
MetaverseMetaverseMetaverse

Buletin
M
IM

BA
R

Edisi Maret 2022

ParlemenParlemen



DITERBITKAN OLEH: 
Humas DPRD Kota Makassar 

PEMBINA/PENASEHAT: 
Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo, SH 

Wakil Ketua I Adi Rasyid Ali, SE
Wakil Ketua II Ir. Andi Suhada Sappaile 

Wakil Ketua III H. Andi Nurhaldin NH, SE 
Ketua Komisi A Supratman

Ketua Komisi B William
Ketua Komisi C Arifin Dg Kulle 

Ketua Komisi D Abdul Wahab Tahir, SH 

PENGARAH: 
Sekretaris DPRD Kota Makassar 

Dahyal, S.Sos., M.Si.

PENANGGUNG JAWAB: 
Kabag Umum Dr. Muhajir, SKM., M.Kes
Kabag Keuangan Abd. Kadir, SE., MM

Kabag Persidangan Dahyal, S.Sos., M.Si 
Kabag Perlengkapan  Daniel Katto, SE., MM  

REDAKTUR KHUSUS:
Kasubag Humas DPRD Kota Makassar 

Andi Taufiq Nadsir, SE., MM 

PENYUNTING EDITOR LAYOUT: 
Omar, Nawar 

REDAKTUR PELAKSANA:
Sulyadi Abbaz, SE 

FOTOGRAFER:
Ananta Dwi Kupa, Muh Awaluddin Kasim, S.Kom 

STAF REDAKSI/TATAUSAHA:
 Hj.Nurhayati, Rosmawati, Abdal Pratama, 

Mubarak, Ulfah Muhady, 
A.Hasriyanti, Musdalifah MS, 

Wahdah Saleh, Rezy Fatqhurahman, 
Satria Dwi Kurniah, Muhammad Akbar Basri 

KEUANGAN:
 Hasmi, S.Sos 

ALAMAT REDAKSI/TATAUSAHA: 
Gedung DRPD Kota Makassar Lt. 1 

Jl. AP Pettarani No. 2 Makassar

SalamRedaks
i

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

Beberapa Headline news yang dirangkum Redaksi Buletin 
Mimbar Paripurna kali ini. Diantaranya di Bulan Maret Tahun 
2022 Sekretaris Komisi B DPRD Kota Makassar, Andi Hadi 
Ibrahim Baso menerima aspirasi sejumlah Pedagang Kaki Lima 
(PKL) yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia 
(SRMI) Kota Makassar, di Ruang Penerimaan Aspirasi DPRD 
Makassar, jumat 11/03/2022.

Dalam pernyataan sikapnya, para pedagang kaki lima yang 
didominasi oleh para ibu rumah tangga tersebut menuntut 
diantaranya, pembatalan rencana penggusuran lapak 
dagangan yang terletak di Jalan Pajjaiang atau Pedagang 
Depan Gelanggang Olah Raga (GOR) Sudiang yang akan 
dilakukan oleh Pihak Kelurahan Sudiang Raya.

Wakil rakyat di DPRD Makassar akan hadir lebih dekat dengan 
warga dan dapat melayani warga 1x24 jam dalam bentuk 
avatar. Mulai dari konsultasi publik terkait rancangan peraturan 
daerah, penyaluran aspirasi hingga pengaduan.

Hal ini diungkapkan Sekretaris DPRD Makassar, Dahyal dalam 
Rapat Koordinasi Khusus Pemkot Makassar Tahun 2022, Rabu 
(16/3/2022).

"Kita berencana akan siapkan aplikasi Sipakatau atau Sistem 
Informasi Konsuktasi Publik, dengan ini warga bisa 
memberikan masukan terkait Ranperda sebagai bentuk produk 
hukum partisipatif sebekum menjadi Perda. Akan ada avatarnya 
anggota dewan 1x24 jam melayani warga," jelas Dahyal.

Legislator DPRD Makassar mendapat Kunjungan dari DPRD 
Kolaka Timur dan Kolaka Utara dan juga kunjungan dari DPRD 
Kabupaten Muna yang diterima langsung Daniel Katto

Dan dibulan yang sama Rapat Paripurna dengan agenda 
Penetapan Susunan Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan 
(AKD) Periode 2022-2024, di Ruang rapat paripurna DPRD 
Makassar. Rabu (30/03/2022). Rapat dipimpin Ketua DPRD 
Makassar Rudianto Lallo didampingi Wakil Ketua DPRD 
Makassar Adi Rasyid Ali, Andi Suhada Sappaile, Andi Nurhaldin 
beserta Asisten II Walikota Makassar.

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

                                                                                                                                                                                          
Makassar, Maret 2022
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Sekretaris Komisi B DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso menerima aspirasi sejumlah Pedagang 
Kaki Lima (PKL) yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Kota Makassar, di Ruang 
Penerimaan Aspirasi DPRD Makassar, jumat 11/03/2022.
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DPRD MAKASSAR - Sekretaris 
Komisi B DPRD Kota Makassar, 
Andi Hadi Ibrahim Baso menerima 
aspirasi sejumlah Pedagang Kaki 
Lima (PKL) yang tergabung dalam 
Serikat Rakyat Miskin Indonesia 
(SRMI) Kota Makassar, di Ruang 
Penerimaan Aspirasi DPRD 
Makassar, jumat 11/03/2022.

Dalam pernyataan sikapnya, para 
pedagang kaki lima yang 
didominasi oleh para ibu rumah 
tangga tersebut menuntut 
diantaranya, pembatalan rencana 
penggusuran lapak dagangan 
yang terletak di Jalan Pajjaiang 

atau Pedagang Depan 
Gelanggang Olah Raga (GOR) 
Sudiang yang akan dilakukan oleh 
Pihak Kelurahan Sudiang Raya.

Mereka meminta Pihak DPRD 
Makassar untuk menjadwalkan 
pertemuan dan membicarakan 
rencana penggusuran tersebut 
dengan Pihak Kelurahan dan 
Pihak yang terkait lainnya.

Sementara itu Andi Hadi Ibrahim 
Baso yang menerima aspirasi para 
pedagang tersebut, langsung 
menghubungi Camat Biringkanaya 
via Whatsapp dengan mengirim 

foto penerimaan aspirasi dan 
meneruskan keinginan para 
pedagang kaki lima dan berharap 
ada solusi yang terbaik untuk 
kedua belah pihak.

Dirinya berjanji kepada para 
pedagang untuk meneruskan 
aspirasi mereka ke Pimpinan 
DPRD Makassar untuk selanjutnya 
menjadwalkan agenda Rapat 
dengar Pendapat dengan 
menghadirkan Pihak Kecamatan, 
PD. Pasar Makassar Raya dan 
tentunya para pedagang kaki lima 
yang tergabung dalam SRMI Kota 
Makassar. (fj)

PKL	Gor	Sudiang	PKL	Gor	Sudiang	
Rencana	Penggusuran	Ke	ParlemenRencana	Penggusuran	Ke	ParlemenRencana	Penggusuran	Ke	Parlemen

AdukanAdukanAdukan
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DPRD MAKASSAR - Pemerintah 
Kota Makassar secara resmi 
membuka Rapat Kordinasi Khusus 
(Rakorsus) tahun 2022. Selasa 
(15/03/2022) di Hotel Four Points by 
Sheraton.

Pembukaan rakorsus ini dihadiri 
oleh Ketua TP PKK Kota Makassar, 
Indira Yusuf Ismail, Wakil Wali Kota 
Makassar, Fatmawati Rusdi, Sekda 
Kota Makassar, Anshar, Forkopimda 
Kota Makassar, Kepala Bank 
Indonesia dan pimpinan bank-bank 
se Kota Makassar, Muspida Kota 
Makassar, Rektor se kota 
Makassar, Tim ahli Kota Makassar, 
Seluruh OPD, serta Camat dan 
lurah sekota Makassar.

