kost,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala 
Bidang Pengawasan Dinas Tata 
Ruang Makassar, Andi Akhmad 
Muhajir menjelaskan, Setiap orang 
atau badan yang memiliki rumah 
dengan fasilitas 2 kamar atau lebih 
dan diperuntukkan sebagai rumah 
kost, dihuni minimal 3 orang 
pemondok, wajib memiliki izin 
pengelolaan rumah kost yang 

diterbitkan
oleh Camat setempat.

“Tata cara dan syarat untuk 
memperoleh izin pengelolaan rumah 
kost akan diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Walikota. Izin 
pengelolaan rumah kost berlaku 
untuk jangka waktu 5 tahun,” 
tandasnya.

MUCHLIS MISBAH

MARIO DAVID
DPRD MAKASSAR – Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kota Makassar kembali 
melakukan Sosialisasi angkatan 12, 
Peraturan Daerah (Sosper) Kota 
Makassar no. 4 tahun 2014 
mengenai “pengawasan dan 
pengendalian, pengadaan, 
peredaran serta penjualan minuman 
beralkohol”. Bertempat di Hotel 
Grand Town, Kamis (07/07/2022).

Saat dikonfirmasi, Syukran Kahfi 
menyampaikan, warga yang hadir 
dalam sosialisasi ini sangat 
bersyukur. Pasalnya, lanjut 
legislator partai PAN Makassar itu, 
masih ada masyarakat yang belum 
paham soal peraturan Minuman 
Beralkohol (Minol) di Kota Daeng 
ini.

“Masyarakat yang hadir sangat 
bersyukur, karena bisa 
mendapatkan informasi terkait 
adanya produk hukum daerah yang 
mengatur terkait Minol. Tidak sedikit 
dari mereka yang kurang paham 

terkait aturan – aturan peredaran 
Minol di kota Makassar”, jelasnya.

Tak hanya itu, kegiatan yang dihadiri 
oleh beberapa ketua Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 
serta ketua Organisasi juga 
memberikan masukan terkait Perda 
ini. Menurut Syukran, masukan 
tersebut mulai dari soal pajak 
hingga pengawalan Dinas terkait 
yang harus tegas.

“Jadi, tadi itu ada beberapa 
masukan mengenai Perda Minol ini, 
yakni soal pajak retribusi yang 
terbilang minim, kemudian mereka 
juga meminta Dinas terkait agar 
sungguh-sungguh mengawasi 
jalannya Perda ini terkait 
penerapannya di lapangan. Jangan 
sampai ada yang terbang pilih”, 
tutur Syukran.

Dengan masukan – masukan 
tersebut, kata dia, pihaknya akan 
coba pelajari lebih lanjut.

“Dan sekaligus itu menjadi 

pertimbangan kami, apakah 
memang perlu untuk dilakukan 
revisi terkait perda tersebut”, tutup 
legislator partai PAN Kota Makassar 
itu."

SYUKRAN KAHFI 
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Legislator	Makassar	Muchlis	Misbah	Gelar	
Sosialisasi	Perda	Pengelolaan	Rumah	Kost

Perda	Minol,	Syukran	Ajak	Warga	Awasi	Peredaran
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DPRD MAKASSAR - Sekertaris 
Fraksi Golkar DPRD Makassar, Andi 
Suharmika menerima kunjungan 
kerja fraksi Golkar DPRD 
Kabupaten Mimiki, Papua, di ruang 
fraksi Golkar, lantai 2 DPRD kota 
Makassar, pada Jumat (1/7/2022).

Kunjungan kerja ini di pimpin 
langsung H. Iwan Anwar didampingi 
anggota fraks Golkar lainnya, yakni 
Merry Pongutan, Aser Murib dan 
Yan Samper Rumengang.
 
Dikesempatan itu, Iwan Anwar 
mengatakan, salah satu tujuan 
fraksi Golkar Mimika menyambangi 
DPRD Makassar untuk sharing 
infotmasi terkait kerja-kerja DPRD, 
salah satunya program Sosialisasi 
Perda. Juga program legislasi 
daerah (Prolegda).

“Ini penting, bertukar informasi 
terkait dengan agenda-agenda 
DPRD yang tentunya akan kita 
pelajari untuk kemudian kita akan 
usulkan nantinya,” kata Iwan Anwar 
kepada media.

