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

Beberapa Headline news yang dirangkum Redaksi 
Buletin Mimbar Paripurna kali ini. Diantaranya di Bulan 
Juni Tahun 2022 Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto 
Lallo merespon kebijakan mutasi ratusan pejabat 
pemerintahan oleh Wali Kota Makassar, Danny Pomanto. 
"Jadi kita mengapresiasi langkah pak Wali yang 
melakukan penyegaran. Dari sejak beliau terpilih, baru 
dia lakukan penyegaran lagi terhadap pejabat eselon III 
dan IV.

"Jadi apa yang dilakukan Pak Wali lebih kepada 
penyegaran atau konsolidasi baru yang dilakukan oleh 
wali kota bersama ibu wakil wali kota dalam rangka 
meningkatkan pelayanan kinerja ASN sebagai unsur 
pembantu penyelenggaraan pemerintahan di daerah," 
ujar Rudianto Lallo, ketua DPRD Makassar.
Kamis (2/6/2022).

Komisi A menggelar RDP,Rabu, 29/06/22 bersama 
Aktivis Pemerhati Lingkungan & Pihak Manajemen Mini 
Soccer dan Hanggar Talasalapang terkait kelengkapan 
dokumen perizinan Mini Soccer & Hanggar talasalapang. 
hadir Camat Rappocini, PTSP Kota Makassar& unsur 
stakeholder lainnya.

Begitu juga halnya dengan Komisi B pada hari Kamis, 
16/06/2022 menggelar Rapat Pembahasan di Komisi 
terkait P2APBD tahun anggaran 2021 bersama mitra 
kerja komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan, 
sedangkan Komisi C pada Jumat 17/06/2022 melakukan 
Rapat Dengar Pendapat, diruang Rapat Badan Anggaran 
menindaklanjuti permintaan Warga Kelurahan Pai terkait 
Penyelesaian Pembukaan Akses Jalan Perumahan, 
Andallalin serta sertifikat laik fungsi  pada Royal 
Apartemen. 

Komisi D juga melakukan kegiatas Rapat Dengar 
Pendapat terkait Proses PPDB (Penerimaan Peserta 
Didik Baru) tingkat SD dan SMP Kota Makassar. 
Dipimpin oleh ketua Komisi D, Ust. Hadi Ibrahim Baso 
DPRD Kota Makassar. Hadir Kepala Dinas Pendidikan, 
Muhyiddin dan beberapa Kepala Sekolah di Makassar. 
Rabu, 27/06/2022.

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

           Makassar, 30 Juni 2022
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Ketua	DPRD	Makassar	Berharap	
Mutasi	Jabatan	Bisa	Tingkatkan	Pelayanan

DPRD MAKASSAR – DPRD 
merespon kebijakan mutasi ratusan 
pejabat pemerintahan oleh Wali 
Kota Makassar, Danny Pomanto. 
"Jadi kita mengapresiasi langkah 
pak Wali yang melakukan 
penyegaran. Dari sejak beliau 
terpilih, baru dia lakukan 
penyegaran lagi terhadap pejabat 
eselon III dan IV," ujar Rudianto 
Lallo, ketua DPRD Makassar.

Langkah itu dianggap sudah tepat 
untuk penyegaran. Dalam 
pandangannya, tidak baik jika 
pejabat OPD menempati posisi 
suatu posisi terlalu lama. Jika itu 
tidak terjadi, dikhawatirkan akan 
merusak regenerasi dan berpotensi 
berada di zona nyaman sehingga 
tidak lagi produktif dalam bekerja.

"Jadi apa yang dilakukan Pak Wali 
lebih kepada penyegaran atau 
konsolidasi baru yang dilakukan 
oleh wali kota bersama ibu wakil 
wali kota dalam rangka 
meningkatkan pelayanan kinerja 
ASN sebagai unsur pembantu 
penyelenggaraan pemerintahan di 
daerah," jelasnya saat ditemui, 
Kamis (2/6/2022).

Rudianto mewakili legeslatif 
menghormati keputusan wali kota. 
Ini menyusul tujuan mutasi agar 
pelayanan di masyarakat berjalan 
semakin baik. "Kita berharap 
dengan dilakukannya mutasi ini, 
penyegaran di setiap jabatan di 

lingkup SKPD bisa meningkatkan 
pelayanan kinerja kepada 
masyarakat sehingga harapan 
masyarakat akan mendapatkan 
pelayanan terbaik dari pemerintah 
kota Makassa bisa terwujud," 
sambungnya.

Menurutnya, mutasi adalah hak 
prerogatif wali kota dan wawali. 
Olehnya, tidak ada orang atau 
lembaga yang bisa ikut campur 
dalam penunjukan tersebut.

Disisi lain, pejabat adalah penopang 
pemerintahan di daerah. Tugasnya 
membantu menyukseskan program 
kerja dari kepala daerah. "Pejabat 

ini kan pembantu pemerintahan di 
daerah. Dia adalah tugasnya 
membantu menyukseskan 
program2 kerja dari kepala daerah i 
kewenangannya tapi kewenangan 
wali kota selaku pembina 
kepegawaian," tutupnya.

Diketahui, ada 457 pejabat yang 
telah dilantik Wali Makassar Danny 
Pomanto. Mereka yang dilantik 
seperti Chaidir sebagai Kepala 
Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana (PPKB). 
Kemudian Muh Ari Fadli sebagai 
Camat Mamajang dan Andi Arianto 
Kepala bagian Hukum Makassar.
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Wakil	Ketua	DPRD	Adi	Rasyid	Ali	
Pimpin	Rapat	Paripurna

Giat Rapat Paripurna DPRD kota Makassar dalam rangka 
Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 
penjelasan Walikota atas Ranperda tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021,
Rabu (08/06/2022).

yang dihadiri oleh Wakil Walikota Makassar 
Hj. Fatmawati Rusdi, S.E., M.M

M Yahya (F-NASDEM)

Ray Suryadi Arsyad (F-DEMOKRAT Al Hidayat Syamsu (F-PDIP)

Yeni Rahman (F-PKS)Andi Suharmika (F-GOLKAR)  A. Pahlevi (F-GERINDRA)

Syamsuddin Raga 
(F-NURANI INDONESIA BANGKIT)

Hamzah Hamid (F-PAN) Rachmat Taqwa Quraisy (F-PPP)
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Lembaga Studi Kebijakan Publik 
(LSKP) didukung oleh Women's 
Democracy Network dan International 
Republican Institute dan kerjasama 
dengan Kaukus Perempuan Sulawesi 
Selatan serta Kaukus Perempuan 
Politik Sulawesi Selatan 
melaksanakan Ruang Publik.

Ruang Publik Edisi #2 dipandu oleh 
Luna Vidya dan menghadirkan 
narasumber Andi Suhada Sappaile 
selaku Wakil Ketua DPRD Kota 
Makassar Periode 2019-2024 yang 
akrab disapa Noni dan Prof Nursini 
selaku Ketua Prodi Gender dan 
Pembangunan Sekolah Pasca 
Sarjana Universitas Hasanuddin.

Ruang Publik Edisi #2 mengangkat 
tema “Menghadirkan Anggaran Publik 
yang Responsif Gender”, dengan 
kedua narasumber yang akan 
membahas secara tuntas dari sudut 
pandang akademisi dan praktisi dari 
lembaga legislatif. Ruang Publik 
dilaksanakan secara virtual melalui 
live streaming di YouTube Lembaga 
Studi Kebijakan Publik serta zoom 
meeting.

“Anggaran publik yang responsif 
gender akan menghadirkan anggaran 
yang tidak berpihak pada satu pihak 
saja, tetapi harus menganut sistem 
kesetaraan dan keadilan,” pengantar 
dari Luna Vidya.

Noni mengawali karir dalam dunia 
perbankan memutuskan untuk terjun 
kedalam dunia politik karena 
berangkat dari keresahan.

Keinginan ini mendorong Ibu Noni 
untuk learning by doing selama 
menjadi anggota DPRD Kota 
Makassar. Selanjutnya Ibu Noni 
memberikan gambaran terkait ruang 
lingkup dan penerapan anggaran 
responsif gender. 

“Anggaran responsif gender tidak 
hanya berbicara tentang perempuan 
saja, tetapi tentang keadilan dan 
penghapusan diskriminasi. OPD yang 
ada di pemerintah Kota Makassar 
harusnya mengerti apa yang menjadi 
pemaknaan ARG. OPD harusnya 
diberikan sosialisasi bukan hanya 
pada Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DPPPA) Kota Makaassar,” ungkap 
Noni.

Prof Nursini atau biasa disapa Nini 
memberikan gambaran terkait 
anggaran publik yang responsive 
gender dan konsep dari prespektif 
gender.

“Anggaran yang responsif gender 
adalah sebuah sistem yang 
terintegrasi. Kalau tidak ada 
perencanaan yang responsif gender, 
maka tidak ada implementasi 
program yang responsif gender. 
Ketika melihat kasus di Kota 
Makassar, begitu banyak kendala 
yang dialami dalam penerapan 
PPRG,” ungkap Prof. Nini

Nini membuka pandangan dari 
Sahabat Publik yang hadir bahwa 
segala bentuk aturan telah diatur 
dalam Peraturan Mentri Dalam 
Negeri No 15 Tahun 2008 yang isinya 
terdapat pergeseran konsep tentang 
pembiayaan pengarusutamaan 
gender di daerah. Penguatan yang 
dilakukan oleh SKPD dan OPD 
adalah memastikan bahwa rumusan 
perencanaan telah menjamin 
pemenuhan kesetaraan gender.

Nini menambahkan bahwa analisis 
anggaran yang ada di OPD yang ada 
tidak dapat lagi diubah ketika telah 
termuat dalam Keputusan Menteri 

Nomor 50, tetapi tidak menuntut 
kemungkinan bahwa apa yang 
tertuang dalam PPRG seluruhnya 
dapat terpenuhi.

“Ketika DPRD mengatakan bahwa 
telah memberikan supporting, 
harusnya dilakukan evaluasi secara 
berkala. harusnya pada peneliti 
mampu bekerjasama dengan 
pemerintah daerah untuk 
memberikan data dan informasi 
kepada OPD dan DPRD Kota 
Makassar sebagai rujukan 
perencanaan”, harapan dari Prof. 
Nini.

“Perumusan perencanaan yang 
responsive Gender harus juga 
disesuaikan dengan kesesuaian 
anggaran publik. Kendalanya 
ditingkat pemerintahan yang regulasi 
hadir diawal bersifat kaku dan 
tertutup. Perda ini yang menjadi 
acuan kerjasama dan dasar 
pemenuhan kebutuhan masyarakat”, 
ungkap Prof. Nini.

Nini menawarkan pola kerjasama 
dalam menghadirkan anggaran publik 
yang responsif gender yakni 
peningkatan kapasitas anggota 
legislatif, OPD dan SKPD terkait 
konsep kesetaraan gender dan PUG. 
Serta, kerjasama dengan perguruan 
tinggi dan NGO dalam menghadirkan 
dan menganalisis data sebagai 
rujukan perencanan dan anggaran 
yang responsif gender. Namun, 
kendalanya masih banyak elemen 
pemerintah yang tertutup dan 
kurangnya sumberdaya dalam 
analisis data berbasis gender.

Luna Vidya menutup diskusi dengan 
kesimpulan dan terima kasih kepada 
setiap mitra yang bekerjasama.

Diskusi Publik Angkat Tema 

ANGGARAN	PUBLIK	RESPONSIF	GENDER
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DPRD MAKASSAR - Program 
pro rakyat oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD), membuat Legislator 
Kab. Bone mengunjungi DPRD 
Makassar. Program Sosialisasi 
Peraturan Daerah (Sosper), 
dilakukan anggota DPRD 
Makassar dalam rangka 
penyebarluasan produk hukum 
daerah.

Program tersebut telah digelar 
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).

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 ataupun 
prosedur yang berlaku di Kota 
Makassar dalam hal 
Penyebarluasan Informasi 
Peraturan 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. (*)

Buletin Mimbar Paripurna

Terima	Kunjungan	DPRD	Bone	
Nurhaldin	Paparkan	Program	Sosper

Wakil Ketua III DPRD 
Makassar, Andi Nurhaldin NH 

saat menerima kunjungan 
DPRD Bone, menjelaskan 

bahwa pihaknya telah 
memberikan informasi baik 

mekanisme ataupun prosedur 
yang berlaku di Kota 
Makassar dalam hal 

Penyebarluasan Informasi 
Peraturan Daerah.

Berita	Kegiatan	Wakil	Ketua	3	DPRD	berkaitan	dg	DRPD
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Berita	Kegiatan	Ketua	Komisi	A

Komisi A DPRD Makassar gelar RDP, Rabu, 29/06/22 bersama Aktivis Pemerhati 
Lingkungan & Pihak Manajemen Mini Soccer dan Hanggar Talasalapang terkait 
kelengkapan dokumen perizinan Mini Soccer & Hanggar Talasalapang. Hadir Camat 
Rappocini, PTSP Kota Makassar & unsur stakeholder lainnya

	
Komisi	A

Komisi A DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat Menyikapi laporan dari Aliansi Aktifis Makassar 
(Aksara) terkait dugaan pelanggaran oleh Tokoh Bintang jalan Sunu, tanpa dilengkapi dokumen dan perizinan yang 

belum lengkap. Ruang rapat komisi A, Rabu 29/06/2022.

Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Rahmat Taqwa memimpin Rapat Dengar Pendapat, 
terkait  Sengketa Lahan yang berlokasi di Kel. Bangkala Kec. Manggala oleh 

Pihak Developer Perumahan Castell Premium. Senin, 20/06/2022 .



Berita	Kegiatan	Ketua	Komisi	B
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Komisi B DPRD Kota Makassar siang ini, Kamis 16/06/2022 menggelar Rapat 
Pembahasan di Komisi terkait P2APBD tahun anggaran 2021 bersama mitra kerja komisi 
B Bidang Perekonomian dan Keuangan.

	
Komisi	B

Komisi B Senin, 27/06/2022 menggelar RDP keluhan warga 
Perum Taman Kayangan T. Bunga (RW 09) terkait penetapan 
nilai iuran BPL yang dianggap sepihak tanpa ada sosialisasi 

& koordinasi dengan warga, serta dugaan tidak adanya 
setoran deviden oleh pihak (pengelola) ke 

Pemerintah Makassar.



Berita	Kegiatan	Ketua	Komisi	C
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Komisi C DPRD Kota Makassar Jumat 17/06/2022 melakukan Rapat Dengar Pendapat, 
diruang Rapat Badan Anggaran menindaklanjuti permintaan Warga Kelurahan Pai terkait 
Penyelesaian Pembukaan Akses Jalan Perumahan, Andal lalin serta sertifikat laik fungsi  
pada Royal Apartemen

	
Komisi	C

Rapat Dengar Pendapat Komisi C Bidang Pembangunan DPRD 
Kota Makassar. Kamis, 16/06/2022 di Ruang Rapat Badan 

Anggaran DPRD Kota Makassar, Menindaklanjuti hasil sidak 
Komisi Bidang Pembangunan di beberapa Toko-toko, Rumah 

Makan, dan bangunan yang ada di Kota Makassar.



Berita	Kegiatan	Ketua	Komisi	D
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Rapat Dengar Pendapat terkait Proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tingkat 
SD dan SMP Kota Makassar. Dipimpin oleh ketua Komisi D, Ust. Hadi Ibrahim Baso 
DPRD Kota Makassar. Hadir Kepala Dinas Pendidikan, Muhyiddin dan beberapa Kepala 
Sekolah di Makassar. Rabu, 27/06/2022.

	
Komisi	D
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Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, 
Kamis, 16/06/2022 melakukan kunjungan 
ke SMPN 06 Makassar terkait persiapan 
PPDB Tahun 2022.



Berita	Reses/Sosper	Rudianto	Lallo	&	ARA

Ketua	DPRD	Rudianto	Lallo	
Libatkan	Ibu-Ibu	Atasi	

Kriminalitas	di	Makassar

RUDIANTO LALLO 

DPRD MAKASSAR - Hal tersebut disampaikan Rudianto 
sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 
Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak di Hotel Maleo 
Makassar, Jalan Pelita Raya, Rabu (29/6/2022).

Politisi Partai NasDem itu mengatakan Pemerintah Kota 
(Pemkot) Makassar bersama dewan telah membuatkan 
regulasi agar anak-anak mendapat perlindungan. Anak 
tidak boleh dieksploitasi untuk kepentingan oknum 
ataupun lembaga apapun.

“Sudah menjadi rahasia umum, anak-anak kerap 
ditemukan di pinggir jalan atau di lampu merah meminta-
minta. Padahal, tugas anak hanya belajar. Ingat, ini ada 
sanksi denda dan pidana bagi orang tua atau siapa pun 
yang mengeksploitasi anak. Ini tujuannya disosialisasikan 
perda ini agar anak terlindungi,” kata Rudianto.

Olehnya itu, Rudianto yang juga Ketua Dewan Pendidikan 
Makassar sengaja melibatkan ibu-ibu agar jauh lebih 
memahami tanggung jawabnya dan dapat memosisikan 
anaknya sebagai yang terpelajar. Ibu juga disebut paling 
dekat dengan anak agar bisa menyampaikan teguran dari 
hati ke hati. 

“Karena ibu paling dekat dengan anak, dia yang 
mengandung selama sembilan bulan lamanya, lalu 
melahirkan, dan menjaganya sejak kecil hingga dewasa,” 
ujar Rudianto.

“Kami harap ibu-ibu melindungi anaknya agar terhindar 
dari kejahatan kriminal, seperti misalnya isap lem. 
Bayangkan hanya dengan modal Rp20.000 sudah mabuk 
dan pada akhirnya melawan bapaknya, saudaranya, 
bahkan ibunya. Jadi mari jaga anak-ta,” ucap Rudianto.

Politisi yang dikenal dengan sebutan Anak Rakyat itu 
menguraikan bahwa menjadi tugas bersama mendidik 
anak menjadi anak saleh, melindunginya agar tidak 
terjerumus ke dalam kegiatan yang tidak diinginkan, 
apalagi berhubungan dengan kasus hukum.