Dalam sambutannya, Wali Kota 
Makassar, Moh. Ramdhan 'Danny' 
Pomanto menegaskan Rakorsus ini 
dilakukan karena melihat minimnya 
koordinasi menjadi salah satu 
kelemahan pemerintah saat ini.

“Jadi kelemahan kita 
dipemerintahan itu kurangnya 
koordinasi. Kadang ada program 

yang sudah dibuat namun antar 
bidang dia tidak mengetahuinya. 
Tidak sinkron. Nah, di Rakorsus ini 
kita mau kordinasinya lebih kompak 
dan lebih tau tentang programnya 
masing-masing. Apalagi kita akan 
menuju kota Metaverse,” ucap 
Danny.

Danny juga mengungkapkan 
konsep metaverse ini wajib 
diketahui oleh seluruh lapisan 
masyarakat agar dapat 
memudahkan warga menghadapi 
era digitalisasi.

Sementara, hal yang sama 
diungkapkan Asisten 1 Pemprov, H. 
Andi Aslam Patonangi yang hadir 
mewakili Gubernur Sulsel. Beliau 
mengatakan, kordinasi hal yang 
sangat penting baik di suatu 
pemerintahan maupun swasta.

“Kegiatan ini sangat luar biasa, 
mengingat kordinasi sangat penting. 
Ide Pak Danny ini patut diapresiasi. 
Menjadi contoh bagi kita semua 
kedepannya,” sebutnya.

Rakorsus ini diagendakan selama 
sehari penuh dengan empat sesi 
agenda. Agenda pertama yakni 
pembahasan mengenai 'apa itu 
metaverse' yang dibawakan oleh 
CEO Founder WIR Grup, Daniel 
Surya.

Sedang, sesi dua, para peserta 
akan mendapatkan siraman qalbu 
dari Ustadz kondang Das'ad Latif. 
Sesi tiga, agenda penting yakni 
Danny Pomanto akan melaunching 
design program strategis Adama. 
Dan sesi ke empat masuk pada 
presentasi program strategis 
masing-masing SKPD.

Opening ceremony Rakorsus 2022 
ini ditandai dengan pukulan 
gendang dari Wali Kota Makassar, 
Moh. Ramdhan 'Danny' Pomanto, 
Wakil Walikota Makassar, 
Fatmawati Rusdi, CEO WIR Grup, 
Daniel Surya, Asisten 1 Pemprov 
Sulsel, H. Andi Aslan. (Satria)

Makassar	Menuju	Metaverse
Pemkot	Makassar	Menyelenggarakan	Rakorsus
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Avatar	Legislator	Makassar	
Siap	Serap	Aspirasi	Warga

DPRD MAKASSAR -  Wakil rakyat 
di DPRD Makassar akan hadir lebih 
dekat dengan warga dan dapat 
melayani warga 1x24 jam dalam 
bentuk avatar. Mulai dari konsultasi 
publik terkait rancangan peraturan 
daerah, penyaluran aspirasi hingga 
pengaduan.

Hal ini diungkapkan Sekretaris 
DPRD Makassar, Dahyal dalam 
Rapat Koordinasi Khusus Pemkot 
Makassar Tahun 2022, Rabu 
(16/3/2022).

"Kita berencana akan siapkan 
aplikasi Sipakatau atau Sistem 
Informasi Konsuktasi Publik, 
dengan ini warga bisa memberikan 
masukan terkait Ranperda sebagai 
bentuk produk hukum partisipatif 
sebekum menjadi Perda. Akan ada 
avatarnya anggota dewan 1x24 jam 

melayani warga," jelas Dahyal.

Legislator Makassar akan 
direpresentasikan dalam bentuk 
avatar dan akan berinteraksi dalam 
VR melalui aplikasi yang disiapkan 
oleh Sekretariat DPRD Makassar.

"Insha Allah (akan dibuatkan 
avatar), ini rencana inovasi tetapi 
tetap mengikuti ketentuan yang ada 
dan dikomunikasikan dengan 
Pimpinan dan anggota dewan," ujar 
Dahyal.

Selain Sipakatau, Dahyal menyebut 
sejumlah proyeksi program inovatif 
lainnya lainnya seperti Ero'ta yang 
akan memaksimalkan proses reses 
melalui ruang virtual sehingha 
proses penyerapan aspirasi warga 
bisa lebih luas.

"Ada juga aplikasi Ero'ta, banyak 
warga yang berpikir hasil reses 
tidak masuk dalam pokir anggota 
dewan. Satu kali reses setiap 
anghota dewan maksimal 6 titik, 
makanya ide ini muncul," terangnya.

Program andalan Sekretariat DPRD 
Makassar, Ajamma, akan 
dikembangkan menyesuaikan 
dengan penegasan Pemkot 
Makassar yang memantapkan diri 
menuju MetaVerse.

"Ajamma bakal dikembangkan, 
penyaluran aspirasi maupun 
pengaduan. Nanti akan avatar 
untuk mewadahi legislator sesuai 
bidang yang terima aspirasi, begitu 
juga dengan RDP dengan SKPD 
terkait," tutup Dahyal.
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DPRD MAKASSAR - Wakil rakyat 
di DPRD Makassar akan hadir lebih 
dekat dengan warga dan dapat 
melayani warga 1×24 jam dalam 
bentuk avatar. Mulai dari konsultasi 
publik terkait rancangan peraturan 
daerah, penyaluran aspirasi hingga 
pengaduan.

Hal ini diungkapkan Sekretaris 
DPRD Makassar, Dahyal dalam 
Rapat Koordinasi Khusus Pemkot 
Makassar Tahun 2022, Rabu 
(16/3/2022). 

“Kita berencana akan siapkan 
aplikasi Sipakatau atau Sistem 
Informasi Konsuktasi Publik, 
dengan ini warga bisa memberikan 
masukan terkait Ranperda sebagai 
bentuk produk hukum partisipatif 
sebekum menjadi Perda. Akan ada 
avatarnya anggota dewan 1×24 jam 

melayani warga,” jelas Dahyal.

Legislator Makassar akan 
direpresentasikan dalam bentuk 
avatar dan akan berinteraksi dalam 
VR melalui aplikasi yang disiapkan 
oleh Sekretariat DPRD Makassar.

“Insha Allah (akan dibuatkan 
avatar), ini rencana inovasi tetapi 
tetap mengikuti ketentuan yang ada 
dan dikomunikasikan dengan 
Pimpinan dan anggota dewan,” ujar 
Dahyal.

Selain Sipakatau, Dahyal menyebut 
sejumlah proyeksi program inovatif 
lainnya lainnya seperti Ero'ta yang 
akan memaksimalkan proses reses 
melalui ruang virtual sehingha 
proses penyerapan aspirasi warga 
bisa lebih luas.

“Ada juga aplikasi Ero'ta, banyak 
warga yang berpikir hasil reses 
tidak masuk dalam pokir anggota 
dewan. Satu kali reses setiap 
anghota dewan maksimal 6 titik, 
makanya ide ini muncul,” terangnya.

Program andalan Sekretariat DPRD 
Makassar, Ajamma, akan 
dikembangkan menyesuaikan 
dengan penegasan Pemkot 
Makassar yang memantapkan diri 
menuju MetaVerse.

“Ajamma bakal dikembangkan, 
penyaluran aspirasi maupun 
pengaduan. Nanti akan avatar 
untuk mewadahi legislator sesuai 
bidang yang terima aspirasi, begitu 
juga dengan RDP dengan SKPD 
terkait,” tutup Dahyal.