Sementara itu, Sekertaris Fraksi 
Golkar Makassar Andi Suharmika 
mengatakan, pihaknya telah 
memberikan berbagai informasi 
yang dibutuhkan.

“Ini dapat menjadi acuan atau 
rujukan buat mereka untuk ke 
daerah nanti, seperti yang kita 
bahas tadi tentang program 
sosialisasi peraturan daerah 
(Sosper) dan Prolegda,” tandas Andi 
Suharmika. (*/yud)
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 ANDI SUHARMIKA HASIR

Mimika	Papua	Belajar	Sistem	Program	
Sosper	dan	Prolegda

DPRD MAKASSAR - Pendidikan 
menjadikan suatu bidang yang 
sangat penting dan mendapatkan 
perhatian dan penanganan yang 
utama dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Pendidikan mampu 
membentuk karakter masyarakat 
yang mana tentunya juga sebagai 
cerminan karakter sebuah bangsa. 

“Karena sangat pentingnya 
pendidikan demi kemajuan dan 
karakter bangsa, maka pendidikan 
harus direncanakan dan 
diselenggarakan dengan sebaik 
mungkin. Pendidikan harus 
dilaksanakan dengan pakem atau 
prinsip-prinsip sebagai acuan dalam 
penyelenggaraannya,” ujar M 
Yahya, Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kota 
Makassar,  dalam kegiatan 
sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan Tahun Anggaran 2021 
Angkatan XI Bertema Peraturan 
Daerah Kota Makassar No : 01 
Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan, di 
Hotel Harper by Aston, Sabtu 16 Juli 
2022.
Menurut legislator Partai NasDem 
ini, penyelenggaraan pendidikan jika 

tanpa berdasarkan prinsip maka 
akan dapat menghilangkan karakter 
sebuah bangsa.

“Pendidikan menjadikan suatu 
bidang yang sangat penting dan 
mendapatkan perhatian dan 
penanganan yang utama dalam 
kehidupan berbangsa dan 
bernegara,” terang M Yahya, 
anggota dewan dari Dapil 
Biringkanaya Tamalanrea ini.

“Semua berhak mendapatkan 
pendidikan yang baik. Pendidikan 
tidak membeda-bedakan atau 
mengkotak-kotakan masyarakat. 
Baik suku manapun, agama 
apapun, ” tandas Yahya.

Narasumber dari Akademi, Dr. 
Nisma Iriani, SE, M.Si, mengatakan 
tujuan penyelenggaraan pendidikan 
di Kota Makassar meningkatkan 
kompetensi peserta didik dengan 
belajar secara mandiri dan 
berkesinambungan. Kemudian 
mampu menggali, 
mengembangkan, dan 
memanfaatkan potensi alam sekitar 
untuk kepentingan masyarakat, 
bangsa, dan negara.

M YAHYA

M	Yahya:	Pendidikan	Penting	
Demi	Karakter	Bangsa
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DPRD MAKASSAR - Syarat 
pengurusan izin mendirikan 
bangunan (IMB) rencana 
bertambah. Pengadaan Closed 
Circuit Television alias CCTV dan 
alat pemadam api ringan atau APAR 
bakal menjadi komponennya.

Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan 
Pomanto, mengatakan syarat 
pengadaan CCTV sebenarnya 
sudah ada dalam peraturan wali 
kota. Namun, peraturan itu diakui 
perlu diperbarui. Pengadaan CCTV 
pun tak lain dimaksudkan untuk 
memperketat pengawasan akan 
keamanan lingkungan sekitar. 

"Itu kan ada perwali dulu, diupdate 
lagi itu perwali bahwa setiap IMB 
kantor, misalnya yang dua lantai, 
dikalikan dua CCTV, jadi 4 CCTV. 
Kalau enam lantai berarti 12 CCTV. 
Dia pasang 4 di sisinya dia. Sisanya 
kami pasang di daerah sekitarnya," 
ungkap Danny, sapaan akrabnya.

Menurutnya, persyaratan itu tidak 
hanya berlaku untuk perizinan 
membangun gedung kantor, 
melainkan juga rumah toko (ruko), 
maupun rumah-rumah mewah. 
"Supaya jangan lagi kita tanggung 
CCTV-nya," jelasnya.