“Anak masa depan bangsa, jangan sia-siakan mereka, 
jaga dan didik agar menjadi anak terpelajar, menjadi anak 
sopan santun,” tuturnya. Dalam kegiatan sosialisasi ini, 
turut dihadiri dua narasumber, masing-masing dr. Irnawati 
Astuti dan Muhajir.
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ADI RASYID ALI

Reses	Wakil	Ketua	
DPRD	Makassar	

Banjir	Keluhan	E-ktp

DPRD MAKASSAR - Kebanyakan masyarakat di 
Daerah Pemilihan IV Makassar tersebut 
mengeluhkan berbagai permasalahan, termasuk  
progres pengurusan dari pemerintah setempat. 
Utamanya  masalah E-KTP dan drainase.

Adi Rasyid Ali yang juga Ketua Partai Demokrat Kota 
Makassar itu berjanji akan membicarakan keluhan 
tersebut  dengan lurah dan permintaan masyarakat 
akan diupayakan untuk dipenuhi (*)
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ANDI NURHALDIN NH 

Nurhaldin	Jamin	
Bantuan	Bagi	Hukum	Masyarakat	

Kurang	Mampu

DPRD MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi 
Nurhaldin menilai regulasi terkait bantuan hukum merupakan 
jaminan terhadap hak-hak konstitusional setiap masyarakat 
atau kelompok warga yang berada pada kategori miskin.
“Fasillitas bantuan hukum ini bukan hanya menitikberatkan 
pada konsultasi menyangkut masalah hukum, namun bisa 
hukum perdata, pidana dan tata negara. Itu semua ada 
anggarannya”, ungkapnya.

Demikian disampaikan dirinya saat menggelar Sosialisasi 
Angkatan 9, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Bantuan Hukum, di Hotel Horison Ultima, 
Makassar. Rabu (22/06/2022).
Sementara itu, narasumber Analis Perundangan-undangan 
Bagian Hukum Pemkot Makassar, Asriati, SH memberikan 
penjelasan tambahan terkait sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 
2015, ada syarat yang harus dipenuhi masyarakat jika ingin 
mendapat bantuan hukum dari pemerintah kota.

“Diantaranya, mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada pemberi bantuan hukum melalui wali kota atau 
pejabat yang ditunjuk yang berisi paling sedikit identitas 
pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan 
yang dimohonkan,” ujarnya.

 ANDI SUHADA SAPPAILE

DPRD MAKASSAR - Legislator Makassar Hj. A. Suhada 
Sappaile menggelar Sosialisasi Perda (Sosper) No. 7 
Tahun 2015 Kota Makassar, tentang Penyelenggaraan 
Bantuan Hukum di Hotel karebosi premier Makassar Jl. 
Jend. M jusuf No. 1 Kota Makassar, Sabtu Pagi 
(18/06/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Hj. A. Suhada yang juga Wakil 
Ketua DPRD Kota Makassar mengatakan Sosper 
Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini sangat penting 
disosialisasikan mengingat keberadaan perda ini sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak mampu.
Kegiatan ini menghadirkan DR Sakka Pati SH., MH., 
Sebagai Dosen Ahli Hukum Universitas Hasanuddin 
(UNHAS) Makassar Dan H. Dahyal S. Sos., M.Si, 
Sekretaris DPRD Kota Makassar sebagai narasumber 
dengan perwakilan peserta dari Kec. Makassar, Rappocini 
dan Ujung Pandang.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Makassar, Muh 
Dahyal dalam materinya menyampaikan bahwa negara 
dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab terhadap 
pemberian bantuan hukum bagi orang kurang mampu 
sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Legislator	PDIP	
Andi	Suhada	Sappaile,	

Perda	Bantuan	Hukum	Penting	
Untuk	Warga	Tidak	Mampu
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Eric Horas 
mendorong agar Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR) di Kota Makassar 
terus diperbanyak. Tujuannya, guna 
melindungi masyarakat agar tidak 
semakin terpapar bahaya yang 
ditimbulkan oleh rokok tersebut.

Penegasan ini disampaikan oleh 
Eric Horas saat menggelar 
sosialisasi Peraturan Daerah 
(Perda) Kota Makassar Nomor 4 
Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR). Kegiatan ini dihelat di 
Hotel Grand Asia, Jalan Boulevard, 
Makassar, Rabu (29/6/2022).

“Dengan adanya perda ini, mereka 
yang perokok sudah diatur area dan 
wilayah tempat mereka bisa 
merokok. Dengan demikian, 
asapnya tidak lagi mengganggu 

perokok pasif, karena kita tahu 
perokok pasif lebih rentan 
terganggu kesehatannya jika 
terkena asap rokok,” tambah ketua 
DPC Partai Gerindra Kota Makassar 
itu.

Selain Eric Horas, kegiatan sosper 
ini juga menghadirkan dua 
narasumber lainnya dari kalangan 
akademisi. Mereka adalah Babra 
Kamal, serta Ilham Adam. Jalannya 
forum dipandu oleh Raul Ibnu 
Munsir selaku moderator.

Kedua narasumber tersebut kompak 
menyuarakan pentingnya perda 
kawasan tanpa rokok ini 
disosialisasikan. Apalagi selama ini, 
perda tersebut dianggap belum 
sepenuhnya bertaji.

Eric	Horas	Dorong	Kawasan	
Tanpa	Rokok	di	Makassar	Diperbanyak

ERIC HORAS

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar Rachmat 
Taqwa Quraisy (RTQ) menggelar 
sosialisasi penyebaran produk 
hukum daerah “Perda Nomor 9 
Tahun 2016 Tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup”, di Hotel Traveler Makassar, 
Jl. Lamaddukelleng, pada Kamis 
(9/6/2022).

Hadir selaku narasumber, Aminah 
Syarif (akademisi) serta Ketua 
Srikandi AMK Sulsel Silviafaronika. 
Kegiatan dihadiri sekira 100 
peserta yang berasal dari daerah 
pemilihan (Dapil) II meliputi 
Kecamatan Sangkarrang, Wajo, 
Ujung Tanah, Tallo, dan Bontoala.

Dalam sambutannya, RTQ 
mengungkapkan pentingnya Perda 
ini diketahui agar masyarkat 
memahami pentingnya mengelola 
lingkungan hidup.

Selain itu, Politisi muda Partai 
Persatuan Pembangunan ini juga 
menyampaikan, kegiatan 
sosialisasi ini juga bagian dari 
silaturahmi untuk saling mengenal 
satu sama lain.

“Pemeritnah menyadari hal ini 
maka lahirnya Perda ini. Ada 21 
BAB dan 124 pasal yang mengatur 
tentang perlindungan lingkungan 
hidup agar masyarakat bisa 
meminimalisir agar tidak terjadi 
kerusakan lingkungan,” 
paparnya.(*/yud)

Rachmat	Taqwa	Sosper	Perlindungan	dan	
Pengelolaan	Lingkungan	Hidup

RACHMAT TAQWA QURAISY 
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Sangkala 
Saddiko SH menggelar sosialisasi 
peraturan daerah (perda) nomor 17 
tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Parkir Tepi Jalan Umum dalam 
Daerah Kota Makassar, di Hotel 
Grand Maleo, Jalan Pelita raya 
Minggu (26/06/2022).

Menurut Sangkala Saddiko , 
regulasi ini terbilang lama, sudah 
memasuki usia 15 tahun. Namun, 
masih sedikit masyarakat 
memahami konten perda tentang 
pengelolaan parkir. Sehingga, perlu 
edukasi yang masif. “Saya kira ini 
perda lama. Makanya, kita bahas 
dasar-dasarnya saja terutama hak 
dan kewajiban. Lebih ke edukasi 
masyarakat soal parkir,” 
Pungkasnya

“Ini yang menjadi penting, dengan 
meminta karcis parkir maka itu 
bentuk transparansi pendapatan,” 
tambahnya.Ia menilai perparkiran 
menjadi salah satu sumber 
pendapatan asli daerah (PAD). 
Sehingga, ia meminta agar 
melakukan penataan ulang parkir di 
Makassar.

“Kami ingin pengelolaan parkir 
berjalan dengan baik sehingga 
nantinya bisa dinikmati pengguna. 
Apalagi, jika tertata dengan baik 
maka berdampak pada PAD,” 
ungkapnya. Dia menjelaskan, 
aktivitas kendaraan di Makassar 
semakin meningkat. Jika tidak ditata 
dengan baik maka berdampak pada 
arus lalu lintas. Perumda Parkir 
harus memberikan solusi terkait 
semrawutnya perparkiran saat ini.

Terpisah, Narasumber Kegiatan 
Muh Rusdi SE selaku akdemisi 
menyampaikan, kewenangan direksi 
perusahaan umum daerah 
(perumda) parkir ditentukan oleh 
walikota. Salah satu diantaranya 
mengenai titik atau tempat parkir. 
“Direksi berwenang mengatur 
kembali atau merubah tata ruang 
dan desain peruntukan tempat 
parkir dengan persetujuan walikota,” 
Ujar Rusdi

Sementara narasumber kedua 
Nur'Hamsinah S.AG Perda ini 
mengatur jenis pungutan dan tarif 
jasa, berdasarkan pasal 5 
menyebutkan jenis pungutan dan 
tarif jasa parkir ditetapkan oleh 

direksi. Termasuk dalam 
menetapkan tarif progresif. Dia 
menjelaskan, setiap orang atau 
badan hukum yang melanggar 
regulasi ini akan mendapat sanksi. 
Ancamannya kurungan penjara 
enam bulan atau denda Rp50 juta 
yang selanjutnya disetor ke kas 
daerah.

Politisi	PAN	Sosper	Pengelolaan	
Parkir	Tepi	Jalan	Umum	

SANGKALA SADDIKO

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Makassar Fraksi PKS Andi Hadi 
Ibrahim Baso kembali menggelar 
sosialisasi perundang-undangan No 
1 tahun 2012 angkatan ke VIII 2022 
dengan tema “Pendidikan Baca Tulis 
Alquran” di Hotel Sarison Makassar 
.Minggu (05/06/2022)

Andi Hadi Ibrahim Baso dalam 
paparannya menjelaskan bahwa 
membuat peraturan adalah salah 
satu tanggung jawabnya selaku 
anggota dewan, selain membuat 
juga turut mensosialisasikan kepada 
masyarakat

Andi Hadi menambahkan khusus 
perda ini, mengajak kepada 
pemerintah dan masyarakat serta 
lembaga terkait untuk peduli pada 
pendidikan Baca Tulis Al Qur'an.
“Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an 

adalah program yang selaras dengan 
pendidikan nasional terutama terkait 
dengan pendidikan moral. Apapun 
harapanta Bu akan kami kawal, 
karena ini juga sudah jadi perda 
walaupun sudah lama, sisa memang 
teknis di lapangannya” Ujar Andi 
Hadi

sementara Narasumber pertama 
Selaku Pemerhati pendidikan yakni, 
Ita wari setirojina mengatakan 
pendidikan baca tulis Al Qur'an ini 
sangat penting begitupun Profesi 
sebagai guru mengaji.

Hal yang sama dijelaskan kepada 
Narasumber kedua yakni,Madinah 
S.ag sebagai BKPRMI atau disebut 
Praktisi pendidikan alquran, hal ini 
membantu pemerintah dalam 
pelaksanaan aplikasi Perda baca 
tulis Al Qur'an ini dan juga menjadi 

mediator bagi guru mengaji untuk 
mendapatkan pelayanan baik 
sertifikasi guru mengaji, kurikulum, 
dan advokasi insentif guru mengaji.

ANDI HADI IBRAHIM BASO

Andi	Hadi	Ibrahim	Baso	Sosialisasi	Perda	
Pendidikan	baca	tulis	Al-Qur'an
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Berita	Reses/Sosper	Ari	Ashari	&	fatma	Wahyuddin

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Fatma 
Wahyuddin menggelar sosialisasi 
peraturan daerah (Perda) nomor 
Nomor 5 tahun 2019 tentang 
Pengarusutamaan Gender (PUG) 
dalam Pembangunan, di Hotel 
Aston, Minggu (19/6/2022).

Kata dia, permasalahan gender 
menjadi penting. Sehingga, hal itu 
menjadi latarbelakang Politisi 
Demokrat ini mengambil dan 
berharap di sebarluaskan ke seluruh 
lapisan masyarakat.

“Salah satu tujuan dari Perda ini 
yakni memberikan Acuan Bagi 
semua pihak baik pemerintah kota, 
maupun pihak swasta, organisasi 
masyarakat, media massa dan 
perguruan tinggi dalam menyusun 
strategi pengintegrasian gender. 
Serta dapat mewujudkan 
kesetaraan dan keadilan dalam 
kedudukan, peranan dan tanggung 
jawab perempuan dan Laki-laki,“ 

sambung Ketua Fraksi Demokrat 
Makassar.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, 
Aerin Nizar menjelaskan, persoalan 
gender tak selamanya membahas 
perempuan. Tetapi, gender 
mengenai kesetaraan antara laki-
laki dan perempuan, khususnya 
dalam pembangunan.

Aerin–sapaan akrabnya menilai, 
masih banyak masyarakat yang tak 
mengetahui istilah gender. 
Biasanya, orang membahas gender 
terkait jenis kelamin sehingga perlu 
sosialisasi yang masif agar warga 
paham istilah gender.

“Jenis kelamin dan gender itu 
berbeda. Kalau jenis kelamin itu 
kodrat sementara gender lahir dari 
karakteristik sosial seseorang. Dari 
situlah mulai membedakan peran 
antara perempuan dan laki-laki,” 
jelasnya.

FATMA WAHYUDIN

Anggota	DPRD	Makassar	Fatma	Wahyuddin	
Sosper	PUG	Pembangunan

DPRD MAKASSAR - Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD)) Makassar dari Fraksi 
NasDem, Ari Ashari Ilham menyoroti 
proyek drainase Pemerintah Kota 
Makassar yang dinilai belum optimal. 
Menurutnya penanganan infrastruktur 
pada bidang jalan dan drainase 
hingga saat ini belum maksimal.

Hal itu dia ungkapkan saat 
menyampaikan catatan strategis 
Fraksi NasDem untuk Pemerintah 
Kota Makassar, dalam Rapat 
Paripurna di Gedung DPRD 
Makassar, Senin (27/6/2022).

Kata dia, proyek drainase saat ini tak 
jauh berbeda dengan kondisi pada 
tahun 2021 lalu. Saat itu, sebagian 
paket-paket pekerjaan drainase tak 
berjalan karena terkendala 
administrasi.
Kepala Bidang Pengelolaan SDA dan 
Drainase Dinas Pekerjaan Umum 

(PU) Nurhidayat mengatakan, proyek 
drainase sempat terhambat dalam 
proses lelang. Hal itu dikarenakan 
terjadi perubahan pejabat yang 
menjadi kuasa pengguna anggaran 
(KPA).

"Tahun ini sama, kami lakukan 
percepatan proses lelang, karena 
kemarin sudah masuk di ULP (Unit 
Layanan Pengadaan) tapi karena ada 
pergantian pejabat, akun baru juga, 
kami perbarui juga, revisi dokumen 
semua," ungkap Nurhidayat.

Dia menyebut, ada 48 paket drainase 
yang dilelang. Satu paketnya terdiri 
atas 4 hingga 5 titik lokasi. 
Anggarannya rata-rata di angka 
Rp300 hingga Rp500 juta untuk satu 
paket. "Total anggaran untuk 
pembangunan drainase Rp30 miliar 
dan rehabilitasi Rp32 miliar," 
sebutnya.

ARI ASHARI ILHAM

Dewan	Soroti	Proyek	Drainase	
Pemkot	Makassar	Belum	Optimal
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Abdul 
Wahab Tahir mengingatkan agar 
ibu-ibu terus memperhatikan 
anaknya. Begitu juga terhadap 
perilaku ke mereka. Demikian 
disampaikan Wahab sapaan 
akrabnya saat Sosialisasi 
Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 
5 tahun 2018 tentang 
Perlindungan Anak, di Hotel Royal 
Bay, Sabtu (25/6/2022).

“Jadi wanita memang tidak mudah. 
Bersyukurlah menjadi perempuan 
yang hebat karena dalam sejarah 
itu perempuan banyak yang hebat. 
Semoga ini bisa dimaknai dengan 
baik,” ucap Wahab.

Sementara itu, Wakil Direktur 
Umum dan Keuangan RSUD Kota 
Makassar sekaligus mantan 
sekretaris Dinas Kebudayaan Kota 
Makassar, Amalia Malik menyebut 
banyak macam kekerasan 

terhadap anak. Salah satunya non 
fisik atau melalui ucapan. “Didalam 
keseharian kita juga seperti 
ucapan kita ke anak yang tidak 
baik itu adalah kekerasan non 
fisik,” sebut Amalia Malik.

Akademisi yang juga sebagai 
narasumber sosialiasi Perda, 
Suhaidah menyebut kasus 
kekerasan anak sudah mencapai 
ratusan. Bahkan banyak pula yang 
tidak terdeteksi. “Ternyata 
berdasarkan informasi dari media 
dan dari DPPPA, sudah ada 200 
kasus yang masuk. Bayangkan 
yang belum melapor pasti banyak 
juga,” ungkapnya.

Olehnya, Suhaidah meminta 
orangtua terkhusus ibu untuk terus 
mendidik anaknya. Salah satu 
yang bisa dilakukan ialah 
memberikan nasehat bukan lantas 
memarahi mereka.”Setiap ucapan 
orangtua itu adalah doa, ketika kita 

menyebut bodo maka kita doakan 
anak kita bodo makanya penting 
mengucapkan kata positif,” 
tukasnya.