Legislator	Makassar	Akan	Hadir	
Dalam	Bentuk	Avatar



BULETIN	MIMBAR	PARIPURNA

DPRD MAKASSAR - Pimpinan 
dan Anggota DPRD Kota Makassar 
menerima kunjungan silaturahmi 
Komandan Kodim 1408/BS Letkol 
Inf Nurman Syahreda SE. Di ruang 
Ketua DPRD Makassar, Jumat 
(04/03/2022).
Kunjungan ini dalam rangka 
silaturahmi dan kooridnasi 
Forkopimda (Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah) menjalin 
komunikasi dan sinergitas dengan 
baik.

Salah satu fokus pembahasan 
pertemuan ini, yaitu menaggulangi 
perang antar kelompok yang 
selama ini terjadi di sejumlah 
kawasan di kota makassar. hal ini, 
dikatakan Ketua DPRD Makassar 
Rudianto Lallo yang menegaskan 
perlunya koordinasi yang baik 
antara penegak hukum dan 
anggota DPRD Makasar sebagai 
representase rakyat.

“Dimana selama ini Kerjasama 
diantara Komandan Kodim 
1408/BS, DPRD, Polri, Pemerintah 
Daerah dan semua lapisan 
masyarakat sudah terjalin dengan 
baik, ini sangat luar biasa dan 

harus kita tingkatkan terus dalam 
menjaga keutuhan, keamanan kota 
makassar,”

Diketahui, Ketua DPRD Makassar 
Rudianto Lallo bersama Wakil 
Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid 
Ali didampingi Sekretaris DPRD 
Makassar H. Dahyal, Kepala 
Bagian Umum Sek. DPRD 

Makassar Dr. Muhajir, dan Kepala 
Bagian Perlengkapan Danial Katto 
serta Kepala Bagian Keuangan 
Abd. Kadir.

Sebelum berpisah, pimpinan DPRD 
Makassar beserta jajaran 
melakukan foto bersama Dandim 
Letkol Inf Nurman Syahreda SE.

Pimpinan	dan	Anggota	DPRD	Makassar	
Terima	Kunjungan	Dandim	1408/BS

BULETIN	MIMBAR	PARIPURNA



BULETIN	MIMBAR	PARIPURNA

� 2 0 1 2 1

DPRD MAKASSAR - Polemik 
penunjukan Pj RT/RW secara tiba-
tiba oleh Pemerintah Kota dalam 
hal ini Walikota Makassar Moh 
Ramdhan Pomanto, kini berbuntut 
adanya aksi penolakan oleh 
sejumlah RT/RW yang diganti 
karena masa jabatannya sudah 
berakhir.

Hal itu juga menyusul dengan 
sejumlah mantan ketua RT/RW 
menyampaikan aspirasinya ke 
DPRD Kota Makassar, pada 
Selasa (15/3/2022). Mereka 
mengaku keberatan atas 
keputusan pemerintah digantikan 
oleh Pj. 

Menanggapi polemik tersebut, 
Anggota DPRD Kota Makassar, 
Muchlis Misbah mengatakan 
sebagai wakil rakyat sudah 
selayaknya menerima aspirasi 
masyarakat.

“Tuntutan mereka adalah meminta 
kepada Walikota untuk diadakan 
pemilihan (RT/RW) langsung, dan 
kami sebagai anggota DPRD 

adalah kewajiban meneruskan agar 
sampai ke Pak Walikota bahwa 
ada pendapat masuk seperti ini,” 
ujarnya sesaat setelah menerima 
aspirasi pada inisulsel.com

Muchlis Misbah juga 
menyampaikan bahwa DPRD Kota 
Makassar, tidak dalam posisi 
sebagai pengambil kebijakan 
terkait aspirasi yang disampaikan 
oleh sejumlah mantan ketua 
RT/RW.

“Kami sebagai penyambung lidah 
rakyat apapun usulan atau aspirasi 
yang masuk kami tampung dan 
meneruskan kepada pemerintah 
kota dalam hal ini Pak Wali,” ucap 
Legislator dari Partai Hanura ini.

“Kalau saya tidak bisa tolak adanya 
Pj, tapi saya memang sepakat dan 
setuju kalau pemilihan langsung. 
Kenapa? Itu betul-betul suara dari 
masyarakat dengan mufakat, jadi 
tidak ada yang tercederai kalau 
diakhiri dengan musyawarah,” 
tambahnya.

Kendati demikian, Anggota Komisi 
C DPRD Makassar ini memberikan 
solusi agar polemik tersebut tidak 
berbuntut panjang. Karena, kata 
dia, para RT RW yang diganti tidak 
mempersoalkan pergantian dirinya 
dan tidak merasa keberatan soal 
pergantian masa jabatan berakhir, 
yang dipersoalkan adalah 
mekanisme pergantian melalui 
penunjukan langsung bukan secara 
pemilihan langsung.

“Menurut saya, solusinya yaitu 
meminta kepada Walikota untuk 
siapkan pemilu raya dan meminta 
kepada RT/RW lama dan yang 
baru ditunjuk sebagai Pj agar 
bertarung dalam pemilihan 
langsung,” cetusnya.

“Karena kenapa? Polemik ini tidak 
akan panjang kalau Pak Walikota 
mengambil sikap untuk segera 
menentukan waktu beberapa bulan 
ke depan untuk dilakukan pemilu 
raya,” pungkas Muchlis Misbah. 
(Satria)

BULETIN	MIMBAR	PARIPURNA

Legislator	Beri	Solusi	
Polemik	Pergantian	RT/RW	
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DPRD MAKASSAR - Rapat 
Paripurna dengan agenda 
Penetapan Susunan Pimpinan dan 
Alat Kelengkapan Dewan (AKD) 
Periode 2022-2024, di Ruang rapat 
paripurna DPRD Makassar. Rabu 
(30/03/2022). Rapat dipimpin Ketua 
DPRD Makassar Rudianto Lallo 
didampingi Wakil Ketua DPRD 
Makassar Adi Rasyid Ali, Andi 
Suhada Sappaile, Andi Nurhaldin 
beserta Asisten II Walikota 
Makassar.

Keputusan DPRD terkait susunan 
pimpinan AKD ini dibacakan 
Sekretaris DPRD Makassar H. 
Dahyal. Sedang, sambutan walikota 
Makassar disampaikan Asisten II 
Walikota Makassar Rusmayani 
Madjid.

Berikut susunan Pimpinan Komisi 
DPRD Kota Makassar yang 
ditetapkan:

Ketua Komisi A, 
Rahmat Taqwa Qurais, 
Wakil Ketua Fatma Wahyudin 
dan Sekretaris Komisi Abd. Wahab 
Tahir.

Fiks..!!	Susunan	Pimpinan	dan	
Alat	Kelengkapan	DPRD	Makassar

RAHMAT TAQWA QURAIS

FATMA WAHYUDDIN

ABDUL WAHAB TAHIR



ERIC HORAS

Hj. MULIATI

ARI ASHARI ILHAM

SANGKALA SADDIKO SH

GALMERRYA 

KONDORURA

SUPRATMAN 

KASRUDI

HAMZAH HAMID

ANDI HADI IBRAHIM BASO
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DPRD	Kolaka	Timur	Belajar	
Sosialisasi	Perda	Di	DPRD	Makassar

DPRD MAKASSAR - DPRD 
Kolaka Timur melakukan 
kunjungan kerja di DPRD Kota 
Makassar. Kunjugan ini dalam 
rangka mempelajari sejumlah hal 
mengenai Program pro Rakyat 
yaitu Sosialisasi Peraturan Daerah 
Kota Makassar yang secara intens 
dilakukan Anggota DPRD 
Makassar. di ruang Penerimaan 
Protokol Sekretariat DPRD 
Makassar, Rabu (23/03/2022).

Ketua DPRD Kolaka Timur, 
Suhaemi Nasir selaku pimpinan 
Kunjungan, mengatakan pihaknya 
akan melakukan kegiatan 
Sosialisasi ini dalam waktu dekat. 
Sebab, dirinya mengaku kegiatan 
ini memberi dampak yang besar 
bagi masyarakat.
"Kami berharap setelah kunjungan 
ini, kegiatan sosialisasi bisa 
diterapkan di Kolaka. Karena ini 
merupakan kegiatan yang 
melibatkan banyak masyarakat," 
pungkasnya.