Selain CCTV, pengadaan APAR 
juga dinilai penting. Pasalnya, 
berdasarkan data Dinas Pemadam 
Kebakaran Kota Makassar, hingga 
awal Juli 2022, sudah terjadi 80 kali 
kebakaran.

Akibatnya, berdampak ke 401 jiwa 
dan menyebabkan kerugian hingga 
mencapai Rp11 miliar. Penyebabnya 
pun didominasi korsleting listrik.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran 
Kota Makassar Hasanuddin 
mengatakan, alat proteksi 
kebakaran penting untuk 
meminimalisir kebakaran di 
Makassar.

Dalam pengadaannya, ada 
beberapa skema yang disiapkan. 
Bisa dianggarkan melalui APBD 
Perubahan, melalui bantuan CSR, 
hingga membebankan kepada 
masing-masing warga untuk 
pengadaannya.

Jika dianggarkan dalam APBD 
Perubahan, pengadaannya akan 
dilakukan secara bertahap di lorong-
lorong.

“Bisa sampai kami anggarkan 200 
lorong dulu. Bisa juga nanti 

penunjukan langsung di 
perusahaan. Kerjasama dengan 
penyedia,” ucapnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPM-PTSP), Andi Zulkifli Nanda 
berujar, pengadaan CCTV dan 
APAR dalam persyaratan IMB perlu 
penguatan regulasi. Jangan sampai, 
hal ini justru dinilai malah 
memberatkan masyarakat.

“Jangan sampai dengan adanya itu 
bisa dianggap mahal dalam hal 
memberikan pelayanan. Tetapi 
untuk perlindungan masyarakat 
saya kira tidam ada masalah. 
Tinggal regulasinya saja kita 
bicarakan nanti. Bisa dalam bentuk 
Perwali,” jelasnya.
 
Untuk tahap awal, pihaknya 
mengaku akan fokus menyasar 
pelaku usaha, baru kemudian 
rumah-rumah tinggal.

“Pelaku usaha harus menyiapkan 
CCTV untuk tempat-tempat publik. 
Nanti kami juga rapatkan dengan 
Damkar, untuk meminta data zona 
wilayah yang banyak terjadi 
kebakaran,” pungkasnya.

CCTV	dan	APAR	Bakal	Jadi	Syarat	
Urus	IMB	di	Makassar
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DPRD MAKASSAR - Pemerintah 
Kota (Pemkot) Makassar bakal 
memangkas sejumlah pos 
anggaran. Hal itu dilakukan sebagai 
bentuk penghematan anggaran dari 
beberapa kegiatan yang dianggap 
tidak begitu penting.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 
Pomanto, membenarkan bahwa 
pemangkasan anggaran disiapkan 
untuk rencana penganggaran tahun 
2023 mendatang. Pasalnya, defisit 
anggaran Pemkot Makassar masih 
sangat besar.

"Itu khusus 2023 karena kami masih 
minus, kami minus atau defisit 
Rp900 miliar, itu kan terlalu besar. 
Walau pun bisa saja akan ditopang 
dengan silpa, tapi kalau begini 
terus, tidak ada yang dibikin,” ucap 
Danny, sapaan akrabnya.

Adapun pos anggaran yang 
rencananya bakal dipangkas di 
antaranya adalah ongkos bahan 
bakar untuk kendaraan pengangkut 
sampah dan bahan bakar untuk 
kendaraan pejabat eselon III. 
Anggaran yang dipangkas itu 
nantinya akan dialihkan untuk 
kegiatan yang bersentuhan 
langsung ke masyarakat.

Danny berujar, anggaran bahan 
bakar untuk kendaraan pengangkut 
sampah cukup besar. Di Kecamatan 
Tamalate misalnya, dia menyebut 
angkanya bisa mencapai Rp2 miliar.

"Ini yang harus kami teliti. Saya kira 
kami sudah harus putuskan pakai 
mobil listrik. (Anggaran) bensin saja 
luar biasa, Rp2 miliar," tuturnya.

Selain itu, anggaran perjalanan 
dinas juga masuk dalam pos 
anggaran yang akan dipangkas. 
Danny memprediksi bisa 
menghemat hingga Rp50 miliar dari 
anggaran itu.