ABDUL WAHAB TAHIR

AWT	Harap	Ibu	di	Makassar	
Lebih	Care	Terhadap	Buah	Hatinya

DPRD Makassar - Anggota DPRD 
Kota Makassar, William SE kembali 
bertemu dengan konstituen daerah 
pemilihan Dapil II meliputi 
Kacamatan Kepulauan 
Sangkarrang, Wajo, Bontoala, Ujung 
Tanah, dan Tallo, Selasa 
(21/6/2022)

Agenda sosialisasi kali ini adalah 
penyebarluasan peraturan daerah 
(Perda) Kota Makassar nomor 10 
tahun 2021 tentang pengelolaan 
rumah kost, sebagai Narasumber 
William SE didampingi oleh 
Megawati SPd, MSi dan Vaisjal 
Arifin CNLP, CSBC bertempat di 
Travellers hotel Phinisi jalan 
Lamaddukelleng 

"Saya ucapkan terima kasih kepada 
bapak dan ibu yang telah 
meluangkan waktunya untuk 
menghadiri kegiatan sosialisasi 
DPRD terkait Perda kota Makassar 
nomor 10 tahun 2011 tentang 
pengelolaan rumah kost, " kata 
William di depan para peserta 
sosialisasi 

Dikatakannya, saya melihat 
undangan yang hadir kebanyakan 
kaum ibu-ibu, ini momen yang pas 
karena mungkin ibu-ibu atau wanita 
ada yang penghuni rumah kost atau 
ada juga pemilik rumah kost dan 
ada juga yang tetangga dengan 
tempat kost, jadi perda rumah kost 
ini sangat penting untuk menjadi 
perhatian dan diterapkan oleh 
pemilik kost. 

Ditambahkannya, sebab yang bisa 
mengetahui dan melaporkan 
adanya pelanggaran Perda kepada 
pemerintah itu adalah warga yang 
menghuni atau warga yang 
berdekatan dengan tempat kost, 
sebab Camat dan Lurah itu bisa 
tahu ada pelanggaran Perda karena 
informasi masyarakat, " ujarnya 

"Kita harus waspada jangan sampai 
rumah kost disalahgunakan 
misalnya dijadikan tempat kumpul 
kebo, konsumsi narkoba atau 
tempat konsumsi miras, makanya 
Perda ini kita sosialisasikan agar 
tempat kost sesuai peruntukannya," 
ucap William 

Dikatakan lebih lanjut, rumah kost 
itu sebenarnya baik dibutuhkan oleh 
adik-adik mahasiswa dan mahasiswi 
dari luar kota yang kuliah di 
Makassar, itu sebabnya Pemkot 
Makassar membuat Perda agar 
pemilik rumah kost mematuhi aturan 
atau kaidah yang berlaku di 
masyarakat, " tutup William anggota 
DPRD Makassar. (Ard)

Politisi	PDI	Perjuangan	Ini	Imbau	Warga	
Tertib	Pengelolaan	Rumah	Kost

WILLIAM LAURIN
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DPRD MAKASSAR – Anggota 
DPRD Makassar Budi Hastuti 
menemui konstituen daerah 
pemilihan (dapil) V meliputi 
Mamajang, Mariso dan Tamalate. 
Agenda pertama menyasar warga 
Kelurahan Sambung Jawa, 
Mamajang dan Panambungan, 
Mariso. Dua titik tersebut, 
masyarakat mengeluhkan dan 
meminta peralihan status Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan dari Mandiri ke 
Penerima Bantuan Iuran (PBI) 
Pemerintah.

Warga Lorong 13 Jalan Rajawali 
Kelurahan Panambungan, Ahmad 
menyampaikan permintaan warga 
terkait hal tersebut. Apalagi, banyak 
dari mereka belum mengetahui 
mekanisme. "Saya minta bu dewan 
bisa menyampaikan peralihan BPJS 
Kesehatan. Biar semua warga tahu, 
karena mereka ingin segera bisa 
berubah status dari mandiri ke PBI 
atau KIS pemerintah," ujar Ahmad. 
Terkait hal tersebut, Anggota DPRD 

Makassar Budi Hastuti memahami 
harapan seluruh konstituen. Hanya 
saja, peralihan status BPJS 
Kesehatan tak mudah. Sebab, 
aturan telah ditetapkan dan menjadi 
kewenangan pemerintah pusat. 

Meski begitu, Politisi Gerindra ini 
siap memperjuangkan keluhan 
masyarakat soal BPJS Kesehatan. 
Minimal, dengan meneruskan 
aspirasi hingga bisa tersampaikan 
ke Komisi IX DPR dan BPJS 
Kesehatan RI. "Ada memang aturan, 
kalau mau pindah status harus 
melunasi tunggakan yang ada. Tapi 
kita tetap pantau perkembangan 
soal ini di pemerintah pusat," 
tukasnha.

Apalagi, kata dia, aspirasi yang ada 
dalam reses akan dimasukkan ke 
sistem informasi pemerintah daerah 
atau SIPD. Kemudian, catatan ini 
akan disampaikan saat Paripurna 
Reses mendatang agar masuk 
menjadi bagian program pemerintah. 
"Insya Allah, masukan semua 

konstituen kita akan tampung dan 
menjadi catatan saat Paripurna 
Reses, lalu kita masukkan ke SIPD. 
Harapannya, bisa masuk dalam 
program Pemkot Makassar tahun 
depan, " pungkasnya. (*)

Budi	Hastuti	Dengar	Keluhan	Warga	
Soal	BPJS	Kesehatan

BUDI HASTUTI

DPRD MAKASSAR  - Anggota 
DPRD Makassar, Anwar Faruq, 
S.Kom, menggelar sosialisasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 
Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Bantuan Hukum, 
di Hotel Lynt, Jalan Hertasning, Kota 
Makassar, pada Sabtu, 21 Juni 
2022.

Dalam kesempatan itu, 
mendampingi Anwar Faruq sebagai 
pemateri, yakni Budiman Mubar, 
SH., dan HM. Munir N. Mangkana, 
SH.

Menurut Anwar Faruq, Perda 
tentang penyelenggaraan bantuan 
hukum sepatutnya terus 
disosialisasikan agar masyarakat 
menjadi tahu bahwa Pemkot 
Makassar menyiapkan 
pendampingan bantuan hukum.

“Karena banyak masyarakat kita 
yang ketika menghadapi masalah 
hukum tidak memiliki pengacara 

atau pembela hukum karena 
terkendala masalah biaya, sehingga 
masyarakat kita harus tahu tentang 
keberadaan Perda ini,” kata ketua 
DPD Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) Kota Makassar itu.

Dia menyampaikan, fungsi Dewan 
selain mensosialisasikan, juga 
bersama dengan masyarakat perlu 
melakukan pengawasan pada 
tahapan realisasi di lapangan.

“Kita sama-sama berharap Perda ini 
diketahui masyarakat dan mereka 
dapat memanfaatkannya, khusus 
bagi yang butuh bantuan hukum,” 
ujar Anwar Faruq.

Sejumlah peserta dari beberapa 
kelurahan dan kecamatan di Kota 
Makassar cukup antusias mengikuti 
jalannya sosialisasi Perda itu. 
Sejumlah peserta pun 
menyampaikan pendapat dan 
melayangkan pertanyaan kepada 
Anwar Faruq dan pemateri.

ANWAR FARUQ

Anwar	Faruq	Sosialisasikan	Perda	
Penyelenggaraan	Bantuan	Hukum
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DPRD MAKASSAR - Fraksi Partai 
Amanat Nasional (PAN) tegas akan 
mengawal  pelaksanaan Pemilu 
Raya RT/RW terselenggara tahun 
ini. Hal itu sejalan dengan 
pernyataan Walikota Makassar 
Danny Pomanto untuk menggelar 
Pemilu Raya RT/RW saat 
berjalannya APDB Perubahan.

Anggota Fraksi PAN Makassar 
Hamzah Hamid menyampaikan hal 
tersebut saat menerima aksi dari 
mantan Ketua RT/RW di Ruang 
Badan Anggaran (Banggar), Kantor 
DPRD Makassar, Selasa 
(28/6/2022).

"Tetapi jika memang tidak masuk di 
APBD perubahan maka fraksi PAN 
akan menagih Wali Kota atas 
penyelenggaraan pemilu raya," 
tegas Hamzah Hamid.

"Karena tentu kami Ingatkan Wali 
Kota bahwa pernah mengeluarkan 
statement akan digelarnya Pemilu 
Raya," sambungnya.

Hamzah menambahkan, ia yakin 
Walikota Makassar akan menepati 
janjinya kepada masyarakat.
"Saya yakin juga bahwa Pak Wali 
Kota tidak akan membebani 
masyarakat dengan melakukan 
terobosan baru," ujarnya.

Selain Hamzah Hamid, mantan 
Ketua RT/RW juga diterima oleh 
Wahab Tahir dari Fraksi Partai 
Golkar.

Wahab Tahir mengemukakan, jika 
tidak ada pagu anggaran Pemilu 
Raya dalam draft APBD Perubahan 
2022 maka Fraksi Golkar bakal 
mengambil sikap.
“Pihak Golkar akan mengambil 

sikap politik, tetapi Golkar tetap 
memberikan kesempatan (Pemkot 
Makassar) persiapkan Pemilu Raya 
yang baik tahun ini," ucapnya.

HAMZAH HAMID

Buletin Mimbar Paripurna

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD kota Makassar, Abdul Azis 
Namu kembali menggelar 
sosialisasi penyebaran produk 
hukum daerah Kota Makassar, di 
Hotel Grand Asia, Jl. Boulevard, 
Rabu (8/6/2022)
Sosialisasi kali ini mengangkat tema 
“Perda Nomor 11 Tahun 2011 
Tentang Retribusi 
Persampahan/Kebersihan” 
menghadirkan narasumber, Lurah 
Antang Zulfikar Kamaruddin, serta 
Yudha Yunus (akademisi)

Dalam sambutannya, Azis Namu 
mengungkapkan, pihaknya sengaja 
memilih Perda ini untuk memberikan 
pemahaman dan edukasi kepada 
masyarakat ihwal pentingnya 
retribusi sampah dalam menunjang 
pembangunan, mengingat masih 
banyak masyarakat yang belum 
memahami regulasi terkait 
pembayaran retribusi sampah.
“Kenapa dikatakan retribusi 
pelayanan persampahan, karena 
berhubungan dengan imbalan atau 
jasa yang didapat secara langsung. 
Retribusi sampah menjadi imbauan 
dan penekanan kepada masyarakat 
untuk senantiasa berpartisipasi 
untuk kebersihan dan kenyamanan 
bersama yang pengelolaannya 

berada di bawah naungan 
kecamatan,” kata Abdul Azis Namu.
Politisi Partai Persatuan 
Pembangunan itu mengajak 
masyarakat untuk senantiasa 
menjaga kebersihan lingkungan, 
salah satunya diawali perubahan 
cara kita memandang dan 
memperlakukan sampah.

“Paradigma sampah yang bertumpu 
pada pendekatan akhir sudah 
saatnya ditinggalkan dan diganti 
dengan paradigma baru yang 
memandang sampah sebagai 
sumber daya yang mempunyai nilai 
ekonomis dan dapat dimanfaatkan,” 
terangnya.

Dengan demikian kata Azis Namu 
akan mempermudah penanganan 
sampah juga ikut serta menurunkan 
beban pengelolaan sampah di 
tempat pembuangan akhir.

 “Sampah jika dikelola dengan baik 
akan mendatangkan nilai ekonomis, 
juga akan menciptkan tempat 
tinggal ramah lingkungan,” 
terangnya lagi.

Sementara, Lurah Antang selaku 
narasumber mengajak masyarakat 
khususnya rumah tangga yang 

bermukim di lorong untuk 
mendukung petugas pengangkut 
sampah agar bekerja maksimal. 
Salah caranya kata dia, dengan 
memilih sampah, kering dan basah.

Ia juga mengajak masyarakat untuk 
bekerjasama dengan sadar retribusi 
sampah, membayar tepat waktu. 
“Dengan demikian akan 
mempercepat pengangkutan 
sampah,” tandasnya. (*/yud)

Abdul	Azis	Namu	Ajak	Masyarakat	
Senantiasa	Taat	Retribusi	Sampah

ABDUL AZIS NAMU

FRAKSI	PAN-Golkar	Dorong	Pemkot
Gelar	Pemilu	Raya	RT/RW
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Syamsuddin 
Raga mengapresiasi gelaran 
sunatan massal yang dilaksanakan 
oleh Forum Pemuda Biringkanaya 
bekerjasama Polrestabes Makassar.

Kegiatan sosial ini dihelat di 
Kelurahan Laikang, Kecamatan 
Biringkanaya, Kota Makassar, 
Minggu (12/6/2022).

“Saya hadir memenuhi undangan 
forum pemuda Biringkanaya. 
Sangat mendukung giat sosial 
seperti ini," tutur Syamsuddin Raga.

Politisi Partai Perindo itu berharap 
agar lebih banyak lagi kegiatan 
sosial seperti ini di Kecamatan 
Biringkanaya dan Tamalanrea.

“Giat sunatan massal seperti ini bisa 
dicontoh oleh komunitas dan 
kelompok pemuda lainnya di 
Biringkanaya. Sangat 
menginspirasi," ucapnya. 

Sementara itu, salah satu orang tua 
peserta sunatan massal, Amri (32), 
mengaku senang dengan adanya 
sunatan massal yang 
diselenggarakan oleh Forum 
Pemuda Biringkanaya ini.

Ia merasa sangat terbantu, selain 
gratis, juga dengan khitanan secara 
massal, dapat menguatkan mental 
anaknya untuk mau disunat.

Kegiatan sunatan massal selain 
dihadiri Syamsuddin Raga juga turut 

hadir Wakapolsek Biringkanaya, dan 
Ketua Forum Pemuda Biringkanaya. 
(dra/fajar)

Syamsuddin	Raga	Apresiasi	Sunatan	
Massal	oleh	Pemuda	Biringkanaya

SYAMSUDDIN RAGA

HM	Yunus	Sosialisasi	Penyebarluasan	
Perda	Nomor	4	Tahun	2014	

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Makassar Kota Makassar,  
H.M Yunus Kembali melakukan 
sosialisasi penyebarluasan 
Peraturan Daerah atau Perda 
Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Pengawasan dan Pengendalian 
Pengadaan, Peredaran dan 
Penjualan Minuman Beralkohol.
Sosialisasi ini dilaksanakan di Hotel 
Horison Ultima Makassar Jalan 
Jendral Sudirman Minggu Pagi 12 
Juni 2022. Hadir sebagai 
narasumber pertama Wiryawan 
Batara Kencana SH. (dari Kajari 
Makassar) dan Narasumber kedua 
Ir. Ahmad Ibrahim, MM., MBA 
Selaku (Akademisi)

H.M Yunus memaparkan kepada 
warga, Perda terkait minol ini sudah 
bukan lagi hal biasa Maka 
bagaimana upaya melakukan 
keseimbangan agar kebebasan 
dalam menjalankan usaha miras 
tidak kebablasan.

Perda ini menjadi pekerjaan berat 
bagi pemerintah kota dalam hal 
penegak Perda dalam melakukan 
pengawasan sesuai regulasi yang 
diatur dalam perda tersebut.

”Perda ini kami akui pengagasnya 
kebetulan saat itu penjualan miras 
di kota Makassar Amburadul bahkan 

pedagang kaki lima dan warung 
bebas menjual, Kemudian DPRD 
melahirkan Perda No 4 tahun 2014 
tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Pengadaan, 
Peredaran dan Penjualan Minuman 
Beralkohol, agar pelaku usaha 
paham peruntukan dan 
Sanksinya,”Ungkap Yunus

“Perda terkait izin tempat penjualan 
minol ini di Kota Makassar ini telah 
diimplementasikan, terutama bagi 
pelaku usaha. Namun banyak ruang 
atau bagian yang bisa saja tidak 
mengena sehingga akan 
berdampak pada permasalahan 
sosial masyarakat. ”katanya.

Sementara itu, pemateri pertama 
Wiryawan Batara Kencana SH. dari 
Kajari Makassar menyebut tujuan 
dilakukan kegiatan sosialisasi Perda 
ini untuk memberikan informasi 
yang baik dan benar tentang 
tempat-tempat mana saja yang tidak 
diperbolehkan menjual minuman 
beralkohol.

“Penerapan aturan serta batasan-
batasan penjualan minol harus 
ditegakkan, sebut saja penjualan 
minol di dekat tempat ibadah dan 
lembaga pendidikan tidak 
diperbolehkan,” ujarnya, dan sudah 
jelas hukum dan sanksinya.

Senada dengan itu sebagai 
narasumber kedua IR. Ahmad 
Ibrahim, MM., MBA berharap, 
melalui sosialisasi ini ada saran dan 
masukan dari peserta sosialisasi 
agar Perda yang sudah disahkan 
sejak 2014 itu penerapannya bisa 
lebih maksimal lagi.

“Ini tidak hanya sekedar menjadi 
aturan tertulis tetapi sungguh-
sungguh harus diterjemahkan dan 
diterapkan di lapangan,” 
pungkasnya.

H.M. YUNUS HJ
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Berita	Anggota	DPRD	Nurul	Hidayat	dan	Irwan	Djafar

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar Irwan Djafar 
menggelar sosialisasi perda 
(Sosper) Nomor 3 Tahun 2016 
tentang pemberian Air Susu 
Eksklusif angkatan ke 8. 
Hadir sebagai pemateri Duta Asi 
Indira Mulyasari Paramastuti, 
Kepala Puskesmas Kassi-kassi, Dr 
Tasmin. Digelar di Hotel Grand Asia, 
Makassar, Rabu (8/6/2022).

Irwan Djafar mengatakan, melalui 
Perda ini, penting bagi ibu-ibu 
diberikan pemahaman agar beradab 
dalam memberikan asi di tempat 
umum.  Menurutnya, setetes air ASI 
ibu memberikan banyak manfaat 
kandungan untuk tumbuh kembang 
bayi. 

"Asi pertama sering disebut sebagai 
imunisasi pertama dari ibu," ujar 
Irwan Djafar. Sementara itu, Duta 
Asi, Indira Mulyasari menjelaskan, 
banyak problem yang sering ditemui 
oleh ibu menyusui, olehnya Si bayi 
juga susah untuk beradaptasi. 