Terkait mekanisme dan prosedur 
pelaksanaan kegiatan Sosialisasi 

tersebut dijabarkan, Sekretaris 
DPRD Kota Makassar H. Dahyal 
mulai dari landasan regulasi 
hingga pelaksanaan teknis 
kegiatan, serta maksud dan tujuan 
dilaksanakannya kegiatan tersebut. 

Dirinya menyebutkan bahwa 
kegiatan ini sangat berdampak 
kepada masyarakat, baik itu 
edukasi maupun sektor 
perekonomian daerah.

"Sebab pelasanaannya ini 
dilakukan di sejumlah hotel yang 
tersebar dan kami menyerahkan 
sepenuhnya kepada anggota 
DPRD untuk menentukan tempat 
dan waktu", ujarnya.

Sebelum berpisah, Sekreterias 
DPRD Makassar H. Dahyal 
didampingi Kepala Subbagian 
Humas A. Taufiq Nadsir dan DPRD 
Kolaka saling bertukar cinderamata 
dan peraturan Walikota terkait 
Sosialisasi Perda serta Petunjuk 
Teknis yang telah didiskusikan 
bersama.



Kunjungan	DPRD	Kolaka	Utara
Sekretariat	DPRD	Makassar	Sharing	Program
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DPRD MAKASSAR - Kepala 
Bagian Umum Sekretariat DPRD 
Kota Makassar Dr. Muhajir pagi ini, 
Kamis, (31/03/2022) menerima 
kunjungan kerja Rombongan 
Anggota DPRD Kab kolaka Utara, 
Provinsi Sulawesi Tenggara di 
Ruang  Pertemuan Bagian 
Protokol DPRD Kota Makassar.

Rombongan Anggota DPRD 
Kolaka Utara di pimpin oleh 
Mustamrin Saleh  (Ketua Komisi 1 
) didampingi H. Burhanuddin ( 
Ketua Komisi 2 ) dan Ady Putra 
(Ketua Badan Kehormatan) 
bersama sejumlah Anggota 
DPRD Kolaka Utara dan 
Sejumlah staf Sekretariat 
DPRD Kolaka Utara.

Kabag Umum Setwan DPRD 
Makassar Dr. Muhajir, 
memaparkan mekanisme 
tahapan pelaksanaan kegiatan 
Sosialisasi Perda yang telah 
berjalan selama 3 (tiga) tahun 
terakhir. Beliau menerangkan, 
pendampingan kegiatan ini 
diperketat mulai dari 

kelengkapan berkas hingga 
penggunaan anggaran yang jelas.

"khusus kepada pendamping 
Kegiatan Sosper kami perketat 
sistem dan metode pendampingan  
kegiatan tersebut baik itu dari segi 
kelengkapan berkas, Anggaran 
dan hingga Pelaporan kegiatan 
yang akan dan yang telah 
dilaksanakan," tegasnya.

Menurutnya, mekanisme 
pelaporan anggaran dan laporan 
kegiatan itu bisa menjadi pintu 

masuk pemeriksaan BPK jika 
terlaksana tidak sesuai dengan 
regulasi yang telah diatur dalam 
perwali.

"oleh sebab itu kami melakukan 
brieffing dengan seluruh tenaga 
pendamping kegiatan Sosialisasi 
Peraturan Perundang undangan 
Anggota DPRD Makassar sebelum 
mereka melaksanakan kegiatan 
tersebut," ujarnya.

Selain itu, kedepannya Sekretariat 
DPRD Makassar, kata Muhajir, 

akan membentuk tim tenaga ahli 
hukum dalam rangka melakukan 
pendampingan di bidang hukum 
terkait pelaksanaan seluruh 
kegiatan kedewanan yang 
didukung staf sekretariat.

"Kami akan membentuk tim 
advokasi hukum, dimana kami 
telah berkonsultasi dengan 
pimpinan DPRD untuk 
memberikan segal bentuk 
pertimbangan hukum kepada 
anggota DPRD dan Sekretariat," 
tutupnya.
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DPRD MAKASSAR - Komisi A 
DPRD Kota Makassar meminta 
kepada Badan Kepegawaian Dan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota 
Makassar untuk meluruskan 
sejumlah informasi yang beredar 
terkait hasil seleksi Laskar Pelayanan 
Publik Berintegritas (Laskar Pelangi) 
yang baru saja diumumkan. 
Lantaran, hasil seleksi telah menuai 
sejumlah polemik di tengah 
masyarakat khususnya di kalangan 
pemerintah.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi A 
DPRD Makasssar Supratman saat 
menggelar Rapat Kerja Monitoring 
dan Evaluasi Program Kerja SKPD 
Triwulan I tahun 2022, kamis, 
(10/03/2022) di Ruang Rapat Komisi 
A.

"Kami meminta kepada BKPSDMD 
untuk secepatnya menyelesaikan 
persoalan laskar pelangi. Sebab, 
kami tidak mau polemik ini terus 
bergulir dengan informasi yang 
kurang jelas”, ujarnya.

Diketahui, rapat kerja Monev ini 
dihadiri sejumlah anggota Komisi A 
DPRD Makassar. 

Selesaikan	Polemik	Laskar	PelangiSelesaikan	Polemik	Laskar	Pelangi
Komisi	A	Minta	BKPSDMD	
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Komisi	B	Terima	Laporan	
Pendapatan	Daerah	Triwulan	Pertama	2022

DPRD MAKASSAR - Komisi B DPRD Kota 
Makassar Bidang Pereknomian dan 
Keuangan, Siang ini Rabu, 09/03/2022 
melakukan Rapat kerja membahas Monitoring 
dan evaluasi program kerja SKPD triwulan 
pertama tahun anggaran 2022 bersama mitra 
kerja komisi B, 

William Laurin Ketua Komisi B dalam 
pembukaan rapat menginstruksikan kepada 

Pejabat SKPD yang hadir agar melengkapi 
Bahan Rapat terkait Evaluasi 

Program Kerja dan 
penggunaan anggaran 

khususnya pada 
sektor pendapatan 
daerah pada tiap – 

tiap SKPD.

Menurutnya 
kelengkapan data 
yang disiapkan SKPD 
memudahkan anggota 
komisi melakukan 
pengawasan dan  
evaluasi program 
kerja serta serapan 
anggaran yang telah 

ditetapkan pada SKPD, 
para pimpinan SKPD 

juga dapat dengan mudah 
memaparkan dan merinci 

program kerja khususnya 
program kerja pada triwulan 
pertama tahun anggaran 
2022.

Sejumlah Anggota Komisi B 
mengikuti rapat hari pertama 
pelaksanaan Monev I tahun 
2022 ini dengan 
mengundang Kepala Dinas 
Kesehatan Kota Makassar, 
Kadis Damkar Kota 
Makassar, Kadis 
Perhubungan Kota 
Makassar, Dirut RSUD yang 

terjadwal pagi ini atau sesi pertama.

Pada siang hari atau sesi kedua Komisi B 
mengundang Para camat se-Kota Makassar 
dengan membahas agenda mendengarkan 
kendala dilapangan sekaligus laporan 
penerimaan retribusi sampah yang telah 
ditetapkan pada anggaran pendapatan daerah 
untuk tahun 2022. (fj)
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Komisi	C	Harap	Mitra	Kerja	SKPD	
Fokus	Peningkatan	Progres

DPRD MAKASSAR - Komisi C DPRD 
Makassar bidang pembangunan gelar 
rapat Monitoring Evaluasi (Monev) 
program Kerja Satuan Perangkat Kerja 
Daerah (SKPD) triwulan pertama tahun 
anggaran 2022 bersama mitra kerja 
Pemerintah Kota Makassar,Rabu 
(09/03/2022).