Danny meminta agar anggaran 
perjalanan dinas setiap organisasi 
perangkat daerah (OPD) ditinjau 
ulang. Sebab ada juga beberapa 
OPD yang memang sangat 
membutuhkan anggaran tersebut, 
seperti Bappeda, BKD, dan BPKAD. 
Termasuk juga pimpinan 
pemerintahan serta anggota DPRD.

"Tiga OPD ini koordinasi terus 
dengan pusat, jadi tidak bisa 
diganggu karena intensitas ke pusat 
cukup tinggi. Kemudian DPRD, kami 
akan tawar karena mereka kan 
punya otoritas sendiri. Kemudian 
pimpinan pemerintahan seperti, wali 
kota, wakil wali kota, dan Sekda 
misalnya. Kami kan ini sering juga 
dipanggil-panggil," bebernya.

"Yang lain-lain yang tidak perlu, 
saya akan coret, mudah-mudahan 
saya bisa hemat Rp50 miliar di situ," 
imbuh Danny.

Di samping dua item tersebut, 
anggaran kegiatan seminar hingga 

pengerjaan-pengerjaan yang 
dianggap tak perlu juga akan 
dikurangi.

"Misalnya seminar dalam kota, 
kalau tidak jelas itu saya cut. 
Termasuk kegiatan yang berulang-
ulang yang tidak tahu hitunganya 
apa, seperti, pengecetan bangunan. 
Itu miliaran-miliaran. Saya bilang 
coret saja," tegasnya.

Jika ditotal, Danny menyebut bisa 
menghemat anggaran hingga 
mencapai Rp300 miliar. Ia pun 
memberi waktu selama tiga hari ini 
kepada setiap OPD agar segera 
mengkaji ulang penganggarannya.

"Akan disusun tiga hari ini. Tiga hari 
ini dicut semua, langsung 
dirasionalisasi semua," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah (BPKAD), Muh. Dakhlan, 
berujar pihaknya bakal segera 
menindaklanjuti arahan wali kota 
dengan melakukan koordinasi 
bersama inspektorat dan Bappeda.

"Itu baru satu tadi saya sudah 
sampaikan ke pak kabid terkait 
dengan BBM karena datanya 
memang ada sama kami, di aset. 
Angka pastinya besok. Karena itu di 
wilayahnya BPKAD," tuturnya.

Pemkot	Makassar	De�isit	Rp900	M,	
Ini	Pos	Anggaran	yang	Bakal	Dipangkas
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MAKASSAR – Wali Kota Makassar, 
Moh Ramdhan Pomanto melantik 
jajaran pejabat direksi dan dewan 
pengawas (dewas) Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD), di Baruga 
Anging Mammiri, Selasa 
(19/7/2022). Mereka akan menjabat 
untuk periode 2022-2026.

Dari enam BUMD yang ada, baru 5 
BUMD yang komposisi pejabatnya 
dilantik, yakni Perusahaan Umum 
Daerah Air Minum (PDAM), 
Perusahaan Daerah (PD) Rumah 
Potong Hewan (RPH), PD Pasar 
Makassar Raya, PD Terminal 
Makassar Metro, dan Perusahaan 
Umum Daerah Parkir Makassar 
Raya,

Sementara pelantikan direksi dan 
dewas untuk PT Bank Perkreditan 
Rakyat (BPR) masih menunggu izin 
dari Otoritas Jasa Keuangan atau 
OJK.

Pada tubuh PDAM, jajaran direksi 
diisi oleh Beni Iskandar (Direktur 
Utama), Satriani Ulfiah Mungkasa 
(Direktur Keuangan), Indira 
Mulyasari Paramastuti (Direktur 
Umum dan Pelayanan), Asdar Ali 
(Direktur Teknik), dan Ayman Adnan 
(Direktur Air Limbah).

Untuk posisi dewan pengawas diisi 
oleh Muh Ansar Mangopo (Ketua), 
Prof Aminuddin Ilmar, Arifuddin 
Hamarung, Soewarno Sudirman, 
dan Andi Fadly Ferdiansyah. 

Sementara posisi Sekretaris dewas 
dijabat oleh Henny Handayani.