“Seorang jika hatinya lagi bahagia, 
asi yang diterima si bayi juga lancar 
dan si bayi juga ikut merasa 
bahagia. Karenanya, seorang ayah 
perlu membahagiakan hati istrinya," 
katanya. 

Salah satu mitos yang kerap disebut 
adalah larangan makan-makanan 
yang pedis. Menanggapi hal itu, 
Indira menampik mitos tersebut.  
"Mau makan apa saja boleh. Intinya 
boleh makan, tapi jangan berlebihan 
kecuali ibunya makan makanan 
alergi seperti ibunya minum air susu 
sapi atau keju si bayi alergi jangan 
di makan dan diminum," jelasnya. 

Kepala Puskesmas Kassi-Kassi, Dr 
Tasmin menjelaskan, pemberian ASI 
pada anak diberikan sejak usia 0 
tahun atau sejak lahir. ASI juga 
dapat mencegah penyakit baik dari 
anak maupun dari baby.  
“Pada saat habis melahirkan kita 
berikan maka itu menjadi 
pendekatan kita kepada anak. ASI 
dapat membentuk body ibu lebih 

kuat. Membantu perkembangan 
otak dan fisik bayi. Selain itu dapat 
mengatasi masa trauma ibu dan 
mencegah kanker payudara," 
tuturnya. 

Irwan	Djafar:	Asi	Ibu	Berpenggaruh	Bagi	
Tumbuh	Kembang	Anak	

IRWAN DJAFAR
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Pemenuhan	Air	Bersih	Masyarakat,	
Nurul	Hidayat	Sosialisasi	Perda	PDAM	Makassar

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar Hj Nurul 
Hidayat menggelar sosialisasi 
produk hukum daerah angkatan 9 
Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Perusahaan Umum Daerah Air 
Minum Kota Makassar, di Hotel 
Khas, pada Sabtu (11/06/2022).

Hadir sebagai narasumber, Direksi 
PDAM Makassar, Asdar Ali, Mantan 
Direksi PDAM Ir. Ridwan Gani dan 
Hj. Nurul Hidayat (Anggota DPRD 
Makassar) sekaligus membuka 
kegiatan tersebut..

Dalam sambutannya, Nurul 
menyebut jika sosialisasi perda 
tersebut sangat penting guna 
meningkatkan hubungan antara 
PDAM dengan masyarakat terkait 
pentingnya pelayanan air minum 
sebagai kebutuhan dasar 
masyarakat.

Menurut Anggota Fraksi Golkar 
DPRD Kota Makassar itu, perda 
tentang Perumda Air Minum 

bertujuan untuk memberikan 
pelayanan air bersih dan air minum 
kepada masyarakat. Tak hanya itu, 
katanya, regulasi tersebut juga 
dapat mendorong tumbuhnya 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 
Makassar.

“Regulasi yang kita sosialisasikan 
ini merupakan turunan dari 
beberapa aturan yang ada. Mulai 
dari Undang-undang, Perpres, 
hingga Perda. Tujuannya, tentu 
untuk memenuhi kebutuhan dasar 
masyarakat terkait air bersih. 
Masyarakat yang berlangganan 
dengan PDAM juga secara 
langsung dapat ikut berkontribusi ke 
pemerintah,” katanya.

Sosialisasi perda ini juga, menurut 
Nurul Hidayat menjadi momentum 
untuk mendengarkan aspirasi 
masyarakat terkait pelayanan 
PDAM selama ini. Apalagi katanya, 
masih banyak warga Kota Makassar 
yang kesulitan mengakses air bersih 
untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kita gelar sosialisasi ini agar bisa 
menjawab persoalan kebutuhan air 
bersih masyarakat. Sebab saat ini 
masih banyak persoalan terkait air 
bersih yang belum terjawab. 
Semoga dengan sosialisasi ini, 
permasalah warga dapat teratasi,” 
harap Nurul Hidayat.

NURUL HIDAYAH
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Berita	Anggota	DPRD	Mario	David	dan	Ray	Suryadi

DPRD MAKASSAR - Mario 
menambahkan perda ini juga 
bertujuan untuk menciptakan 
hubungan yang serasi, seimbang, 
dan sesuai dengan prinsip 
lingkungan, nilai, norma, dan 
budaya masyarakat. Itu untuk 
perusahaan, pemerintah daerah dan 
masyarakat
.
Hal senada juga disampaikan 
Kepala Dinas Ketenagakerjaan 
(Disnaker) Kota Makassar Nielma 
Palamba. Sebagai pembicara, ia 
mengungkapkan bahwa ruang 
lingkup dari TSLP ini meliputi 
bantuan dana sebagai kompensasi 
perusahaan, perbaikan tingkat 
kesejahteraan sosial, pemulihan, 
peningkatan fungsi lingkungan 
hidup dan mendorong pertumbuhan 
ekonomi berbasis kerakyatan yang 
selaras dengan visi dan misi 
perusahaan dan pemerintah daerah.

“Di mana ruanglingkup berlaku 
terhadap perusahaan yang 
menguasai sumber daya alam atau 

sumber daya ekonomi di daerah. 
Dan memberikan dampak terhadap 
lingkungan dan sosial secara 
langsung maupun tidak langsung 
atas kegiatan perusahaan di 
daerah,” ucapnya.

Sementara itu , Rahman yang 
merupakan salah satu peserta 
perwakilan dari organisasi 
kepemudaan menanyakan perihal 
mekanisme untuk mengajukan 
kerjasama dalam pembinaan 
kepemudaan melalui program TSLP 
ini. Ia juga berharap agar 
kedepannya perusahaan 
memberikan kesempatan untuk 
berkolaborasi dengan organisasi 
pemuda dalam pelatihan skill dunia 
kerja serta program magang

“Jadi bisa membantu para generasi 
muda untuk mengetahui apa yang 
dibutuhkan oleh perusahaan,” 
ucapnya.
Maria Octaviani dalam sesi sharing 
turut memberikan apresiasi kepada 
Mario David sebagai legislator yang 

menginisiasi program sosialisasi ini. 
Kata dia, lewat kegiatan ini dirinya 
menjadi tahu jika pemerintah telah 
mengatur program pemberdayaan 
perusahaan untuk bisa 
berpartisipasi dalam pembangunan 
kota.

Bahas	Perda	TSJLP,	Mario	David	Dorong	
Peran	Perusahaan	Bangun	Daerah

MARIO DAVID

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, H. Ray 
Suryadi Arsyad yang kerap disapa 
pak Ray bertemu kembali dengan 
konstituen daerah pemilihan Dapil II 
meliputi Kacamatan Kepulauan 
Sangkarrang, Wajo, Bontoala, Ujung 
Tanah, dan Tallo, Minggu 
(19/6/2022). )

Agenda sosialisasi kali ini adalah 
penyebarluasan peraturan daerah 
(Perda) nomor 7 tahun 2021 tentang 
Ketertiban Umum, Ketentraman dan 
Perlindungan Masyarakat. Di Hotel 
Karebosi Premier jalan Jend.M jusuf 
Kota makassar. Kata Ray, perda 
hadir sebagai pengingat bahwa ada 
aturan yang mengikat. Tujuannya, 
roda kehidupan tidak semrawut.

Kami berharap, lahirnya perda ini 
bisa meminimalisir permusuhan di 
Kota Makassar. Sehingga, 
masyarakat lain merasa aman dan 
nyaman. 

Terpisah, Narasumber Kegiatan, 
Mayor Turimin sebagai Danramil 14-

08 01 / Ujung Tanah mengatakan, 
perda yang diterbitkan Legislatif dan 
Eksekutif bertujuan untuk mengatur 
kehidupan.
“Secara umum, daerah punya 
kewenangan dalam mengatur 
wilayahnya yang mengacu pada 
undang-undang

Secara prinsip, kata mayor Turimin 
masyarakat mengetahui maksud dan 
tujuan regulasi yang dihadirkan. 
Bahkan, agama ada untuk mengatur 
semua kehidupan manusia agar 
tidak terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan.

Sementara narasumber kedua Iptu 
Rukanto selaku panit 2 binmas 
polsek Ujung tanah mengatakan, 
tentu saja di wilayah kecamatan 
Ujung tanah yang kerap perang 
kelompok, kami dari pihak kepolisian 
sudah berupaya keras meminimalisir 
kejadian tersebut sehingga teman 
dari kepolisian polsek Ujung tanah 
sudah membuat pos pengamanan 
tepatnya di lokasi pernah terjadi 
perang kelompok.

Kemudian yang kami harapkan di 
sini adalah kesadaran 
masyarakat,dan bimbingan orang tua 
untuk anak-anaknya. Mudahan-
mudahan perda ini lahir ,masyarakat 
paham dan bisa memberikan 
informasi ke tetangga dan 
kerabatnya,”ujar Rukanto (*/Andis)

Anggota	DPRD	Makassar	H.	Ray	Suryadi	Arsyad	Bahas	
Perda	Nomor	7	Tahun	2021

RAY SURYADI ARSYAD



DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, 
Galmerya Kondorura menyebut 
kehadiran Perda Rumah Kost 
tidak terlepas dari 
perkembangan Kota Makassar 
yang semakin meningkat seiring 
dengan tersedianya berbagai 
macam fasilitas dibidang 
pendidikan, jasa dan 
perdagangan serta fasilitas 
pemerintahan.

Sehingga menjadi daya tarik 
bagi masyarakat untuk datang 
dan bertempat tinggal, baik 
untuk sementara maupun untuk 
menetap dalam kurun waktu 
tertentu dengan menggunakan 
rumah kost atau pondokan di 
samping hotel dan penginapan.

“Rumah kost tumbuh dan 
berada serta berintegrasi 
langsung dengan masyarakat 
sekitarnya, maka untuk menjaga 
atau menghindari implikasi 
negatif yang ditimbulkannya 

seperti; perbuatan asusila, 
narkotika serta perbuatan 
lainnya yang melanggar norma 
agama, susila dan budaya 
lainnya, maka dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Daerah 
Kota Makassar tentang 
Pengelolaan Rumah Kost,” 
ungkapnya.

Hal itu disampaikan Legislator 
PDIP itu saat menggelar 
sosisalisasi angkatan 8 dengan 
Perda Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Rumah 
Kost, di Hotel MaxOne, 
Makassar. Jumat (03/06/2022).

Lebih lanjut, Galmerya 
menjelaskan, ada tiga hal yang 
perlu diperhatikan dalam 
pengelolaan rumah kos, antara 
lain kewajiban, larangan, 
mekanisme dan prosedurnya 
karena terkadang ada penghuni 
keluar masuk tidak jelas 
hubungan apakah satu keluarga 
atau orang lain dan jika tidak 

diawasi akan bisa menimbulkan 
keresahan masyarakat.

“Saya berharap RT/RW ataupun 
tokoh masyarakat bisa 
melakukan pembinaan kepada 
orang atau pengusaha rumah 
kos bahwa ada Perda yang 
mengatur usaha kos-kosan ini,” 
cetusnya.

Galmerya	Harap	Tokoh	Masyarakat	
Jaga	Ketertiban	Rumah	Kos

GALMERRYA KONDORURA
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Hj Muliati 
kembali melaksanakan sosialisasi 
peraturan perundang-undangan 
kepada masyarakat angkatan ke 8. 
Sosialisasi kali ini terkait Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Pemberian Air Susu 
Ibu (ASI) Ekslusif yang berlangsung 
di Hotel Aerotel Smile, Makassar, 
Kamis (09/06/2022).

Muliati mengungkapkan, sosialisasi 
dan edukasi terkait Perda ASI 
Eksklusif sangat perlu dioptimalkan. 
Hal ini, kata dia, agar dapat 
implementasinya bisa maksimal. 
“Pemerintah telah menyiapkan 
ruang menyusui di tempat-tempat 
umum seperti pusat perbelajaan 
dan perkantoran bagi ibu yang 
sedang menyusui,” kata Legislator 
PPP itu.

Tak hanya diatur dalam Perda, hal 

ini juga merupakan perlindungan 
terhadap pemenuhan hak anak. Jika 
pemenuhan hak terpenuhi, maka 
pertumbuhan anak menjadi baik. 
Apalagi anak merupakan generasi 
bangsa,” bebernya. Lanjutnya, 
Perda ASI Eksklusif dibuat 
berasaskan asas perikemanusiaan, 
perikeadilan dan memberikan 
manfaat bagi ibu dan bayi, 
perlindungan dan penghormatan 
terhadap ibu dan bayi serta 
menjauhkan dari tindakan 
diskriminatif.

“Regulasi ini membuktikan bahwa 
pemerintah hadir dalam upaya 
melindungi hak-hak ibu dan bayi. 
Pemberian ASI Ekslusif kepada bayi 
enam bulan pertama sangat 
bermanfaat bagi tumbuh kembang 
anak. Utamanya, membentuk 
kecerdasan anak dan pererat 
hubungan orang tua dan anak,” 
sambungnya. Dia berharap, 

kehadiran peserta sosialisasi 
nantinya akan mendapat 
pengetahuan tambahan dan 
menjadi agen informasi ke warga 
lainnya.

Sosialisasi	Perda,	Muliati	Harap	
Pemberian	ASI	Dioptimalkan

Hj. MULIATI
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Kasrudi 
mengajak masyakarat untuk 
memahami peraturan yang berlaku. 
Terkhusus peraturan daerah (Perda) 
Nomor 2 Tahun 2019 tentang rumah 
susun.

Hal itu disampaikan Kasrudi saat 
Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 
2019 tentang Rumah Susun, di 
Hotel Grand Imawan, Minggu 
(26/6/2022).

Masyakarat dalam hal ini penghuni 
rumah susun perlu memahami 
dengan betul perda tersebut. Sebab 
didalamnya telah diatur hak dan 
kewajiban mereka sebagai pemilik.

“Saya berharap masyakarat 
khususnya warga Pampang bisa 
manfaatkan perda ini. Kita minta 
hak ta' kepada pengelola rumah 
susun,” ujarnya.

Sekretaris DPRD Kota Makassar, 
Dahyal yang didapuk sebagai 

narasumber menyampaikan DPRD 
sebagai perwakilan rakyat 
memastikan hak dan kewajibannya 
terpenuhi. Dan itu bisa dikeluhkan 
melalui Kasrudi sebagai salah satu 
anggota.

Lebih jauh, Mantan Sekretaris 
Inspektorat Makassar ini 
menjelaskan setiap perda dibuat 
demi kepentingan masyakarat. 
Untuk itu, warga khususnya 
penghuni rumah susun tak sungkan 
mengadu ada masalah.

Kepada peserta sosialisasi, 
Kasubag Humas DPRD Kota 
Makassar, Muh Akbar Rasyid 
menjelaskan bahwa DPRD memiliki 
platform yang diberi nama Ajang 
Aspirasi Masyakarat atau Ajamma. 
Melalui aplikasi itu, masyakarat bisa 
mengadu jika hak dan kewajibannya 
belum terpenuhi.

“Kita punya mobile parlemen yang 
namanya Ajamma. Jadi di download 
di hape, setelah itu kita bisa 

sampaikan aspirasi ta disitu,” ucap 
Ocha–sapaan akrabnya.
“Ada tiga misi yang dicanangkan 
bapak Wali Kota. Kalau rumah 
susun itu juga masuk dalam misi 
ketiga yakni pengembangan 
infrastruktur. Semuanya akan 
diperhatikan termasuk rumah 
susun,” tutup Ocha.

KASRUDI

Kasrudi	Edukasi	Warga	Tentang	Regulasi	Perda

DPRD MAKASSAR  - Anggota 
DPRD Makassar, Fraksi Partai 
Amanat Nasional (PAN), H. 
Sahruddin Said, SE menggelar 
Sosialisasi Peraturan Daerah 
(Sosper) No. 5 Tahun 2019, tentang 
Pelaksanaan Pengarustamaan 
Gender (PUG) Dalam 
Pembangunan, Tahun Anggaran 
2022, Angkatan VIII, di Karebosi 
Premier Hotel, Jalan Jenderal M. 
Jusuf No. 1, Kota Makassar, Kamis 
sore (16/06/2022). 

Dalam kegiatan ini, menghadirkan 2 
narasumber yaitu, Kepala Dinas 
Perlindungan Perempuan dan Anak 
(PPA) Kota Makassar, Achi 
Sulaeman, S.Stp, M.Si dan Dr. Andi 
Sakka Pati, SH, MH, serta Tenaga 
Pendamping Wartini Ukkas, SH dan 
dipandu langsung oleh moderator 
Muh. Akil Djamaluddin. H. 
Sahruddin Said dalam 
keterangannya sekaligus membuka 
kegiatan ini mengatakan bahwa, 
saya mengajak kepada masyarakat 
khususnya yang hadir pada hari ini, 
untuk secara bersama-sama kita 

mensosialisasikan Peraturan 
Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2019 
tentang Pengarustamaan Gender 
(PUG) Dalam Pembangunan. 

Sementara itu, Sakka Pati yang 
bertindak sebagai narasumber 
mengatakan, yang dimaksud 
pengarustamaan gender itu bukan 
jenis kelamin, kita tidak berbicara 
laki-laki dan perempuan, tapi kita 
berbicara perbedaan antara laki-laki 
dan perempuan. “Ketika kita 
berbicara gender berarti antara laki-
laki dan perempuan sama, apa yang 
bisa dilakukan perempuan bisa juga 
dilakukan laki-laki, begitu pun 
sebaliknya. 

Kalau kita berbicara fakta dan 
realita yang terjadi di kota 
Makassar, maka 63 persen terjadi 
kekerasan terhadap anak, dan 
sisanya 37 persen terjadi kekerasan 
terhadap perempuan. “Jadi amanah 
dari Perda No. 5 Tahun 2019 
tentang pengarustamaan gender 
adalah, membuat layanan yang bisa 
menangani kasus kekerasan yang 

dialami oleh perempuan dan anak,” 
jelas Achi Sulaeman.
Disela-sela kegiatan sosper pada 
hari ini, nampak dari jajaran 
Manajemen Karebosi Premier Hotel 
beserta Tim, memberikan supresie 
kue ulang tahun kepada H. 
Sahruddin Said yang pada hari ini 
berulang tahun yang ke 34.