Dalam rapat Arifin Dg. Kulle 
menyampaikan saat rapat bersama 
mitra kerja SKPD agar fokus pada 
peningkatan program kerja dengan tetap 
mengutamakan pelayanan yang nyaman 
untuk masyarakat kota Makassar.

“kami minta teman-teman SKPD untuk 
fokus pada peningkatan program kerja 
dengan tetap utamakan pelayanan yang 
nyaman bagi masyarakat,” pinta Arkul 
sapaan akrab legislator Demokrat ini.

Ditempat yang sama Wakil Ketua Komisi 
C DPRD Makassar Fasruddin Rusly 
meminta SKPD untuk menjelaskan 
secara detail terkait program – program 
untuk tahun anggaran 2022 dan 
mengevaluasi laporan output program 
yang telah dijalankan selama tiga bulan 
terakhir ini.

“saya minta para Kepala SKPD dan 
jajarannya yang hadir untuk 
menjelaskan secara rinci serapan 
anggaran selama tiga bulan terakhir 
ini,”tegasnya dengan diselingi 
senyuman.

Diketahui rapat yang digelar diruang 
kerja Komisi C siang ini dipimpin 
langsung Ketua Komisi Arifin Dg.Kulle 
dan dihadiri beberapa Anggota Komisi 
dengan menghadirkan Dinas Tata 
Ruang, Balitbangda, Dinas Perumahan 
dan Bappeda kota Makassar.
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DPRD MAKASSAR - Komisi D 
DPRD Kota Makassar Bidang 
Kesejahteraan Rakyat, Rabu 
(09/03/2022) menggelar Rapat 
Monitoring dan Evaluasi Program 
Kerja SKPD triwulan pertama tahun 
anggaran 2022 bersama mitra 
kerja Pemerintah Kota Makassar.

Pimpinan rapat yang juga Wakil 
Ketua Komisi D Ibu. Fatma 
Wahyuddin dalam kesempatan ini 
meminta penjelasan terkait 
program – program untuk tahun 
anggaran 2022 serta mengevaluasi 
laporan output program yang telah 
dijalankan selama tiga bulan 
terakhir ini.

“Kami meminta para Kepala SKPD 
yang hadir untuk memaparkan 
secara rinci serapan anggaran 
yang telah dicapai hingga saat ini,” 
ujarnya.

Sejumlah Anggota Komisi D Hadir 
dalam rapat monitoring dan 
evaluasi sesi pertama, 
menghadirkan Dinas Pendidikan, 

Dinas Kebudayaan, Dinas 
Kesehatan, Dinas Pengendalian 
Penduduk dan KB Kota Makassar, 
serta RSUD Daya Kota Makassar.

Sedangkan, pada sesi kedua, 
Dinas Ketenagakerjaan, Dinas 
Pemuda dan Olahraga, Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Bagian 
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Kota Makassar.

Komisi	D	Fokus	
Rasionalisasi	Program	SKPD	



DPRD MAKASSAR - Pelaku 
perjalanan domestik, kini tak perlu 
lagi menunjukkan bukti hasil tes 
PCR maupun antigen. Baik via 
darat, laut, maupun udara.

Keputusan itu dibuat dalam rangka 
transisi menuju aktivitas normal 
dalam masa pandemik COVID-19.

Hal itu ditegaskan Menteri 
Koordinator bidang Kemaritiman 
dan Investasi (Menko Marves), 
Luhut Binsar Pandjaitan saat 
konferensi pers hasil Ratas 
Evaluasi PPKM, Senin 
(07/03/2022).

“Pelaku perjalanan domestik 
dengan transportasi darat laut, 
udara, maupun darat yang sudah 

melakukan vaksinasi kedua dan 
lengkap sudah tidak perlu 
menunjukkan bukti tes antigen 
maupun PCR negatif,” kata Luhut 
dalam konferensi pers hasil Ratas 
Evaluasi PPKM, Senin (7/3/2022).

Luhut menambahkan, hal tersebut 
akan ditetapkan dalam surat 
edaran yang nantinya diterbitkan 
oleh kementerian dan lembaga 
terkait dalam waktu dekat ini.

BULETIN	MIMBAR	PARIPURNA

Perjalanan	Domestik	
Tak	Lagi	Perlu	PCR	dan	Antigen
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Hindari	4	Faktor	yang	Cepat	Menguras	Hindari	4	Faktor	yang	Cepat	Menguras	
Kemampuan	Aki	MobilKemampuan	Aki	Mobil
Hindari	4	Faktor	yang	Cepat	Menguras	
Kemampuan	Aki	Mobil

Baterai atau aki menjadi salah satu 
komponen mobil yang paling 
sering diganti karena masa 
umurnya ataupun masa pakainya. 
Prinsipnya, pemakaian aki atau 
baterai harus diganti setelah 
periode waktu atau penggunaan 
tertentu.

Biasanya aki bermodel kering bisa 
bertahan selama kurang lebih 2 
tahun. Tapi jangan salah, ada juga 
aki yang bisa habis dalam waktu 
yang cepat, bahkan terkadang 
hitungan hari.

Mengapa itu bisa terjadi? Ada 
beberapa faktor, mulai dari 
kelalaian penggunaan, kerusakan, 
defek, kesalahan kecil, hingga 
penambahan aksesori yang tidak 
sesuai standar.

Berikut 4 faktor yang cepat 
menguras kemampuan aki 
mobil:

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

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

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

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

DPRD MAKASSAR - Kepala 
Bagian Perlengkapan Set. DPRD 
Kota Makassar bapak. Daniel 
Katto siang ini kamis, 10/03/2022 
menerima kunjungan kerja 
rombongan Anggota DPRD Kab. 
Muna dan Kab. Muna Barat di 
ruang Penerimaan Kunjungan 
Kerja Protokol DPRD Makassar. 

Pimpinan rombongan masing 
masing yakni Ketua DPRD Kab. 

Muna bapak La Saemuna, SE 
beserta rombongan dan Wakil 
Ketua DPRD Kab. Muna Barat 
bapak, H. Uking Djassa, SH 
beserta rombongan  lebih banyak 
berdiskusi tentang Ranperda tahun 
2022 yang akan di bahas dan 
sementara digodok saat ini di 
DPRD  Makassar. 

Dalam kesempatan ini pula bapak 
Daniel Katto menjelaskan teknis 

pelaksanaan Sosialisasi Perda 
yang telah terlaksana selama 3 
(tiga) tahun terakhir, yang juga 
mejnjadi materi kunjungan 
konsultasi kedua Rombongan 
Anggota DPRD tersebut, baik itu 
dari segi tekhnis pelaksanaan dan 
dari segi penganggaran. (fj)
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DPRD MAKASSAR - Wali Kota 
Makassar, Moh Ramdhan 
Pomanto menginstruksikan 
kepada seluruh SKPD untuk 
mendata tenaga Laskar Pelayanan 
Publik Berintegritas (Laskar 
Pelangi) yang dibutuhkan.

Danny mengatakan, sebanyak 
12.800 Laskar Pelangi yang lolos 
seleksi pada tahap awal. Namun 
hanya 12 ribu yang diumumkan 
sesuai dengan penempatanya.

“Passing grade yang lulus itu 
12.800, nah tadi saya minta juga 
berapa slot gaji yang disiapkan 
untuk tenaga laskar pelangi, 
ternyata 12.890 sekian. Jadi yang 
diumumkan itu hanya 12 ribu saja,” 
ujarnya, Selasa 8 Maret 2022.

Danny mengatakan, hanya 12 ribu 
Laskar Pelangi yang dibutuhkan 
Pemkot Makassar untuk 
dipekerjakan sebagai tenaga 
kontrak. Sedang, 800 orang yang 
namanya tidak tertera pada 
pengumuman, rencananya akan 
kembali dipertimbangkan.