Pada tubuh PD Parkir Makassar 
Raya, jajaran direksi dijabat oleh 
Yulianti Tomu (Direktur Utama) , 
Rizal Asjahad Rahman (Direktur 
Umum), Christofher Aviary (Direktur 
Operasional), Zulfadli Syahrir 
(Direktur Pengembangan Usaha 
dan Kerjasama), dan Mu'amar Nor 
Amin (Direktur Keuangan dan Aset).

Jajaran dewan pengawas dijabat 
oleh Firman Hamid Pagarra (Ketua), 
Ahmad Susanto, Sakka Pati, John 
Rerungan, dan Mappicanra Andi 
Baso. Sementara posisi Sekretaris 
dewas dijabat oleh Muhammad 
Abduh Rachman.

Adapun di tubuh PD Pasar 
Makassar Raya, jajaran direksi 
ditempati oleh Ichsan Abduh 
Hussein (Direktur Utama), Syamsul 
Bahri (Direktur Keuangan), Muhajir 
(Direktur Umum), Sukarno Lallo 
(Direktur Pengembangan Usaha), 
dan Syamsul Tanca (Direktur 
Teknik).

Jajaran dewas ditempati oleh Andi 
Siswanta Attas (Ketua), Haeruddin 
Hafied, Rusviani Madjid, Mekkawati, 
dan Ilham. Sementara Sektretaris 
dewas ditempati oleh Yuliani 
Saleng.

Di PD Terminal Makassar Metro, 
jajaran direksi diisi oleh Dafris 

(Direktur Utama), Arsony (Direktur 
Umum), dan Wahyudin Bandung 
(Direktur Operasional).

Jajaran dewan pengawas diisi oleh - 
Zuhur Dg Ranca (Ketua), Irwansyah 
Sarifuddin, dan Awang Dermawan, 
serta Sekretaris Dewas Ivan Harjuni 
Paembonan.

Jajaran direksi untuk PD Rumah 
Potong Hewan dijabat oleh 
Syahrullah Sape (Direktur Utama) , 
Muhammad Idris (Direktur Umum), 
dan Wahyuddin Kasim (Direktur 
Operasional).

Dewan pengawas dijabat oleh Muh 
Roem (ketua), Yafet Sampe, dan 
Hamza, serta Sekretaris Dewas 
Saharuddin Sila.

Sementara pada tubuh PT BPR 
yang pelantikannya akan menyusul, 
jajaran direksi akan diisi oleh Ilham 
Najamuddin dan Qur'ani. Sementara 
dewan pengawas akan dijabat oleh 
Taslim Rasyid, dan Natali 
Ikawidjaya.

Ada tiga BUMD yang komposisi 
jajaran direksi dan dewan 
pengawasnya bertambah, yakni 
PDAM, PD Parkir, dan PD Pasar. 
Sebelumnya, jumlah direksi dan 
dewan pengawas PDAM masing-
masing 4 orang, PD Terminal dan 
PD RPH masing-masing 3 direksi 
dan 3 dewas.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 
Pomanto mengatakan, penambahan 
komposisi pejabat ini sejalan 
dengan sejumlah target yang 
ditetapkan kepada masing-masing 
BUMD. Misal, potensi pendapatan 
daerah yang bisa diperoleh dari PD 
Parkir bisa mencapai Rp2 triliun, 
namun yang berhasil diperoleh 
selama ini jauh dari angka itu.

"Di PDAM, punya pengelolaan air 
limbah yang sekarang ini sementara 
digali. Sebentar lagi 15.000 
sambungan arus berlangsung. 
Siapa yang menagih, siapa yang 
mau kelola itu. Di samping 
instalasinya itu dikelola oleh BLUD. 
Tapi sambungan rumahnya harus 
PDAM," kata Danny.

Pejabat Direksi dan Dewas BUMD Makassar 

Resmi	DilantikResmi	DilantikResmi	Dilantik
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Sekretariat	DPRD	Kota	Makassar	
Kabag	Umum	Dr.	Muhajir	pimpin	apel	pagi	hari	senin	04/070/2022

Sekwan DPRD Makassar, H. Dahyal didampingi pejabat struktural gelar briffing kepada 
staff Laskar Pelangi lingkup Sek. DPRD Makassar. 