SAHRUDDIN SAID

H	Sahruddin	Said	Ajak	Warga	
Sosialisasi	Pengarustamaan	Gender	
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DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar, Fasruddin Rusli 
kerap disapa Acil kembali menggelar 
Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) 
Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan, di 
Hotel WhizPrime Sudirman, Minggu 
(26/6/2022).

Acil –sapan akrabnya berharap 
masyakarat bisa membantu 
pemerintah dan DPRD dalam 
mensosialisasikan perda itu. Sebab 
isinya mengatur banyak hal 
terkhusus hak dan kewajiban orang 
tua terhadap pendidikan anaknya.

“Kami di DPRD tegaskan, untuk 
seluruh masyarakat kota Makassar 
jenjang pendidikan kita haruskan 
anaknya untuk mengikuti PAUD atau 
TK. sangat penting untuk 
pembentukan karakter anak.
 
 “Di DPRD  juga kemarin kami sudah 
perintahkan dinas pendidikan kota 
Makassar untuk menambahkan 
waktu pendaftaran PPDB online 

selama lima hari, karena alasan 
masih banyak orang tua belum 
paham dan masih banyak warga 
yang melakukan proses legalisir data 
kependudukan discapil Makassar

“Saya berharap kita sebagai corong 
atau penyambung lidah, atau 
minimal di lingkungan kita bisa 
disebarluaskan perda 
penyelenggaraan pendidikan ini,” 
kata Legislator dari Fraksi PPP ini.

Terpisah, narasumber pertama DR A 
lukman Irwan selaku Dosen ilmu 
pemerintahan Fisip Unhas menilai 
pendidikan karakter sebagai hak 
dasar yang harus diberikan oleh 
orangtua. Itu sebelum masuk ke 
sekolah.

“Sudah harus ada bekal orangtua 
sebagai pendidikan awal. Kemudian 
sekolah tinggal mengembangkan 
karakternya,” ujar lukman
Di dalam Perda ini, disitu ada hak 
dan kewajibannya orangtua supaya 
kita tidak salah paham. Kalau ada 

anak yang nakal jangan sekolahnya 
disalahkan padahal ada tanggung 
jawab orang tua disitu,” tambahnya.
“Pendidikan itu ada dua, pendidikan 
dunia dan akhirat. Dan keduanya 
sangat penting maka dari itu 
orangtua perlu paham jangan hanya 
mengejar dunia,” jelasnya.

Fasruddin	Rusli	Harap	Pendidikan	di	Makassar	
Berjalan	Tepat	Sasaran

FASRUDDIN RUSLI

Arifin	Dg	Kulle	Sosialisasikan	Perda	
Penyelenggaraan	Pendidikan

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Arifin Dg 
Kulle menggelar Sosialisasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 
1 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan, di 
Hotel Grand Maleo, Jl Pelita Raya, 
Minggu (26/6/2022). Arkul–sapan 
akrabnya berharap masyakarat 
bisa membantu pemerintah dan 
DPRD dalam mensosialisasikan 
perda itu. Sebab isinya mengatur 
banyak hal terkhusus hak dan 
kewajiban orang tua terhadap 
pendidikan anaknya.

“Saya berharap kita sebagai 
corong atau penyambung lidah, 
atau minimal di lingkungan kita 
bisa disebarluaskan perda 
penyelenggaraan pendidikan ini,” 
kata Legislator dari Fraksi Partai 
Demokrat ini. Apalagi, Anggota 
Komisi C Bidang Pembangunan 
DPRD Makassar ini menyebut 
momen kali tepat untuk 
mensosialisasikan perda tersebut. 
Karena sudah memasuki 
Penerimaan Peserta Didik Baru 
(PPDB).

Terpisah, pihak dari Dinas 
Pendidikan Kota Makassar, Panca 
Nur Wahyudin menilai pendidikan 
karakter sebagai hak dasar yang 
harus diberikan oleh orangtua. Itu 
sebelum masuk ke sekolah. 
“Sudah harus ada bekal itu dari 
orangtua sebagai pendidikan awal. 
Kemudian sekolah tinggal 
mengembangkan karakternya,” 
ucap Panca–sapaan akrabnya.

“Di dalam Perda ini, disitu ada hak 
dan kewajibannya orangtua 
supaya kita tidak salah paham. 
Kalau ada anak yang nakal jangan 
sekolahnya disalahkan padahal 
ada tanggung jawab orang tua 
disitu,” tambahnya. Terakhir, 
tenaga pengajar, Sutrisno juga 
berharap pendidikan tidak 
dianggap hanya untuk mencari 
nilai oleh orangtua. Melainkan 
penting menjadikan anak 
berkarakter dan beriman.

“Pendidikan itu ada dua, 
pendidikan dunia dan akhirat. Dan 
keduanya sangat penting maka 
dari itu orangtua perlu paham 

jangan hanya mengejar dunia,” 
jeoasnya. Sutrisno mengajak 
orangtua untuk paham tiap aturan 
yang ada dalam Perda tersebut. 
“Jika ada yang tidak sesuai dalam 
Perda, kita bisa komplain dan 
punya dasar,” tukasnya.

ARIFIN DG KULLE 
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DPRD MAKASSAR  - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Nunung 
Dasniar menggelar Sosialisasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 
tahun 2014 tentang pengawasan, 
pengendalian pengadaan peredaran 
dan penjualan minuman beralkohol, 
di Hotel Grand Maleo, Sabtu 
(11/6/2022).

Pada kesempatan itu, 
Nunung–sapaan akrabnya, 
berharap masyarakat khususnya 
tidak lupa dengan regulasi yang 
diterbitkan tahun 2014 lalu. Ia 
meminta orang tua jagai anaknya 
dari pengaruh minuman beralkohol 
atau minol.

“Kenapa saya angkat tema soal 
minol, karena ini menyangkut 
generasi muda agar bebas dari 
miras dan narkoba,” ujar Nunung 
Dasniar.

Politisi Gerindra ini tidak ingin 
generasi saat ini terpengaruhi oleh 
minol. Pasalnya, mereka ini 

merupakan pelanjut dari tokoh yang 
sedang memimpin. Sehingga, perlu 
ada pengendalian terkait minol. 
“Jika kita tidak mengontrol minol ini 
maka harus mewaspadai akibat dari 
konsomsi minol,” jelasnya.

Terpisah, Narasumber Kegiaran, 
Basri menjelaskan, perda ini sangat 
penting untuk diketahui masyarakat, 
utamanya warga Tamalanrea dan 
Biringkanaya. Sebah, miras ini 
menjadi salah satu munculnya 
tindak pidana.

“Jadi miras ini tidak boleh dijual 
disembarangan tempat. Ada 
memang diatur lokasi jual-belinya. 
Itu, sudah ada di dalam perda,” ujar 
Basri.

Untuk lokasi yang dilarang, kata dia, 
salah satunya area publik seperti 
Mal. Sebab, tempat tersebut 
merupakan wilayah yang banyak 
dikunjungi anak-anak. Jangan 
sampai, mereka terpengaruh 
dengan minol ini.

“Nah, peran masyarakat hadir disini 
menyebarluaskan aturan ini. Agar 
para orang tua mengimbau anaknya 
tidak mengkonsumsi minol,” 
jelasnya.

Sosper	Perda	Minuman	Beralkohol
Nunung	Dasniar	:	Jagai	Anakta

NUNUNG DASNIAR

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Al Hidayat 
Syamsu menggelar sosialisasi 
peraturan daerah (Perda) nomor 1 
tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan, di 
Hotel Grand Maleo, Sabtu 
(11/6/2022).

Pada kesempatan itu, Al Hidayat 
Syamsu menyampaikan, 
pendidikan di Indonesia berbeda 
dengan luar negeri. Di mana, para 
anak didik belajar sejak dini 
berdasarkan orientasi pekerjaan 
dimasa mendatang.

“Misalnya, mereka pelukis maka 
sejak kecil diajarkan terkait hal itu. 
Di Indonesia berbeda, lain 
dipelajari lain yang dikerjakan,” 
tukas Al Hidayat Syamsu.

“Ada orang tua mau anaknya jadi 
dokter. Tapi, anak suka olahraga 
yang nantinya bisa jadi atlet. 
Makanya, orang tua cari tau 

potensi si anak ” jelasnya.

“Kita juga minta peran masyarakat 
dalam membantu sebarluaskan 
perda penyelenggaraan 
pendidikan ini,” pungkasnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, 
Hikmah Mangani mengatakan, 
perda tentang pendidikan ini 
harapannya tidak ada lagi anak di 
Makassar tidak mengenyam 
pendidikan.

“Kehadiran pemerintah dan DPRD 
bagaimana mengakomodir 
masyarakat utamanya yang 
kurang beruntung dalam 
mendapatkan pendidikan dan 
ijazah,” jelas Hikmah.

“Alhamdulillah, kementerian 
mengeluarkan paket A, B, dan C 
untuk memberikan keterangan 
bahwa telah mendapatkan 
pendidikan,” tambahnya.

Al	Hidayat	Syamsu	Minta	Orang	Tua	
Fokus	Pendidikan	Anak	Sejak	Dini

AL HIDAYAT SAMSU



Mesakh	Raymon	dan	Andi	suharmika

BULETIN	MIMBAR	PARIPURNA 27

Buletin Mimbar Paripurna

DPRD MAKASSAR - Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kota Makassar, Andi 
Suharmika Hasir, menggelar 
sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) 
Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Perlindungan Anak di Hotel Sarison, 
Jalan Perintis Kemerdekaan, 
Makassar, Senin (20/6/2022).

Sosialisasi peraturan daerah 
(sosper) ini menghadirkan 
narasumber kompeten di bidangnya 
masing-masing. Mereka adalah 
Syarif Panji (pemerhati hukum) dan 
Siti Sufaidah Nur (pemerhati anak).

Suharmika mengatakan Perda 
Perlindungan Anak ini sejalan 
dengan program Pemerintah Kota 
(Pemkot) Makassar.

“Jadi terkoneksiki ini program 
kerjanya Pak Wali (Wali Kota 
Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto) 
dengan Perda Perlindungan Anak. 
Karenanya haruski jagai anakta. 
Tindak kekerasan anak sangat tinggi 
dan tidak dipungkiri itu semua juga 
salah satu penyebabnya dari 
lingkungan,” kata legislator Partai 
Golkar ini.

Dia menyampaikan bahwa 
mengasuh anak dimulai dari dalam 
keluarga. Sebaik apa pun program 
pemerintah, kata dia, tidak akan 
maksimal tanpa dukungan dari orang 
tua anak. “Makanya kita sebagai 
orang tua haruski mulai dari dalam 
rumahta dulu sendiri. Tidak 
bermaksud menggurui, inimi gunata 
semua ada di sini untuk sama-sama 
belajar bagaimana pola asuh anak 
dan tentang hukum-hukum yang 
mengatur tentang perlindungan 
anak,” tuturnya.

Pemerhati hukum, Syarif Panji, 
mengatakan bahwa sekaitan Perda 
Nomor 5 Tahun 2018, tindak pidana 
terkait perlindungan anak terdapat 
dalam Pasal 77 dan Pasal 35 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. 
“Wajib hukumnya pemerintah dan 
orang tua itu sendiri untuk 
melindungi hak-hak anak. Paling 
tidak dengan adanya kita semua di 
sini bisa mengedukasi tetangga 
sekitarta untuk lebih memperhatikan 
tentang adanya Perda Pelindungan 
Anak,” ucapnya.

Sementara, Siti Sufaidah Nur selaku 

pemerhati anak menyampaikan 
bagaimana agar gadget atau gawai 
bisa memberikan dampak positif 
kepada anak. Orang tua, kata dia, 
harus bisa memberikan edukasi 
kepada anak-anak sesuai 
perkembangan zaman. “Tapi, jangan 
juga baru dua tahun sudah kita kasih 
nontonmi YouTube. Haruski kasih 
sesuai usia anakta dengan 
tontonannya,” terangnya.

 ANDI SUHARMIKA HASIR

Mesakh	Raymond	Rantepadang	Sosialisasi	Perda	TSLP
DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Mesakh 
Raymond Rantepadang menggelar 
sosialisasi peraturan daerah (perda) 
nomor 2 Tahun 2016 tentang 
Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan Perusahaan (TSLP), di 
Hotel Grand Maleo, Minggu 
(12/6/2022).

Kata dia, setiap perusahaan memiliki 
dana CSR yang merupakan 
tanggung jawab Sosial terhadap 
lingkungan tempat beraktivitas. 
Sehingga, CSR ini bentuk kepedulian 
perusahaan terhadap masyarakat 
yang ada di wilayahnya.

“Kami sebagai anggota dewan akan 
terus mengawal Perda TSLP yang 
kemudian akan menjadi patron atau 
pedoman dalam rangka membangun 
kesejahteraan masyarakat,” ujar 
Mesakh—sapaan akrabnya.

Sehingga, kata ketua Fraksi PDIP di 
DPRD Kota Makassar ini, terus 
menyosialisasikan produk hukum 
daerah keseluruh masyarakat Kota 

Makassar. Termasuk Perda TSLP.
Dirinya tidak ingin ada masyarakat 
yang tidak tahu Perda TSLP. Sebab, 
akan menjadi pedoman jika nantinya 
membutuhkan dana bantuan untuk 
program sosial di lingkungannya.

Program yang dimaksud seperti, 
dana hibah yang diberikan 
perusahaan kepada masyarakat, 
subsidi pembiayaan untuk proyek 
pengembangan masyarakat, bantuan 
sosial dalam bentuk barang atau 
uang.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, 
Nielma Palamba menyampaikan, 
masyarakat boleh menagih atau 
meminta perusahaan untuk 
mengeluarkan dana CSR. Hal itu, 
diatur dalam Perda nomor 2 tahun 
2016 ini.

Dia menerangkan CSR merupakan 
komitmen suatu perusahaan. 
Tujuannya, mensejahterakan warga 
yang berada di lingkungan tempat 
perusahaan menjalankan 
aktivitasnya.

“Contohnya, PT Vale. Mereka 
keluarkan CSR cukup besar karena 
perusahaan asing dan miliki 
komitmen dengan CSR,” tukasnya.

“Perda itu mengikat dan sifatnya 
wajib. Maka, perusahaan tidak punya 
alasan lagi tidak mengeluarkan 
CSR,” tambahnya. (*)

MESAKH RAYMOND RANTEPADANG

Perda	Perlindungan	Anak,	
Suharmika	Ulas	Program	Jagai	Anakta



DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Azwar 
menggelar Sosialisasi Peraturan 
Daerah (Perda) No. 1 tahun 2020 
atas perubahan Perda No. 13 tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Usah di 
Hotel Tree, Sabtu (18/6/2022).
Hadir sebagai narasumber Kasubag 
Humas DPRD Makassar, M Akbar 
Rasyid, Irwan Adnan dan Anggota 
DPRD Kota Makassar, Azwar.

Dalam sambutannya, politisi PKS itu 
mengatakan, retribusi adalah 
pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau 
badan.
“Nah pembayaran retribusi ini ada 
timbal baliknya dan tidak mengikat. 
Beda lagi dengan pajak yang tidak 
memiliki timbal balik,” bebernya.

Sementara itu, Irwan Adnan selaku 
narasumber kedua mengatakan, 
retribusi daerah adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu.

“Sementara Jasa usaha adalah jasa 
yang disediakan pemerintah daerah 
dengan menganut prinsip-prinsip 
komersial karena pada dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sektor 
swasta,” jelasnya.￼

Sementara itu, Kasubag Humas 
DPRD Makassar, Akbar Rasyid 
lebih menjelaskan perbedaan 
retribusi dengan pajak
“Pajak itu sifatnya sedikit memaksa 
dan peruntukannya untuk negara. 
Sementara retribusi itu bisa 
dirasakan untuk masyarakat,” 
tandasnya.

Azwar	Imbau	Masyarakat	Tertib	
Retribusi	Jasa	Usaha

AZWAR

Berita	Anggota	DPRD	Hasanuddin	Leo	dan	Azwar	
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DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar, Hasanuddin Leo 
kembali bertemu dengan konstituen 
daerah pemilihan V meliputi 
Mamajang, Mariso dan Tamalate.
Agendanya, sosialisasi 
penyebarluasan peraturan daerah 
(Perda) nomor 7 tahun 2021 tentang 
Ketertiban Umum, Ketentraman dan 
Perlindungan Masyarakat, di Hotel 
Travellers, Rabu (8/6/2022).

Kata Leo–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,” 
ungkap Leo.

Menurut dia, sifat yang sering 
memutus silaturahmi atau dalam 
bahasa Makassarnya, bombe' 
merupakan indikasi ketidaktentraman 
di masyarakat. “Kalau ada 
perselisihan, segeralah memaafkan. 
Supaya, masyarakat dan lingkungan 
menjadi tentram,” ucapnya.

Dirinya berharap, lahirnya perda ini 
bisa meminimalisir permusuhan di 
Kota Makassar. Sehingga, 
masyarakat lain merasa aman dan 
nyaman terutama pendatang mencari 
rejeki di kota Anging Mamiri.

“Pemerintah daerah wajib 
menciptakan wilayah kondusif 
sehingga masyarakat bisa 
beraktivitas dengan baik,” cetusnya. 
“Pembangunan yang dilakukan tanpa 
kondisi kondusif maka pembangunan 
tidak berjalan yang diharapkan,” 
tambahnya.

Menurut Leo, menciptakan situasi 
kondusif berada di masing-masing 
pribadi. Pemerintah tidak bisa 
berjalan sendiri tanpa melibatkan 
masyarakatnya.
“Sekali lagi, kalau ada hal-hal 
kesalahapaman bisa diselesaikan 
dengan baik-baik. Kita bisa lakukan 
pertemuan yang dapat mengeratkan 
silaturahmi antar kita semua,” 
jelasnya.