Danny telah memerintahkan Wakil 
Wali Kota Makassar, Fatmawati 
Rusdi bersama Sekretaris Daerah 
(Sekda) dan BKPSDM untuk 
menyusun kriteria khusus untuk 
menyaring kembali 800 orang 
tenaga laskar pelangi yang tidak 
tercantum namanya pada 
pengumuman.

“Kebutuhan kita sebenarnya 12 
ribu untuk ADM saja, di luar 4000 
laskar 24 jam. tapi biarmi lebih 
hemat lebih bagus. 800 orang itu 
sebenarnya dia lolos, cuman saya 
yang minta penghematan (dicut) 
800 orang itu. mekanismenya kita 
lihat harus dengan undang-
undang. Kita lihat kembali dulukita 
evaluasi,”

Selain itu, evaluasi 800 orang 
tersebut akan melibatkan seluruh 
SKPD untuk menjumlahkan tenaga 
kontak yang dibutuhkan, sesuai 
dengan penilaian loyalitas dan 
kinerja yang baik di masing-
masing SKPD. “Saya 
memanfaatkan momen ini untuk 
mempernaiki tataran SDM kita, jadi 

kita bagi laskar pelangi ini dibagi 2. 
namanya laskar 24 jam,” katanya.

“Kemudian kedua,saya 
mewajibkan hari ini juga, berapa 
kebutuhan. misalnya di Satpol 
kekurangan orang hukum. 
makanya apa yang dibutuhkan 
bilang memangmi. Kemudian 
berapa orang lama yang lulus 
berapa orang baru yang lolos,” 
jelas Danny.

Sementara untuk anggarannya. 
Pemkot Makassar bisa 
mengakomodir sebanyak 12.891 
orang tenaga kontrak. “Slot 
anggaran sudah dijawab tadi 
12.891, artinya cukup sementara 
yang diumumkan itu hanya 12 ribu 
termasuk laskar 24 jam. 
Kebutuhan kita sebenarnya 12 ribu 
untuk Administrasi saja, di luar 
4000 laskar 24 jam. Tetapi biarmi 
lebih hemat lebih bagus,” 
terangnya.

Walikota	Bakal	Evaluasi	
800	Laskar	Pelangi	Tak	Lulus	Seleksi
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Proses tender tahap kedua Proyek 
Pembangunan Stadion Mattoanging 
kembali gagal. Hal itu disebabkan 
sejumlah perusahaan tak menenuhi 
syarat.

Pokja Biro Pengadaan Barang dan Jasa 
Sekretariat Pemprov Sulsel tak 
memenuhi syarat menilai ada tiga 
perusahaan yang ikut lelang tender 
tersebut. 

Kepala Bagian Pengadaan Biro 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov 
Sulse Mansyur Yahya mengatakan, 
ketiga perusahaan tersebut masing-
masing PT Duta Mas Indah, PT Usaha 
Subur Sejahtera, dan PT Citra Prasasti 
Konsorindo dinyatakan tak lulus.

Untuk PT DUTA MAS INDAH dinyatakan 
tidak Lulus Adminsitasi. Uraian Tidak 
Lulusnya; Hasil penelusuran digital 
terhadap seluruh peserta tender Pokja 
menemukan informasi putusan MA 
Nomor 893/K/Pdt.Sus-Kppu/2020 yang 
memperkuat keputusan KPPU 
sebagaimana pada amar putusan point 
(8) Melarang Terlapor IV (PT Duta 
MasIndah (DMI)untuk mengikuti tender 
pada bidang jasa konstruksi 
pembangunan sarana dan prasarana 
olah raga yang sumber pembiayaannya 
dari APBN dan/atau APBD selama dua 
tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak 
putusan ini memiliki kekuatan hukum 
tetap (Inkracht) sejak tanggal 11 Agustus 
2020.

“Hal ini telah dikonsultasikan pada 
Kanwil VI KPPU pada tanggal 9 Maret 
2022,” ujar Mansyur, Kamis (24/3/2022).

Kedua, PT Usaha Subur Sejahtera Tidak 
Lulus Evaluasi Teknis dengan uraian,  
Tidak Lulus : Beberapa Pengalaman 
Personil tenaga ahli perancang yang 
ditawarkan oleh PT. Usaha Subur 
Sejahtera dan KSO tidak memenuhi 
yang disyaratkan dalam Dokumen 
Tender Nomor: 
04.1/ADD/31132247/STADIONMATTOA
NGIN/POKJABPBJSULSEL/II/2022 
tanggal: 1 Maret 2022 pada Bab IV LDP 
Bagian E Persyarat Teknis Point 17.4 
Nomor 2 dan Dokumen Ketentuan PPK 
Lampiran Personil Pekerjaan 
Perancangan.

Dimana setelah dilakukan perhitungan 
terhadap Pengalaman Personil 
Perancang berdasarkan referensi 
pengalaman personil yang diunggah 
sebagaimana diatur dalam Dokumen 
Tender Bab III IKP klausul 27.8 bagian 
g) no. (8), bahwa pengalaman kerja TA. 
perancang dihitung berdasarkan bulan 
kerja profesional, sehingga 
Pengalaman�Tenaga Ahli yang 
ditawarkan oleh Peserta Tidak 
memenuhi Nilai Ambang Batas Sub 
Unsur.

“Sehingga dinyatakan tidak lulus,” ujar 
Mansyur.

Ketiga, PT CITRA PRASASTI 
KONSORINDO dinyatakan Tidak Lulus 
Evaluasi Teknis. Penjelasan Uraian 
Tidak Lulus: Tidak melampirkan bukti 
kepemilikan Peralatan untuk Mobil 
Crane dan DieselHammer (sesuai 
dengan BA. Klarifikasi Nomor 
05.b/31132247/STADIONMATTOANGIN/
POKJABPBJSULSEL/II/2022) 
sebagaimana yang disyaratkan dalam 
Dokumen Tender Nomor: 04.1/ADD 
/31132247/STADIONMATTOANGIN/PO
KJABPBJSULSEL/II/2022 tanggal: 1 
Maret 2022 pada Bab IV LDP Bagian E 
Persyarat Teknis Point 17.4 Nomor 3 
dan Dokumen Ketentuan PPK Lampiran 
Daftar Peralatan.

Dimana sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Dokumen Tender Bab III 
IKP klausul 27.8 bagian h) no. (3) bahwa 
Daftar Peralatan Utama yang dievaluasi 
adalah daftar peralatan utama yang 
disertai dengan: bagian c), surat 
perjanjian sewa beserta bukti 
kepemilikan/penguasaan terhadap 
peralatan dari pemberi sewa untuk 
peralatan dengan status sewa sehingga 
Nilai Bobot Peralatan PT. Citra Prasasti 
Konsorindo tidak memenuhi Nilai 
Ambang Batas Sub Unsur.

“Hal tersebut sehingga dinyatakan Tidak 
lulus,” tegas Mansyur.

Hasil Evaluasi tersebut telah diumumkan 
dan dapat dilihat pada portal LPSE 
Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan 
hasil evaluasi tersebut tidak ada peserta 
tender yang memenuhi syarat yang 
ditetapkan dalam Dokumen Tender dan 
Dokumen Ketentuan PPK, sehingga 
tender dinyatakan Gagal.

Dia menambahkan, tertuang dalam 
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Melalui Penyedia pada Lampiran VI.3 
klausul 37.7 

Dalam hal Tender ulang gagal, Pokja 
Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA 
melakukan Penunjukan Langsung 
dengan kriteria, kebutuhan tidak dapat 
ditunda; dan tidak cukup waktu untuk 
melaksanakan Tender.