Senin, 04/07/2022 di Ruang banggar DPRD Kota Makassar.

Rapat koordinasi para pejabat struktual Sek. DPRD Makassar, rapat ini dipimpin langsung 
oleh  Kabag Keuangan Sek. DPRD Makassar, Abdul Kadir. 

Senin, 04/07/2022 di Ruang penerimaan tamu Sek. DPRD Kota Makassar.

Sekwan DPRD Makassar, Hj. Dahyal Gelar Rapat Koordinasi bersama Pegawai ASN di 
sekretariat DPRD Kota Makassar. Senin, 11/07/2022 di ruang banggar DPRD Makassar.
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Pagi ini, Brifing pejabat struktural serta fungsional dipimpin langsung Sekwan DPRD Kota 
Makassar, H. Dahyal. Membahas kesiapan dan supporting program pemerintah kota 

Makassar tentang Lorong Wisata. Selasa, 26/07/2022 di ruang penerimaan tamu 
Sekretaria DPRD Makassar.

Kepala Bagian Umum Set DPRD Makassar 
Dr. Muhajir di dampingi Kabag Perlengkapan, 

Kasubag Tata Usaha & Kasubag Protokol 
membuka pertemuan Selasa, 19/07/2022 

diruang Rapat Banggar dihadiri Staf Laskar 
Pelangi yang mendapat Surat 

Penempatan Tugas di Sekretariat 
DPRD Makassar
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Setwan DPRD Makassar. Kepala Bagian umum Set DPRD Makassar, Dr, Muhajir pagi ini, 
Rabu, 06/07/2022 menerima Kunjungan Kerja Rombongan Anggota DPRD Kab. 
Ponorogo dan Kota Palopo di ruang Pertemuan (Protokol) Set DPRD Makassar.

Kepala Bagian Umum DPRD Makassar, Dr. Muhajir, senin, 11/07/2022 diruang 
Penerimaan Tamu DPRD Makassar menerima rombongan Anggota Badan Kehormatan 
DPRD Jeneponto yang dipimpin oleh Ketua BK DPRD Jeneponto Ir. H. Awaluddin Sinring 

terkait Peningkatan Kapasitas Tugas-tugas BK.

SETWAN DPRD, Kepala Bagian Umum Set DPRD Makassar, Dr.Muhajir 
Didampingi Kasubag Tata Usaha, Muh Ichsan Selasa, 12/07/2022 di Ruang 
Pertemuan Protokol Set DPRD Makassar menerima Rombongan Anggota 

Badan Musyawarah DPRD Kab. Sidrap.

Kepala Bagian Umum, Dr. Muhajir menerima kunjungan kerja 2 (dua) Rombongan 
Anggota DPRD Kab. Berau dan Kab Buton, Kamis, 14/07/2022 di Ruang Penerimaan 

Tamu Protokol Sekretariat DPRD Makassar.
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Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo menemani Tapak Tilas Toraja Tallo bersama Pangdam 
Hasanuddin dan Asisten Menhan RI Mayjen (Purn) Julius Selvanus Lumba ziarah ke Makam 

Raja-raja Tallo. Jumat, 22/07/2022 di Makassar.

Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat, tentang 
Pembahasan rencana Trans Maros-Makassar Jalan Kereta Api. Rapat dipimpin langsung Ketua 

Komisi C DPRD Makassar, Sangkala Saddiko. Jumat, 08/07/2022 di Ruangan Komisi C
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Rapat internal Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar dipimpin langsung 
Ketua Badan Kehormatan, Hj. Nurul Hidayat. 

Rabu, 27/07/2022 di Ruang Rapat Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar

BADAN	KEHORMATAN
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Rabu,20/07/2022 di Ruangan Badan Anggaran DPRD Kota Makassar. 
Lanjutan Pembahasan terkait Pembangunan SPBU Kompa Satu Harga 

Kelurahan Barrang Lompo Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

BADAN	ANGGARAN
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BADAN	MUSYAWARAH
Wakil Ketua DPRD Makassar, Nurhaldin NH Pimpin Rapat Badan Musyawarah. 

Selasa, 12/07/2022 di ruang banggar sekretariat DPRD Kota Makassar.
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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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