Hasanuddin	Leo	Sebut	Pemerintah	Harus	
Ciptakan	Wilayah	Kondusif	untuk	Masyarakat

HASANUDDIN LEO
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Berita	Anggota	DPRD	Muchlis	A.	Misbach	dan	M.	Yahya

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, 
Muchlis A Misbah menggelar Sosialisasi Peraturan 
Daerah (Perda) nomor 15 tahun 2009 tentang 
Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan 
Penataan Pasar Modern di Kota Makassar di Hotel 
Grand Maleo, Sabtu (25/6/2022). Hadi sebagai 
narasumber Kasubag Humas DPRD Makassar, M 
Akbar Rasyid, Praktisi Pasar, Ichsan Abduh Hessein, 
dan Legislator Makassar, Muchlis A Misbah.

Dalam sambutannya, Muhclis Misbah mengungkapkan 
saat ini pasar tradisional dan modern di Kota Makassar 
keadaannya cukup tak tertata dengan baik. "Misalnya 
saja, Pasar Sentral Makassar. Saat ini sudah dikelola 
oleh pihak ketiga," ungkapnya. 

Olehnya, politisi Hanura itu mengungkapkan 
pengelolaan pasar sangat diperlukan. Hal itu tak lain 
untuk lebih memajukan perekonomian di Kota 
Makassar. "Pasar tradisional merupakan wadah 
membangun dan mengembangkan perekonomian bagi 
usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar 
perekonomian yang disusun berdasarkan atas dasar 
kekeluargaan," ungkapnya.

Ia mengatakan, pasar tradisio
nal dan modern dipandang perlu perlindungan dan 
pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar 
modern. "Agar pasar tradisional dapat berkembang 
dan bersaing secara serasi, selaras serta bersinergi di 
tengah-tengah pesatnya pertumbuhan pasar modern di 
Kota Makassar," jelasnya.

Sementara itu, Ichsan Abduh Hessein menjelaskan, 
pasar modern dan pasar tradisional harus dikelola 
dengan baik. Pasar modern biasanya bukan milik 
pemeritah tapi investor yang membuat pasar modern 
dengan tatanan yang lebih baik. Pasar modern 
barangnya sudah pilihan

"Tapi jangan lupa, kita juga harus memberdayakan 
Pasar Tradisional. Karena di pasar tradisional, proses 
tawar menawar masih terjadi. Selain itu, perputaran 
ekonomi di pasar tradisional sangat cepat," jelasnya. Di 
tempat yang sama, M Akbar Rasyid mengatakan, 
Pengelola pasar harus bertanggung jawab untuk selalu 
menjaga kebersihan dan mengatur pedagang. Ia 
mengatakan, ada 13 pasar di Makassar yang termasuk 
kategori tradisional dan modern. (*)

Muchlis	Misbah:	Pasar	Tradisional	
Topang	Perekonomian	Makassar

MUCHLIS MISBAH

Legislator	Makassar	Yahya	
Ajak	Masyarakat	Sukseskan	

Lorong	Wisata
DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, M. 
Yahya, mengajak masyakarat untuk menyukseskan program 
pemerintah kota. Salah satunya adalah Lorong Wisata atau 
Longwis.

Hal itu disampaikan Yahya saat sosialisasi Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlangsung di Hotel 
Harper, Rabu (29/6/2022).

“Jadi nantinya Pemerintah Kota (Makassar) akan buat 1.000 
Lorong Wisata dan itu merupakan jalan pelestarian lingkungan 
hidup,” ungkap Yahya. Apalagi, kata Yahya, program itu sejalan 
dengan perda yang disosialisasikan yang pengelolaan 
lingkungan hidup sudah termasuk di dalamnya.

“Perda itu memang menuntut sebuah sistem terpadu dan yang 
dituangkan dalam kebijakan daerah. Dan ini merupakan tujuan 
daripada pembangunan berkelanjutan ketika lingkungan 
diperhatikan,” ujarnya.

Pejabat fungsional DPRD Makassar, Muh. Yusran turut 
mengingatkan kepada peserta sosialisasi untuk bisa menjaga 
lingkungan. Sebab, ada hak dan tanggung jawab di dalamnya. 
“Hak kita itu untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, 
namun kita juga punya berkewajiban untuk menjaganya,” 
ucapnya.

Adapun Lorong Wisata, kata dia, merupakan salah satu upaya 
untuk menjaga lingkungan. Untuk itu, peran masyakarat 
penting mensukseskan program tersebut. “Berkaitan dengan 
lingkungan hidup jadi ada pemeliharaan. Jadi, semua 
partisipasi masyakarat diminta untuk menyukseskan program. 
Mencakup juga semua perekonomian,” katanya.

Selain melalui Lorong Wisata, Sekretaris Dinas Lingkungan 
Hidup (DLH) Makassar, Jabbar, juga mengatakan bahwa upaya 
lain juga dilakukan. Seperti misalnya penegakan hukum.

“Kalau ada perusahaan atau pabrik yang buang limbahnya 
sembarang, misalnya, itu kita akan tindaki. Jadi, laporkan kalau 
ada seperti itu,” jelasnya. Demikian juga dengan hal lain. DLH 
Makassar berkomitmen untuk tetap menjaga lingkungan hidup 
baik udara, tanah maupun air.

“Kita punya tugas menguji apakah ada pencemaran. Ketika ada 
laporan dari pimpinan, kita langsung bergerak. Ada namanya 
tim uji. Seperti air yang hitam kita tes,” tukasnya.

M. YAHYA
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Berita	Anggota	DPRD	Hj.	Rezki	dan	Hj.	Astiah

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar Hj. Andi Astiah 
menekankan Pentingnya sosialisasi 
perda ketertiban umum, agar tercipta 
lingkungan yang nyaman, harmonis 
tenteram dan teratur dalam 
bermasyarakat, meningkatkan 
kesadaran dan ketaatan hukum, 
menumbuhkembangkan budaya 
disiplin masyarakat serta peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan 
ketertiban hukum, ketenteraman dan 
perlindungan masyarakat.

“Jadi setiap ada perbuatan yang bisa 
mengganggu ketertiban, kita bisa 
melapor. Apalagi sekarang diperkuat 
dengan adanya perda,” ujarnya. Hal 
ini disampaikan saat dirinya 
menggelar Sosialisasi Angkatan 9 
dengan bahasan Perda Nomor 07 
Tahun 2021 tentang Ketertiban 
Umum, Ketentraman, dan 
Perlindungan Umum. 

Diselenggarakan di Hotel Grand 
Maleo, Minggu (19/06/2022).

Legislator PKS itu berharap, lahirnya 
perda ini bisa meminimalisir 
permusuhan di Kota Makassar. 
Sehingga, masyarakat secara 
keseluruhan bisa merasa aman dan 
nyaman terutama pendatang 
mencari rejeki di kota ini. 
“Pemerintah daerah wajib 
menciptakan wilayah kondusif 
sehingga masyarakat bisa 
beraktivitas dengan baik,” cetusnya.

“Pembangunan yang dilakukan tanpa 
kondisi kondusif maka pembangunan 
tidak berjalan yang diharapkan,” 
tambahnya. Menurut Astiah, 
menciptakan situasi kondusif berada 
di masing-masing pribadi. 
Pemerintah tidak bisa berjalan 
sendiri tanpa melibatkan 
masyarakatnya.

“Sekali lagi, kalau ada hal-hal 
kesalahapaman bisa diselesaikan 
dengan baik-baik. Kita bisa lakukan 
pertemuan yang dapat mengeratkan 
silaturahmi antar kita semua,” 
jelasnya.

Andi	Astiah	Minta	Keterlibatan	Masyarakat	
Ciptakan	Ketertiban

ANDI ASTIAH

Anggota	DPRD	Dorong	Pemenuhan	Hak	Anak
DPRD MAKASSAR - Anggota Komisi 
B DPRD Kota Makassar, Rezki, 
menggelar sosialisasi peraturan 
daerah (Perda) Kota Makassar 
Nomor 5 tahun 2018 tentang 
Perlindungan Anak. Sosialisasi ini 
digelar di Karebosi Premier Hotel, 
Selasa (14/6/2022).

Dalam sosialisasi itu, Rezki 
mendorong pemenuhan hak-hak 
anak, sebab hak anak adalah bagian 
dari hak asasi manusia yang wajib 
dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh 
orang tua sebagai lingkungan yang 
pertama dan utama.

Selain itu, kata dia, keluarga, 
masyarakat, negara, pemerintah, dan 
pemerintah daerah juga berperan 
dalam memenuhi hak anak karena 
anak merupakan generasi penerus 
masa depan bangsa. Oleh karena itu, 
hak-hak anak perlu dipenuhi untuk 
mewujudkan masa depan bangsa 
yang lebih baik.

"Anak-anak kita saat ini adalah 
generasi muda penerus cita-cita 
perjuangan bangsa. Maka dari itu, 
hak-hak anak harus dipenuhi dan 
dilindungi karena itu akan jadi 
pondasi dan modal mereka sebagai 
tunas bangsa," tutur Anggota Komisi 
B ini.

Di tempat yang sama, Akademisi 
Universitas Hasanuddin yang juga 

pemerhati anak, Sakka Pati 
mengatakan, kehadiran Perda Nomor 
5 Tahun 2018 menjadi acuan bagi 
pemerintah kota dalam memberikan 
perlindungan terhadap anak.

"Perda itu menjadi sarana untuk 
membedakan kondisi Makassar dan 
kondisi daerah lain. Karena setiap 
daerah tidak bisa disamakan. Ada 
perbedaan kultur, kearifan, makanya 
Perda jadi pembeda dalam 
mengambil kebijakan," ungkapnya.

Dalam menghadapi anak, kata dia, 
yang penting adalah cara 
berkomunikasi dan memperhatikan 
keterpenuhan hak-hak anak. Tak 
jarang, orangtua sering kehilangan 
kesabaran karena tingkah laku anak 
yang terkesan salah.

"Hindari memberi kata kasar ke anak 
saat marah, sebab bisa jadi itu akan 
dicontoh oleh anak. Anak menjadi 
cenderung mudah emosi dan tingkat 
percaya dirinya menurun," tukas dia.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan 
Perlindungan Anak Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Makassar, 
Amirai menjelaskan, dalam Perda 
Nomor 5 Tahun 2018, disebutkan ada 
empat hak-hak anak, yaitu hak untuk 
hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi.

"Dari empat hak tersebut, hak anak 
untuk berpartisipasi kadang masih 
sering diabaikan. Padahal anak juga 
berhak mengutarakan pendapatnya. 
Jadi kalau ada anak menyampaikan 
pendapat, jangan diabaikan karena 
itulah bentuk aspirasi mereka dalam 
menyampaikan haknya," tutur Amirai.

Amirai berkata, saat ini Pemkot 
Makassar memiliki program Jagai 
Anak'ta, disamping itu, juga 
dihadirkan Forum Anak Nasional 
(FAN) Kota Makassar. Forum ini 
bertujuan untuk mewadahi kegiatan 
positif anak-anak serta memberi 
kebebasan dan kepercayaan 
terhadap anak agar anak mampu 
bertanggung jawab. Pungkasnya.

REZKI
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DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar Anton Paul Goni 
(APG) menggelar sosialisasi 
penyebaran produk hukum daerah 
”Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 
Pemberian ASI Eksklusif” di Hotel 
Tree, Jl. Pandang Raya, Sabtu 
(11/6/2022).

Kegiatan dihadiri sekira 100 peserta, 
menghadirkan narasumber, Dr. 
Grace Dumalang (eks Kadis 
Kesehatan Takalar) serta Kabid 
Kesehatan Dinkes Makassar, 
Sunarti.

Dalam sambutannya, APG akronim 
Anton Paul Goni mengatakan, 
kegiatan sosialisasi Perda ini 
merupakan bagian dari tugas dan 
tanggung jawab anggota DPRD. 
Hanya saja kata APG, peserta 
sosialisasi dibatasi kuota hanya 100 
orang sehingga diharapkan 
pertemuan ini dimanfaatkan sebaik 
mungkin sehingga sepulang dari 
kegiatan ini, peserta bisa 
sosialisasikan kembali ke keluarga, 
sanak keluarga, ataupun tetangga 

utamanya bagi ibu yang menyusui.

Menurut Grace, ada banyak manfaat 
pemberian ASI pada bayi, antara lain 
akan mengatasi rasa trauma, 
mencegah kanker payudara, 
mencegah terserang penyakit, dan 
membantu perkembangan otak dan 
fisik bayi.

“Setiap bayi yang baru lahir wajib 
diberi ASI Eksklusif hingga berumur 
6 bulan. Sebab selain mengandung 
zat kekebalan tubuh juga 
mengandung zat gizi untuk 
pertumbuhan dan perkembangan 
bayi serta akan meningkatkan ikatan 
cinta dan kasih sayang antara ibu 
dan bayi,” tutur Grace Dumalang.

Sementara, Sunarti selaku 
narasumber ketiga memparkan 
kebijakan pemberian ASI Eksklusif. 
Kata dia, minimal 80 persen ibu yang 
baru melahirkan ASI secara eksklusif 
hingga 6 bulan, penerapan IMD pada 
semua layanan kesehatan baik di 
Puskesmas, RS, RSB ataupun BPS.

Sunarti juga mengajak peserta untuk 
melaporkan jika menemukan ada 
petugas Puskesmas, ataupun RS 
yang mempromosikan susu formula 
kepada ibu yang baru melahirkan.

“Jadi lapor maki ke saya, kalau kita 
temukan ada petugas Puskesmas 
yang mempromosikan 
ataupun menjual susu formula ke ibu 
yang baru melahirkan,” tandasnya. 
(*/yud)

Anton	Paul	Goni	Gelar	Sosper	ASI	Eksklusif

ANTON PAUL GONI

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar, Andi Pahlevi 
menggelar sosialisasi peraturan 
daerah (Perda Nomor 5 tahun 2018),  
tantang perlindungan anak di Hotel 
Grand Palace jalan tentara pelajar 
Kota Makassar Senin 13 / 06/2022.

Pada sosialisasi peraturan daerah 
nomor 5 tahun 2018 tentang 
perlindungan anak  ini menghadirkan 
narasumber dari pemerintahan 
Kabag Umum DPRD Makassar 
Muhajir dan Achi Soleman, dari 
Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Kota 
Makassar dan peserta yang hadir 
dari konstituen Andi Pahlevi dari 
dapil Kecamatan Sangkarrang, 
Bontoala, Ujung Tanah, Tallo dan 
Kecamatan Wajo.

Pada kesempatan itu Anggota DPRD 
Makassar Andi Pahlevi  meminta 
kepada semua pihak agar 
meningkatkan edukasi terhadap 
anak. Agar bisa menghindari 
kekerasan anak.

Selain itu Legislator dari Fraksi 
Gerindra di DPRD Makassar ini juga 
meminta agar peserta yang hadir 
pada sosialisasi Perda ini untuk 
menyampaikan kepada tetangga 

maupun keluarga yang belum 
sempat hadir pada Sosper ini
Ia menjelaskan bahwa  dari fakta-
fakta yang ada saat ini masih 
banyaknya anak-anak yang tidak 
mendapat perhatian khusus dari 
keluarganya. Sehingga tingkat 
eksploitasi dan penelantaran anak 
masih sering terjadi.

“Kalau bisa setiap hari anak diberi 
edukasi. Karena fakta yang ada 
mungkin karena faktor ekonomi dan 
sosial sehingga terjadi hal-hal itulah 
yang tidak kita diinginkan,” ujar Andi 
Pahlevi.

Lanjutnya banyaknya hal-hal yang 
tidak diinginkan bersama tentang 
kasus anak. Sehingga harus menjadi 
penting dan perhatian lebih bagi 
pemerintah dan legislatif, dengan 
hadirnya Perda ini tentu tidak ada 
lagi tindak kekerasan terhadap anak.

“Kami meminta kepada semua pihak 
untuk membantu pemerintah dan 
DPRD sebagai wakil rakyat agar 
produk hukum untuk disebarluaskan 
ke masyarakat.

"Dan mudah-mudahan tidak ada lagi 
tindak kekerasan terhadap anak di 
kota Makassar dengan adanya 
produk hukum ini,” pungkasnya.

Sementara narasumber dari 
pemerintahan Kabag Umum DPRD 
Makassar Muhajir menuturkan 
bahwa sosialisasi Perda ini sangat 
penting dan signifikan memahami 
untuk menjaga anak-anak dari 
segala macam perlakuan yang tidak 
diinginkan.

Sementara Kadis Perlindungan Anak 
Kota Makassar Achi Soleman, 
berpesan agar para ibu-ibu 
berbijaklah dalam bermedsos,  agar 
tidak ada hal hal yang tidak di 
inginkan dalam hal kekerasan 
maupun lainnya.

Legislator	A.	Pahlevi	Sosper	Nomor	5	Tahun	2018

A PAHLEVI
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Berita	Anggota	DPRD	Irwan	Djafar	dan	Nasir	Rurung
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DPRD MAKASSAR  - Anggota 
DPRD Kota Makassar Nasir Rurung 
menggelar sosialisasi penyebaran 
informasi produk hukum daerah Kota 
Makassar, Perda Nomor 2 Tahun 
2016 tentang Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan Perusahaan, 
di Hotel Maleo Jl.pelita raya pada 
Jumat (10/juni/2022)

Dalam sambutannya, Nasir Rurung 
menjelaskan Perda Tanggung Jawab 
Sosial Lingkungan Perusahaan atau 
TSLP ini biasa juga disebut CSR 
(Corporate Social Responsibility) 
bertujuan mendorong pelaku usaha 
atau perusahaan berperan serta 
dalam pembangunan Kota Makassar

“Kalangan pengusaha selama ini 
lebih banyak mengelola sendiri 
penggunaan dana CSR (Corporate 
Social Responsibility)-nya karena 
faktor kemanfaatan dan 
keefektifannya. Jadi  dengan adanya 
Perda ini dana CSR itu bisa tepat 
sasaran,” ujar Nasir Rurung

Nasir Rurung menjelaskan, program 
CSR atau TSLP ini merupakan 
kewajiban bagi perusahaan untuk 

turut serta dalam program 
pemberdayaan masyarakat. CSR 
bukan hanya program “bagi-bagi 
kue” tetapi harus menjadi sebuah 
program yang berkesinambungan.