Untuk langkah selanjutnya, Mansyur 
Yahya menegaskan bahwa pengerjaan 
proyek ini akan tetap dilanjutkan. 
Pemprov Sulsel melalui Barjas Akan 
kembalikan  ke PA (Pengguna 
Anggaran) yakni Dinas Pemuda dan 
Olahraga Sulsel untuk meminta 
masukan atu konsultasi ke LKPP.

LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah)adalah 
Lembaga Pemerintah Nonkementerian 
yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Presiden 
Republik Indonesia. LKPP dibentuk 
melalui Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 
tentang Lembaga Kebijakan 
Pengembangan Barang/Jasa 
pemerintah. “Jadi semua sudah jelas 
ada aturannya,” bebernya.

Akan ada Penunjukan langsung? Aturan 
penunjukan langsung berdasarkan pasal 
38 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 12 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018. Pasal ini disebutkan penunjukan 
langsung dilaksanakan setelah tender 
ulang mengalami kegagalan. Tapi 
Mansyur menegaskan semua tidak serta 
merta menunjuk langsung ada 
mekanisme termasuk meminta 
rekomendasi dari LKPP .

“Dari hasil konsultasi nanti dengan LKPP 
maka itu akan kami laksanakan,” 
tegasnya.

Lagi,	Proyek	Stadion	Mattoangin	Gagal	Tender
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Diskominfo	Makassar	Gelar	Diskusi	
Perkuat	Jaringan	Media
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DPRD MAKASSAR - Pemerintah 
Kota Makassar terus bersinergi 
dengan media publikasi dalam 
menyukseskan program. 
Mengingat, kolaborasi bersama 
media salah satu strategi 
penyampaian sejumlah 
pengembangan program dan 
informasi kepada masyarakat.

Untuk itu, Dinas Komunikasi dan 
Informasi Kota Makassar 
(Diskominfo), Pemerintah Kota 
Makassar menggelar Seminar 
Hubungan Media dengan tema 
'Memperkuat Jaringan Media untuk 

Mensukseskan Publikasi Program 
Pemerintah Kota Makassar' di 
Hotel Four Points, Jl. A. Djemma, 
Makassar. Rabu (09/03/2022).

Selaku narasumber, Owner Phinisi 
Media Training, Frederich Keun 
mengaku hubungan antara 
pemerintah dan media dapat 
berkolaborasi dalam bentuk 
kemitraan. Sejumlah jenis 
kemitraan yang dipaparkan beliau, 
diantaranya iklan imbal siar.

“Meski bemitra, media harus tetap 
dengan idealisme, objektifitas dan 

fungsi nya sebagai informasi untuk 
masyarakat,” tegasnya kepada 
seluruh peserta Seminar Hubungan 
Media. Rabu (09/03/2022).

Lebih lanjut, Ketua KPID Sulsel, 
Hasrul Hasan, pemerintah dan 
media disejajarkan sebagai mitra. 
Pemerintah membutuhkan media 
untuk publikasi dan sebaliknya 
media membutuhkan pemerintah 
sebagai narasumber dari 
kebijakan.

Sementara itu, Maqbul Halim 
mengatakan media dan pemerintah 
harus memiliki road map rencana 
pembangunan untuk publikasi. 
Informasi yang dihimpun media 
disarankannya, dikemas dalam 
satu pintu.

“Kalau sekarang ada namanya 
PPID (Pejabat Pengelola Infomasi 
dan Dokumentasi) untuk informasi 
terbuka bagi masyarakat. Saya 
rasa hal ini sangat baik dalam 
menyukseskan program 
pemerintah. Strategi juga dalam 
rangka menghindari berita yang 
tidak benar,” pungkasnya. (Satria)
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DPM-PTSP	Sulsel	
Luncurkan	Aplikasi	ProPTSP
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DPRD MAKASSAR - Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
Prov. Sulawesi Selatan 
mengembangkan aplikasi mobile 
layanan perizinan usaha dan non 
usaha dalam wilayah Sulawesi 
Selatan.

Aplikasi mobile 'ProPTSP' 
(Perizinan Online Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu) Provinsi 
Sulawesi Selatan diluncurkan pada 
21 Januari 2022 serentak dengan 
dilucurkannya Mal Pelayanan Publik 
(MPP) Sulsel. Sistem Online ini 
dapat diakses melalui https://simap-
new.sulselprov.go.id yang tersedia 
secara mobile pada Google Play 
Store dan versi iOS.

Tujuan dari aplikasi ini adalah 
memenuhi kebutuhan pelaku usaha 
dan mempermudah akses pelayan 
perizinan yang menjadi 
kewenangan Prov. Sulawesi 
Selatan. Dengan demikian, pelaku 
usaha tak perlu lagi mendatangi 
kantor DPM-PTSP.

M. Said Wahab, SE.,MM selaku 
Kepala Bidang Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan menjelaskan 
sekitar 21 sektor usaha dengan 73 
jenis layanan perizinan usaha 
sudah terkoneksi dengan aplikasi 
ProPTSP ini.

“Ada sekitar 21 sektor usaha 
dibawah kewenangan provinsi 
Sulawesi Selatan dengan 73 jenis 
pelayanan usaha”, ujarnya saat 
ditemui di ruang kerjanya, Kantor 
DPM-PTSP Sulsel, Jl. Bougenville. 
Kamis (17/03/2022).

Gubernur Sulsel Andi Sudirman 
Sulaiman saat meninjau aplikasi 
ProPTSP. (Ist)

Menambahkan hal tsb, Saiful Haris 
selaku Penanggung Jawab Teknis 
Sistem ProPTSP mengungkapkan, 
pemohon perizinan juga bisa 
melakukan 'tracing' atau mengecek 
status permohonan perizinan 
secara langsung melalui aplikasi. 
Apalagi, aplikasi ini terintegrasi 
dengan sejumlah Dinas teknis 
terkait pelayanan perizinan.

“Outputnya nanti dalam bentuk pdf 
yang disertai tanda tangan 
elektronik yang sudah tersertifikasi 
oleh Badan Sertifikasi Elektronik 
BSSN, sehingga izin yang telah 
terbit dengan mudah di download 
oleh pelaku usaha,” pungkasnya.
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DPRD MAKASSAR - Bunda Baca 
Makassar Indira Jusuf Ismail 
memberikan motivasi kepada Dinas 
Perpustakaan Kota Makassar agar 
begerak cepat menyesuaikan 
program 'Adama' yang  tertuang 
dalam RPJMD Kota Makassar 2021-
2026.

“Kerja cepat, semangat 
untuk pembudayaan 
kegemaran membaca  
dan pemenuhan indeks 
literasi Makassar,” kata 
Indira Jusuf Ismail saat 
menerima Kadis 
Perpustakaan Tenri A. 
Palallo didampingi pejabat 
struktural dan pustakawan 
di kediamannya. Senin 
(08/03/2022).

Dalam kesempatan ini, 
Indira berharap agar tim 
Perpustakaan bekerja 
terukur dan terencana 
demi keberadaan 
Perpustakaan dianggap 
begitu penting.

“Saya menangkap kesan, kalau 
cerita perpustakaan hanya dalam 
pikirannya  gudang buku,” katanya.

Padahal lanjut Indira, mereka lupa 
bahwa gudang buku ini sangat 
penting dan menentukan masa 
depan seseorang. Membaca buku 
menurutnya  membuka cakrawala 

berpikir, menginspirasi dan 
mempengaruhi  kehidupan 
seseorang.

Dukungan dari Indira Jusuf Ismail 
tersebut, kata Tenri A. Palallo 
sebagai tantangan bagi Dispustaka 
untuk lebih memajukan budaya 
gemar membaca di Makassar.

“Kami berterima kasih 
atas dukungan Bunda 
Baca, maka dari itu kami 
akan bekerja cepat 
untuk melaksanakan 
program, lebih 
menghidupkan kembali 
perpustakaan baik di 
sekolah, kecamatan, 
kelurahan,” ujar Tenri A. 
Palallo.