“Selama ini, penyaluran dana CSR di 
Makassar masih menyisakan banyak 
persoalan diantaranya soal sasaran 
CSR, ketepatan penggunaan dana, 
serta perusahaan bisa melakukan 
penyaluran langsung,” terangnya. 
Untuk itu, politisi Partai berkarya ini 
berharap bagaimana sama-sama 
dapat mengambil peran baik dalam 
pengawasan maupun terlibat dalam 
program-program pemberdayaan 
masyarakat melalui CSR.

Sementara kepala Dinas tenaga 
kerja kota Makassar Nielma Palamba 
mengatakan sejauh ini memang 
masih banyak perusahan yang 
belum mampu membayar gaji 
karyawannya sesuai standar 
pemerintah,
Tetapi perlu diketahui Disnaker 
Makassar hanya bisa mengawasi 
tetapi tidak bisa mengambil 
keputusan karena, semua kebijakan 
diambil alih dinas Tenaga kerja 

provinsi Sulawesi selatan.”ungkap 
Nielma

Selain itu narasumber kedua yakni 
sekertaris dewan Dahyal sedikit 
menjelaskan bahwa suatu 
dilingkungan perusahaan tentu 
punya kewenangan atau kebijakan 
tersendiri,dan jika ada karyawan atau 
pekerja yang menurut perusahaan 
tersebut tidak mematuhi aturan atau 
tata tertib bisa dilaporkan ke dinas 
terkait.”ungkap Dahyal

Nasir	Rurung	Dorong	Pelaku	Usaha	Agar	
Tidak	Mendiskriminasi	Pekerja

NASIR RURUNG

DPRD MAKASSAR - Penyelesaian 
masalah persampahan di Kota 
Makassar sejak lama telah 
dilakukan. Berbagai metode telah 
dilaksanakan pemerintah namun 
memang belum tuntas hingga hari 
ini. Masyarakat diminta bijak kelola 
sampah.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD 
Kota Makassar, Apiaty Amin Syam 
saat menggelar sosialisasi peraturan 
daerah (perda) nomor 4 tahun 2011 
tentang Pengelolaan Sampah, di 
Hotel Khas Makassar, Senin 
(13/6/2022).

“Upaya pengentasan masalah 
sampah sudah kita lakukan sudah 
sejak lama. Bahkan berbagai metode 
telah dilaksanakan namun belum ada 
solusi berarti menyelesaikan 
persoalan ini,” jelas Apiaty.

Kata Politisi Golkar ini, sampah 
terbesar yang diproduksi berasal dari 
rumah tangga. Sehingga, dirinya 
berharap dan mengajak masyarakat 
untuk bijak soal sampah.

Dia menjelaskan, persoalan sampah 
tidak hanya pemerintah tetapi 
merupakan tanggung jawab 
bersama. Bahkan, dalam konteks 
agama bahwa kebersihan itu 
sebagian dari iman.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, 
Haerul Talurahim menyampaikan, 
perda ini telah ada sejak 2011 lalu. 
Artinya, regulasi yang membahas 
persoalan sampah dianggap penting 
sebab jika tidak dikelola dengan baik 
akan menjadi masalah besar. 

“Regulasi ini penting untuk 
disebarluaskan. Masyarakat harus 
betul-betul memahami Perda ini 
sehingga perlu disosialisaikan ke 
lingkungan masing-masing peserta,” 
jelas Haerul.

Kata dia, perda ini dinilai lengkap 
sebagai acuan menjalankan 
pengelolaan sampah. Sebab, semua 
telah diatur mulai penjelasan terkait 
sampah, jenis sampah hingga sanksi 
diberikan bagi mereka yang 
melanggar.

“Saya kira ini cukup baik. Semua 
diatur di dalam soal pengelolaan 
sampah. Termasuk, tugas dan fungsi 
pemerintah begitu juga hal dan 
kewajiban masyarakat soal sampah 
ini,” ungkapnya. 

Apiaty	Amin	Syam	Harap	
Warga	Bijak	Dalam	Mengelola	Sampah

HJ. APIATY AMIN SYAM
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
DPRD Kota Makassar Supratman 
menggelar sosialisasi perda (Sosper) 
nomor 1 tahun 2016 tentang 
pengolahan air limbah domestik di 
hotel  Grand Imawan Makassar 
belum lama ini.

Pada kegiatan sosialisasi peraturan 
daerah nomor 1 tahun 2016 terkait 
pengelolaan air limba domestik 
tersebut menghadirkan narasumber 
dari lingkungan hidup legislator 
DPRD Makassar Supratman, dari 
pemerintah lingkungan hidup Pemkot 
Makassar Drs.Suwandi, dan dari 
Fraktisi Bahktiar, Beta dan konstituen 
Legislator DPRD Makassar 
Supratman wilayah Kecamatan 
Manggala dan Panakkukang.

Pada kesempatan itu Anggota DPRD 
Makassar Supratman mengatakan 
bahwa sosper ini sangat penting 
agar kita mampu memahami sistem 
pengelolaan limbah domestik baik 
dan benar. Mengapa sangat penting, 

sebab sistem pengelolaan limbah 
domestik berdampak pada 
lingkungan dan kesehatan warga 
disekitarnya, "terang Supratman.

Politisi Nasdem itu mengaku Perda 
tersebut bertujuan untuk memberikan 
arah, landasan, dan kepastian 
hukum kepada semua pihak dalam 
pelaksanaan perlindungan sumber 
daya air dan lingkungan. Serta 
pengelolaan air limbah domestik. 
"Apalagi kita berada di Wilayah 
Manggala ini tentu harus menjadi 
perhatian, sehingga Perda ini 
menjadi pedoman bagi siapapun 
untuk mengetahui bagaimana cara 
mengelolanya.

Narasumber dari pemerintahan DLH 
Pemkot Makassar Drs Suwandi 
menuturkan  persoalan air limbah 
domestik harus menjadi perhatian 
pemerintah sehingga lahir sebuah 
regulasi. Saking pentingnya, 
penataan lingkungan sama dengan 
menata pemerintahan. Ia 
menyampaikan kepada peserta agar 

bisa menyelesaikan persoalan 
lingkungan dan kita harus mengerti 
Regulasi.
Dia menambahkan jika air limbah 
domestik ini tidak terkelola dengan 
baik, tentu akan menyebabkan 
timbulnya berbagai macam penyakit. 

Supratman	Gelar	Sosialisasi	Perda	Nomor	1	Tahun	2016

SUPRATMAN

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar, Abdul Wahid kembali 
menemui konstituen daerah 
pemilihan (dapil) III Tamalanrea-
Biringkanaya. Kali ini, agendanya 
sosialisasi Perda Minol (Peraturan 
daerah Nomor 4 tahun 2014), di 
Hotel Grand Asia, Sabtu (11/6/2022).

Perda nomor 4 tahun 2014 ini 
membahas mengenai Pengawasan 
dan Pengendalian Pengadaan 
Peredaran dan Penjualan Minuman 
Beralkohol. Ada dua narasumber, 
yakni Agung Wirawan dan Arlin 
Ariesta.
Pada kesempatan itu, Abdul Wahid 
menjelaskan regulasi ini membahas 
persoalan minuman alkohol (minol). 
Di mana, keberadaan yang 
menyebutkan miras itu perlu di awasi 
dan kendalikan di masyarakat.

Politisi PPP ini mengatakan, peran 
masyarakat membantu dengan 
menyebarluaskan regulasi ini ke 
lingkungan masing-masing. 
Harapannya, informasi yang ada 
dalam perda bisa di terima dan di 
pahami warga. “Kita harap, perda ini 
bisa disebarluaskan peserta 
sosialisasi. Saya kita perda ini 

penting untuk diketahui khalayak,” 
tegasnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, 
Agung Wirawan menyampaikan, 
manusia di beri akal, iman dan nafsu. 
Hal itu menjadi hak untuk digunakan 
menjalani kehidupan. “Ilmu, hidup 
manusia dengan mudah. Iman, itu 
untuk membedakan mana boleh dan 
tidak bileh. Manusia di kasi nafsu 
supaya kita bisa berkembang,” ujar 
Agung Wirawan.

“Sekarang, banyak manusia yang 
lebih hebat dari setan. Itu karena 
salah satu karena adanya miras. 
Makanya, perlu di atur baik 
peredaran dan pengawasan,” 
katanya.

“Kalau mau dibilang. Miras itu biang 
keonaran karena bisa membuat 
manusia kehilangan kesadaran,” 
tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Perdagangan (Disdag) Kota 
Makassar, Arlin Ariesta. Ia 
mengatakan bahwa upaya 
pengawasan selalu dilakukan. Agar 
tidak ada lagi para pedagang yang 

ilegal dalam menjual. Begitupun 
dengan pengusaha minol.

“Jadi misalnya untuk minol, ini kan 
ada batasannya untuk itu kita awasi. 
Karena ini mempunyai dampak-
dampak yang negatif. Jadi, 
pengawasan dan pengendalian 
untuk menjaga ketentraman,” 
tukasnya.

Abdul	Wahid:	Perda	Minol	Harus	Dikontrol	dan	
Dikendalikan	di	Tengah-tengah	Masyarakat

ABDUL WAHID



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.

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.

“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.

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

Imam	Musakkar	Sebut	Banyak	Warga	Makassar	
Belum	Kebagian	Air	Bersih
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Berita	Anggota	DPRD	Imam	Musakkar	dan	Irmawati	Sila

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Komisi D Bidang Kesejahteraan Kota 
Makassar, Irmawati Sila menggelar 
Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Ketertiban Umum, Ketentraman, dan 
Perlindungan Masyarakat, di Hotel 
Khas Makassar, Rabu (29/6/2022).

Legislator dari Partai Hanura ini 
menganggap perda itu perlu 
diketahui secara luas oleh 
masyakarat. Di samping baru terbit 
pada tahun lalu, produk hukum ini 
juga mencakup seluruh ketertiban 
yang harus diketahui.

“Terkhusus untuk pemerintah, kan 
ada namanya Satgas Linmas di 
masing-masing kelurahan yang 
menjaga ketertiban. Jadi kalau ini 
berjalan dengan baik, penerapan 
Perda ini juga semakin bagus,” 
tambahnya.

Terpisah, Dansat Linmas Satpol PP 
Kota Makassar, Irwan mencotohkan 

kasus ketertiban umum yang bisa 
dijadikan pedoman bagi masyakarat. 
Salah satunya adalah perihal fasilitas 
umum jalan yang dipagari Toko 
Agung.

“Jadi Toko Agung itu mengklaim itu 
miliknya tapi itu tidak boleh. Kan itu 
sudah berbentuk jalan, jadi harusnya 
sudah dipakai sebagai fasilitas 
umum. Apalagi ada banyak orang 
yang berlalu lalang,” katanya.

Irwan menegaskan bahwa apapun 
yang sudah dipakai oleh publik tidak 
lagi diklaim untuk kepentingan 
tertentu. Meskipun diketahui lahan 
tersebut merupakan miliknya.

“Dan ini sudah diatur oleh perda. 
Jadi kalau misalkan ada yang sudah 
berbentuk jalan, itu sudah jadi 
fasilitas umum,” tambah Irwan.

Narasumber lain, Sulyadi P Putra 
menyampaikan bahwa masyakarat 
harus bisa mencari solusi dari 

masalah ketertiban secara bersama. 
Salah satu yang bisa dilakukan 
adalah mediasi, juga, ia memastikan 
peran pemerintah sebagai penindak 
ketertiban umum akan terus 
dilakukan. “Bagi pemerintah, itu 
sudah menjadi tanggung jawab untuk 
menjaga ketertiban di masyakarat,” 
tutupnya. 

Sebarluaskan	Perda	Ketertiban	Umum,	
Ini	Pesan	Irmawati	Sila

IRMAWATI SILA

IMAM MUZAKKAR



Berita	Anggota	DPRD	Yeni	Rahman	dan	Kartini
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TKSK	di	Makassar	Tak	Lagi	Libatkan	
Data	Warga	Miskin

DPRD MAKASSAR - Tenaga 
Kesejahteraan Sosial Kecamatan 
(TKSK) yang bekerja di bawah Dinas 
Sosial (Dinsos) Makassar disinyalir 
menjadi salah satu penyebab 
pendataan warga miskin tidak 
maksimal. Keberadaan dan 
kinerjanya pun disorot oleh DPRD 
Makassar.

Anggota Komisi D DPRD Makassar 
Yeni Rahman, mengungkapkan 
regulasi terkait TKSK perlu direvisi 
sebab menjadi sumber masalah 
kekacauan data warga penerima 
bantuan.

"Ini memang perlu kita revisi karena 
ini sumber masalah. TKSK itu rata-
rata ibu-ibu dan kalau ibu-ibu yang 
mendata, terlalu besar conflict 
interest-nya. Kalau dia tidak suka 
dengan satu orang, dia tidak mau 
data," kata dia.

"Jadi kalau saya, kalau memang 
memungkinkan dan ada regulasinya, 
kita berdayakan saja anak muda. 
Karena kalau anak muda itu tidak 
ada dendam-dendamnya, tidak pakai 

baper (bawa perasaan)," imbuh Yeni.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera 
ini menambahkan, TKSK yang 
diterjunkan ke lapangan juga 
seharusnya dibekali dengan 
pengetahuan yang cukup untuk 
mengedukasi warga. Namun yang 
terjadi, tidak jarang TKSK justru 
bertindak memperkaya diri sendiri.

Oleh karena itu, Yeni meminta 
ketegasan Dinas Sosial terkait hal ini 
dengan meminta petunjuk dari 
Kementerian Sosial. Selain itu, data 
warga miskin juga turut disorot 
olehnya. Menurutnya, dari tahun ke 
tahun data kemiskinan selalu 
bermasalah. Menurutnya, hal ini 
disebabkan lantaran adanya 
beragam persepsi terkait kategori 
miskin.

"Kalau memang nanti ada datanya, 
jangan hanya sampai di Dinsos. 
Kalau perlu di setiap kelurahan itu 
dipasang. Jadi semua bisa menilai 
dan mengawasi," tandas Yeni.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, 
Aulia Arsyad, menuturkan TKSK kini 
tak lagi dilibatkan dalam pendataan 

warga miskin. Namun, mereka tetap 
bertugas sebagai pendamping dalam 
penyaluran bantuan pangan non 
tunai atau BPNT.

Sebagai gantinya, pendataan warga 
miskin saat ini bisa dilakukan oleh 
siapapun. Baik Ketua RT/RW, 
kelurahan, ataupun oleh warga 
miskin itu sendiri ujar Aulia.

YENI RAHMAN

DPRD MAKASSAR - Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kota Makassar, Hj. Kartini 
menggelar sosialisasi Angkatan 9, 
Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Perlindungan Perawat yang 
berlangsung di Hotel Royal Bay 
Makassar, Kamis (16/6/2022).

Dihadiri seratusan peserta, 
sosialisasi peraturan daerah 
(sosper) ini menghadirkan 
narasumber kompeten di bidangnya 
masing-masing, yakni wakil Direktur 
RSUD Daya Makassar, Andi Amalia 
Malik dan Sekretaris DPRD 
Makassar H. Dahyal.

Kartini pada kesempatannya, 
mengatakan perawat adalah ujung 
tombak dalam pelayanan kesehatan 
masyarakat. Olehnya, butuh payung 

hukum untuk melindungi mereka. 
Namun, di sisi lain, dia juga 
menekankan agar perawat 
memberikan pelayanan maksimal.

“Perawat tidak asal bekerja. Semua 
harus terstandardisasi. Makanya 
perawat harus juga ada 
perlindungan,” ucap legislator Partai 
Perindo ini.

Dia menjelaskan, perlindungan yang 
dimaksud dalam perda yaitu 
perlindungan hukum oleh 
pemerintah. Kemudian, profesi yang 
lindungi organisasi terkait perawat 
dan ketenagakerjaan tanggung 
jawab dari penyelenggara 
kesehatan.
“Semua yang berkaitan dengan tiga 
hal tersebut harus dipenuhi dan itu 
regulasi yang mengatur,” jelasnya.

KARTINI

Sosialisasi	Perda,	Kartini	Tekankan	
Pentingnya	Perlindungan	Perawat
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DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar, Syukran Kahfi 
menggelar Kegiatan Sosialisasi 
Peraturan Perundang-undangan 
Tahun Anggaran 2022, Angkatan IX, 
Peraturan Daerah (Perda) No 4 tahun 
2011 tentang Pengelolaan Sampah di 
Hotel Tree, Makassar. Kamis 
(09/06/2022).

Dalam sambutannya, Legislator PAN 
itu mengaku prihatin dengan 
persoalan sampah di Kota Makassar, 
hal ini kemudian dirinya berinisiatif 
untuk mengambil tema perda No 4 
Tahun 2011 tentang Sampah. 
Menurut Syukran, persoalan sampah 
di Kota Makassar sudah menjadi 
persoalan kita bersama dan perlu 
upaya khusus dalam 
pengelolaannya.
“Sengaja saya mengambil tema 

tentang sampah karena banyak 
berhubungan dan bersentuhan 
langsung dengan masyarakat, 
bagaimana memilah dan manfaat 
sampah yang bisa menjadi nilai 
ekonomi,” tutur Legislator bergaya 
Milenial itu. Dia mengatakan, 
kesadaran masyarakat dalam 
mengelola sampahnya sendiri masih 
terbilang kecil, sehingga perlu 
edukasi yang intens terhadap 
mereka.

“Kedepannya kita akan terus intens 
untuk melakukan koordinasi terkait 
persoalan sampah ini, pastinya kita 
semua mau Makassar bersih, jadi 
dimulai dari diri kita sendiri baru 
keluarga, kerabat, tetangga dan 
lainnya agar selalu saling 
mengingatkan satu sama lain tentang 
pentingnya kebersihan,” ujarnya.

Syukran	Harap	Kesadaran	Masyarakat	
Kelola	Sampah	dengan	Baik

SYUKRAN KAHFI 

DPRD MAKASSAR - Salah satu 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kota Makassar 
Termuda Fraksi Partai Demokrat 
Harry Kurnia Pakambanan 
mensosialisasikan Peraturan 
Daerah no 6 tahun 2019 terkait 
kepemudaan. Sosialisasi ini 
menghadirkan dua narasumber 
yang hebat yakni, Indira Mulyasari 
dan Bryan P Setiawan. 

Indira Mulyasari selaku narasumber 
dalam sosialisasi perda tersebut 
mengatakan, pemuda harus 
berperan penting dalam kemajuan 
Bangsa, pemuda harus memiliki 
inovasi serta memiliki kreativitas 
tinggi. Indira juga menagajak para 
pemuda agar menikmati masa 
mudanya dengan memperbayak 
pengalaman, baik berorganisasi, 
berpolitik, maupun mendirikan 
usaha-usaha. 
Semantara itu, Bryan P Setiawan 
yang merupakan Kabid 
Pengambangan Pemuda dan 
Olaraga Dispora Makassar, 
mengatakan bahwa defenisi 
kepemudaan adalah segalah hal 
yang berkaitan dengan potensi, 
karakter, kualitas diri dan cita-cita, 

sehingga peran Pemerintah penting 
dalam mengelolah kepemudaan 
sangat penting.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri  
oleh ketua Pemuda Katolik komda 
Sul-sel,Ketua Pemuda katolik kota 
Makassar, PMKRI serta Organisasi 
Kepemudaan Katolik yang ada di 
Kota Makasaar Yakni OMK (Orang 
Muda katolik), KMK (Keluarga 
Mahasiswa katolik) yang berdomisi 
di kecamatan Tamalanrea dan 
kecamatan Biringkanaya.

Gaudensius Moan Gadu Ketua 
Pemuda katolik komisariat Cabang 
kota Makassar mengatakan, Perda 
Kota Makasaar Nomor 6 Tahun 
2019 tentang kepemudaan, itu 
bagaimana suatu bentuk 
keberpihakan pemerintahan 
terhadap pembangunan generasi 
muda.

Budi Mangawi Sekretaris Pemuda 
Katolik Komcab Makassar Periode 
2021-2024 menuturkan, untuk 
kegiatan sosialisasi Perda tentang 
kepemudaan yang diselenggarakan 
oleh Harry Kurniawan Palembangan 
SE selaku anggota DPRD Kota 

Makassar, kami pemuda Katolik 
dipercayakan untuk bagaimana bisa 
mengumpulkan pemuda-pemudi 
Katolik untuk kegiatan sosialisasi 
Perda tersebut.

"Kami mengucapkan banyak 
terimah kasih kepada Pa dewan 
Herry Kurniawan yang memberikan 
kami kesempatan untuk mengikuti 
kegiatan sosper tersebut," tutupnya. 
(TIM/RED)

Sosialisasi	Perda	Kepemudaan,	Harry	Pakambanan	
Gandeng	Kaum	Muda	Katolik	di	Kota	Makassar

HARRY KURNIA
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Dewan	Harap	Wali	Kota	Danny	Pomanto

Kembali	Raih	WTP

DPRD MAKASSAR - Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Makassar menggelar 
Rapat Paripurna Pandangan 
Umum Fraksi terhadap 
Rancangan Peraturan Daerah 
(Ranperda) Pertanggung 
jawaban pelaksanaan APBD 
Tahun Anggaran 2020, di Ruang 
Rapat Paripurna DPRD 
Makassar, Kamis (24/06/2021).

Rapat tersebut dipimpin Ketua 
DPRD Makassar, Rudianto Lallo 
didampingi beserta Wakil Ketua 
DPRD Makassar Adi Rasyid Ali, 
Andi Suhada Sappaile, dan Andi 
Nurhladin, yang dihadiri langsung 
Wali kota Makassar Ir Ramdhan 
Pomanto.

Penyampaian Pandangan umum 
Fraksi-fraksi DPRD Makassar 
melalui juru bicaranya masing-
masing. Pernyataan Anggota 
DPRD didominasi dengan 
penyampaian apresiasi terhadap 
realisasi Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). Walaupun, Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah 
tahun 2020 hanya meraih Opini 
Wajar dengan Pengecualian 
(WDP).

Dalam pandangan umum, Fraksi 
Gerindra misalnya, berharap 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) yang membidangi 
pendapatan daerah, meminta 
untuk tetap fokus meningkatkan 
kinerja inovatif dalam 
memaksimalkan pendapatan 
daerah. Sehingga dapat kembali 
meraih Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian terhadap Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah.

“Kepada 
SKPD yang membidangi 
pendapatan daerah, meminta 
untuk tetap fokus meningkatkan 
kinerja inovatif dalam 
memaksimalkan pendapatan 
daerah. Sehingga dapat kembali 
meraih Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian terhadap Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah,” 
Ujar A. Pahlevi (F-Gerindra)

Selain itu, Dewan juga meminta 
Pemkot Makassar dapat 
menindaklanjuti hasil temuan BPK-
RI dengan sejumlah saran dan 
masukan.

Berdasar hal itu, Anggota DPRD 
Makassar juru bicara Fraksi Nurani 
Indonesia Bangkit (NIB) Muchlis A. 
Misbah menyarankan, diantaranya, 
capaian peningkatan PAD harus 
beriringan dengan pelayanan 
rakyat yang maksimal, 
mengusulkan Pemkot Makassar 
melakukan kajian potensi 
pendapatan demi memaksimalkan 
PAD.

“Kami menyarankan meningkatkan 
PAD harus beriringan dengan 
pelayanan rakyat yang maksimal 
dan mengusulkan Pemkot 
Makassar melakukan kajian 
potensi pendapatan demi 
memaksimalkan PAD,” 
pungkasnya.

Seperti yang diketahui, Makassar 
hanya meraih WDP saat tidak 
dijabat oleh Danny. Padahal 
sebelumnya Makassar meraih 
WTP lima tahun berturut-turut.

“Dalam pandangan umum 
Fraksi berharap Satuan 
Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) yang membidangi 
pendapatan daerah untuk 
tetap fokus meningkatkan 

kinerja inovatif dalam 
memaksimalkan pendapatan 

daerah. Sehingga dapat 
kembali meraih Opini Wajar 

Tanpa Pengecualian 
terhadap Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah”.

Berita	Kebijakan	Pemerintah	Kota
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PPKM	Makassar	Level	1,	
Warga	Diingatkan	Tak	Abaikan	Prokes

DPRD MAKASSAR - Pemerintah 
kembali memperpanjang 
pemberlakuan pembatasan kegiatan 
masyarakat atau PPKM. Kendati 
demikian, PPKM untuk Kota 
Makassar kini turun ke level 1.

Keputusan pemerintah ini tertuang 
dalam Instruksi Menteri Dalam 
Negeri (Inmendagri) Nomor 30 
Tahun 2022 tentang pemberlakuan 
PPKM level 2 dan level 1 di luar 
Jawa-Bali. Inmendagri ini berlaku 
mulai 7 Juni sampai dengan 4 Juli 
mendatang.

Berdasarkan Inmendagri tersebut, 
24 kabupaten di Sulsel semuanya 
masuk di level 1. Tak ada lagi 
daerah di Sulsel yang masuk 
kategori PPKM level 3 dan level 2.

Sebelumnya, Makassar berada 
pada PPKM level 3 dengan 
sejumlah pembatasan aktivitas. 
Namun kini, aktivitas yang dibatasi 
sudah boleh beroperasi 100 persen.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik (Kesbangpol), Dr. Hari S 
menuturkan, kendati sudah boleh 
beraktivitas sepenuhnya, kegiatan 
tetap harus memperhatikan 
sejumlah indikator lain.

Dia mencontohkan event yang akan 
digelar di Mal Nipah dalam waktu 
dekat. Katanya, event tersebut 
digelar dengan membatasi 
penonton sebanyak 50 persen dari 
kapasitas ruangan.

Selain karena permohonan izin 
event yang diajukan sebelum PPKM 
level 1, lokasi kegiatan rupanya 
tidak memungkinkan untuk 
menampung orang dalam jumlah 
besar.

"Kegiatan yang diselenggarakan itu 
kan mendatangkan artis, dan itu 
pelaksanaanya di lantai lima. Beda 
kalau misalnya menggunakan 
gedung CCC. Kami mengantisipasi 
kejadian yang tidak diinginkan, 
karena itu rawan sekali," katanya.

Hari menjelaskan, turunnya kasus 
Covid-19 ditengarai menjadi salah 
satu alasan turunnya level PPKM. 
Di samping itu, cakupan vaksinasi 
pun sudah cukup tinggi.

"Di samping memang orang yang 
terpapar itu sudah sudah sangat 
rendah, capaian vaksinasi juga 
sudah sangat tinggi. Itu 
indikatornya," jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan 
Kota Makassar, Nursidah Sirajuddin 
mengingatkan agar masyarakat tak 
lalai meski PPKM sudah berada 
pada level terendah Protokol 
Kesehatan tetap harus ditegakkan.

"Alhamdulillah sudah level 1, tapi 
tidak boleh euforia. Tetap harus 
waspada dengan menjaga prokes 
karena status pandemi ini belum 
dicabut oleh kementerian, belum 
endemi," tuturnya

Senada dengan itu, Wali Kota 
Makassar, Moh Ramdhan Pomanto 
juga mewanti-wanti masyarakat 
agar tetap menjalankan protokol 
kesehatan meski kegiatan sudah 
dilonggarkan.

"Kan ada aturannya, tetap ada 
batasnya. Jangan karena level satu 
malah kita bebas. Bisa saja ada 
pandemi baru. Protokol kesehatan 
harus dijaga, diasah, dipelihara dan 
selalu dilatih, karena kalau kita 
kadang-kadang bisa lengah," 
tukasnya.

BULETIN	MIMBAR	PARIPURNA38
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DPRD MAKASSAR - Catatan 
Fraksi DPRD Makassar Sebelum 
Menyetujui Ranperda Terkait 
Pertanggung Jawaban APBD 2021

DPRD MAKASSAR – Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kota Makassar  
menggelar paripurna ketujuh masa 
persidangan ketiga tahun sidang 
2021/2022.

Ada dua agenda paripurna hari ini, 
pertama terkait pendapat akhir 
fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar 
terhadap Ranperda tentang 
pertanggung jawaban pelaksanan 
APBD 2021.

Serta paripurna kedelapan masa 
persidangan ketiga tahun sidang 
2021/2022 keputusan terhadap 
Ranperda tentang pertanggung 
jawaban pelaksanaan APBD 2021.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD 
Makassar, Rudianto Lallo 

didampingi Wakil Ketua DPRD Adi 
Rasyid Ali dan Andi Nurhaldin NH.

Rapat Paripurna dihadiri langsung 
oleh Wali Kota Makassar Danny 
Pomanto dan kepala Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) lingkup 
Pemerintah Kota Makassar.

Juru Bicara Fraksi Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP) 
DPRD Makassar Muliati 
mengatakan, ada 2 poin yang 
menjadi catatan untuk Pemerintah 
Kota Makassar.

Pertama, alokasi belanja modal ini 
didasarkan pada kebutuhan 
daerah akan sarana dan 
prasarana.

Baik untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas pemerintahan 
maupun untuk fasilitas publik.

"Selama ini belanja daerah lebih 
banyak digunakan untuk belanja 
rutin yang relatif kurang produktif," 
ucapnya saat membacakan 
pandangan Fraksi, Senin 
(27/6/2022).

	Fraksi	Dewan	Sepakati	
Ranperda	Pertanggung	Jawaban	APBD	2021
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Sekwan DPRD Makassar, H. Dahyal di dampingi Kabag umum Dr. Muhajir dan KTU, 
Marlina Tawang Melakukan brifing terhadap Staf Administrasi Sek. DPRD Makassar, 

berharap Tata Kelola Administrasi di lingkup Sek. DPRD Makassar lebih di optimalkan.

Kabag Umum Sek. DPRD Makassar didampingi Kasubag Humas Sek. DPRD Makassar, 
Akbar Rasyid melakukan Briffing bersama staff humas DPRD Makassar. Jumat 

03/06/2022 Ruang Kabag Umum DPRD Makassar.

Giat Serah Terima Kendaraan Dinas Pejabat Struktural Sekretariat DPRD Makassar,Senin 
(06/06/2022). Di ruang Badan Anggaran.

Diketahui penyerahan kendaraan dinasi ini dipimpin langsung Sek. DPRD Makassar 
Dahyal Yahya dan disaksikan oleh pejabat struktural dan fungsional lainnya.

Sekwan DPRD Makassar, H. Dahyal di dampingi PLT. Kabag Persidangan, Hj. Rafika melakukan 
briffing tentang kinerja bagian persidangan DPRD Kota Makassar untuk lebih Maksimal dan 

Optimal. Selasa, 14/06/2022 di ruang penerimaan Tamu DPRD Kota Makassar.

KEGIATAN	SEKRETARIAT	DPRD
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Rapat Koordinasi Rutin Evaluasi Program dan Kinerja Sekretariat DPRD MAkassar di Ruang 
Pertemuan Protokol. pagi ini senin, 20/06/2022 oleh Sekretaris DPRD MAkassar H. Dahyal dihadiri 

seluruh para Kepala Bagian, Pejabat Struktural dan Fungsional Sekretariat DPRD Makassar.

Kabag Umum Sek. DPRD Makassar, Dr. Muhajir didapmpingi oleh kasubag, gelar Brifing 
Staf Asn Maupun Non Asn terkait kinerja pegawai dalam Lingkup DPRD Kota Makassar. 

Selasa, 21/06/2022 Ruang banggar DPRD Makassar.

JUMAT SEHAT. Staf Sekretiat DPRD Makassar melakukan kegiatan Senam bersama di 
halaman gedung Kantor DPRD Makassar pagi ini Jumat, 24/06/2022

KEGIATAN	SEKRETARIAT	DPRD
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KEGIATAN	SEKRETARIAT	DPRD
Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo menerima Audience ketua KPU Makassar beserta 
rombongan didampingi Ketua Komisi D, ust. Hadi ibrahim baso, Kabag Umum, Dr. Muhajir, 

serta Kabag Persidangan, Hj. Rafika. Diruang Pertemuan Ketua DPRD Makassar.

Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka sharing informasi terkait tugas-
tugas Pengawasan DPRD, Diterima oleh kabag persidangan, Hj. Rafika didampingi kasub protokol,ahmad 

jaya.Selasa, 07062022 di Kantor DPRD Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan Kunjungan Kerja Luar Daerah Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro Terkait Pembangunan 
Trotoar. Diterima oleh kabag umum sek. DPRD Makassar, Dr. Muhajir. Hadir ketua komisi B DPRD 

Bojonegoro, imam sholihin beserta anggota. Jumat, 10/06/2022 di ruang penerimaan tamu DPRD MKS

Anggota DPRD Makassar, H. Muchlis Misbah (F-Hanura) bersama Azwar (F-PKS) menerima Konsultasi & 
Koordinasi Komisi III DPRD Kab. Wajo di DPRD Kota Makassar di Makassar u/ mendapatkan referensi baik 

dari aspek regulasi & anggaran terhadap pengelolaan sampah,diruang penerimaan tamu

Buletin Mimbar Paripurna
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Setwan DPRD Makassar,. Kepala Bagian Umum Setwan DPRD Makassar Dr. Muhajir menerima 
Rombongan Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Depok yang di pimpin Wakil Ketua DPRD Kota Depok, 

Henrik Tangke Allo (PDIP). siang ini Senin 27/06/2022 di ruang Pertemua Protokol Setwan DPRD Makassar.

Buletin Mimbar Paripurna

KEGIATAN	SEKRETARIAT	DPRD
Kabag Umum Sek DPRD Makassar, Dr. Muhajir menerima kunjungan Pimpinan & Anggota 

Banggar DPRD Kab Semarang. Terkait Persiapan Pembahasan APBD Kab. Semarang. 
Selasa, 21/06/2022 Di ruang penerimaan tamu DPRD Makassar.

Wakil Ketua DPRD Makassar, Nurhaldin Terima Kunjungan Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan beserta 
anggota, Sharing terkait Tugas dan Wewenang Badau Musyawarah DPRD. Rabu, 22/06/2022 di Ruang 

Penerimaan Tamu sek. DPRD Kota Makassar.

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Makassar, Abdul Kadir Masri menerima Kunjungan Kerja 
Rombongan Anggota DPRD Kota Palu dan Rombongan Anggota DPRD Kab. Banyuasin di Ruang 

Pertemuan Protokol Sekretariat DPRD Makassar. Kamis, 23/06/2022
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Rapat Paripurna Kedelapan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2021/2022 
DPRD Kota Makassar, tetang Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021. Senin, 27/06/2022 di Ruang 
Paripurna DPRD Kota Makassar.

KEGIATAN	SEKRETARIAT	DPRD
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Serap Aspirasi Serap Aspirasi Serap Aspirasi 
Abd. Wahab Tahir (F-Golkar) dan Hamzah Hamid (F-PAN) didampingi 

oleh Kasubag Humas DPRD Makassar, Akbar Rasyid menerima Aspirasi 
Eks Ketua RT/RW Kota Makassar, menuntut pemilu raya segera di gelar. 

Selasa, 28/06/2022 di Gedung DPRD Kota Makassar.

BULETIN	MIMBAR	PARIPURNA 45

Serap Aspirasi 
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Bapemperda DPRD Makassar gelar rapat di R. Banggar DPRD Makassar, Selasa, 
28/06/22, perihal Ranperda Inisiatif tentang Kerja Sama Daerah &membahas Ranperda 

Inisiatif tentang Penyediaan, Penyerahan & Pengelolaan Prasana, Sarana&Utilitas 
Umum Perumahan & Pemukiman di Kota Makassar.

Berita	Kegiatan	Alat	Kelengkapan	Dewan

BAPEMPERDA
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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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