“Dispustaka sudah 
diketahui banyak 
inovasinya, jadi saya 
tinggal melanjutkan dan 
meningkatkan apa yang 
sudah ada,” 
sambungnya. (Satria)

DPRD MAKASSAR - Pemerintah 
Kota (Pemkot) Makasar menerima 
hibah sebidang tanah seluas 180 
meter persegi dari Letnan Jenderal 
TNI (Purn.) Solihin GP.

Tanah hibah ini diserahkan langsung 
oleh bapak M. Lutfi Adimulya, putra 
dari Solihin GP, kepada Wali Kota 
Makassar Moh. Ramdhan “Danny” 
Pomanto di kediaman pribadi 
Walikota, jalan Amirullah. No 18. 
Kamis (17/3/2022).

“Kami Pemerintah kota sangat 
bersyukur diberikan hibah oleh 
keluarga besar Letjen purnawirawan 
Solihin GP, hibah tanah seluas 180 
meter, untuk bisa didirikan kantor 
Kelurahan,” ucap Danny.

Danny menyampaikan bahwa ini 
adalah hal yang sangat langka, 
karena sebuah inisiasi inisiasi warga, 
apalagi dari warga kehormatan 
seperti Letjen (Purn) Solihin GP dan 
seluruh keluarganya.

“Atas nama warga masyarakat, 
terkhusus masyarakat kelurahan 
Berua Kecamatan Biringkanayya, 

kami mengucapkan terima kasih,” 
ujarnya.

Menurut Danny, ini adalah sebuah 
contoh, karena biasanya justru tanah 
pemerintah kota yang diambil oleh 
pihak ketiga.

“Tapi ini justru bentuk yang luar biasa 
menjadikan contoh bagi kita semua 
dengan kesadaran tinggi karena 
hanya mendengarkan saja kita butuh 

tanah, beliau mewakafkan tanahnya,” 
jelas Danny.

Danny meminta kepada masyarakat 
untuk mendoakan beliau agar 
senantiasa selalu sehat.

“Kami selalu rindu dengan nasehat 
nasehat bapak dan nama bapak 
disebut saja di kota Makassar, 
adalah suatu karunia bagi kami,” 
tutupnya.(Ist)
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Pemkot	Makassar	Terima	Hibah	Tanah	
Dari	Letjen	(Purn)	Solihin	GP

Terima	Motivasi	Bunda	Baca	Makassar
Dispustaka	Janji	Kerja	Cepat
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Tahukah Anda

10	Kota	di	Indonesia	10	Kota	di	Indonesia	
dengan	Biaya	Hidup	Termahaldengan	Biaya	Hidup	Termahal
10	Kota	di	Indonesia	
dengan	Biaya	Hidup	Termahal
Jumlah pengeluaran untuk biaya 
hidup sehari-hari antara satu 
daerah dengan daerah lainnya 
biasanya akan berbeda-beda. 
Sebenarnya, murah atau 
mahalnya biaya hidup di suatu 
kota disebabkan oleh banyak 
faktor.
Hal ini biasanya dipengaruhi dari 
kemajuan daerah, minat wisata 
dan gaya hidup. Adapun 
penghitungan biaya hidup 
biasanya mencakup sewa tempat 
tinggal, biaya makan dan 
transportasi.

Lantas kota mana yang memiliki 
biaya hidup paling tinggi di 
Indonesia? Berikut ini daftar 10 
kota dengan biaya hidup termahal 
di Indonesia:

1. Jakarta
Sebagai Ibu Kota Indonesia, total 
rata-rata pengeluaran per kapita di 
kota Jakarta adalah sebesar Rp 
4.446.770. Sedangkan total rata-
rata pengeluaran rumah 
tangganya adalah sebesar Rp 
16.897.727.

2. Surabaya
Berada di posisi kedua, 
pengeluaran di Surabaya rata-rata 
sebesar Rp 4.240.902 per kapita. 
Sedangkan total rata-rata 
pengeluaran rumah tangganya 
adalah sebesar Rp 16.115.429. 
Surabaya juga merupakan kota 
metropolitan terbesar di Jawa 
Timur sekaligus kota terbesar 
kedua di Indonesia setelah 
Jakarta. Tidaklah heran jika 
Surabaya masuk daftar kota 
dengan biaya hidup termahal di 
Indonesia.

3. Bekasi
Total rata-rata pengeluaran per 
kapita di Bekasi adalah sebesar 
Rp 4.119.168. Sedangkan total 
rata-rata pengeluaran rumah 
tangganya adalah sebesar Rp 
16.888.582.

4. Depok
Berbatasan langsung dengan 
Jakarta, kota Depok dikenal 
sebagai rumahnya orang-orang 
yang bekerja di Ibu Kota. Total 
rata-rata pengeluaran per kapita di 
kota Depok adalah sebesar Rp 
3.424.560. Sedangkan total rata-
rata pengeluaran rumah 
tangganya adalah sebesar Rp 
13.355.784.

5. Semarang
Total rata-rata pengeluaran per 
kapita di Semarang mencapai Rp 
3.257.315. Sedangkan total rata-
rata pengeluaran rumah 
tangganya adalah sebesar Rp 
13.680.725.

6. Tangerang
Berbatasan langsung dengan Ibu 
Kota Jakarta, Tangerang 
merupakan kota terbesar di 
Provinsi Banten serta ketiga 
terbesar di kawasan Jabodetabek.

Total rata-rata pengeluaran per 
kapita di Tangerang adalah 
sebesar Rp 3.287.159. Sedangkan 
total rata-rata pengeluaran rumah 
tangganya adalah sebesar Rp 
12.491.204.

7. Makassar
Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan 
ini merupakan salah satu kota 
metropolitan yang ada di Indonesia 

jika dinilai dari infrastruktur dan 
pembangunannya.

Total rata-rata pengeluaran per 
kapita di Makassar adalah sebesar 
Rp 3.253.338. Sedangkan total 
rata-rata pengeluaran rumah 
tangganya adalah sebesar Rp 
14.640.022.

8. Metro
Merupakan salah satu kota yang 
berada di Provinsi Lampung, 
Indonesia yang berjarak sekitar 52 
km dari Kota Bandar Lampung. 
Berdasarkan survei biaya hidup 
BPS 2018, total rata-rata 
pengeluaran per kapita di kota 
Metro adalah sebesar Rp 
3.217.451. Sedangkan total rata-
rata pengeluaran rumah 
tangganya adalah sebesar Rp 
12.226.313.

9. Serang
Total rata-rata pengeluaran per 
kapita di Kota Serang, Banten 
adalah sebesar Rp 3.178.430. 
Sedangkan total rata-rata 
pengeluaran rumah tangganya 
adalah sebesar Rp 13.031.561.

10. Banjarmasin
Kota Banjarmasin adalah sebuah 
kotamadya yang juga merupakan 
ibukota dari Provinsi Kalimantan 
Selatan. Total rata-rata 
pengeluaran per kapita di Kota 
Banjarmasin adalah sebesar Rp 
3.168.097. Sedangkan total rata-
rata pengeluaran rumah 
tangganya adalah sebesar Rp 
12.038.769.
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KEBIJAKAN pemerintah terkait 
kasus covid-19 berubah begitu 
cepat seiring dengan peningkatan 
varian omikron. Sejak pemerintah 
mengumumkan kasus pertama 
omikron pada 16 Desember 2021, 
hingga kemarin terdapat 850 
kasus baru. Salah satu kebijakan 
yang berubah begitu cepat ialah 
terkait perjalanan warga negara 
asing. Satuan Tugas Penanganan 
Covid-19 kemarin menerbitkan 
aturan baru untuk menghapus 
daftar 14 negara yang dilarang 
masuk Indonesia. Dengan 
demikian, larangan itu hanya 
berumur satu minggu sejak 7 
Januari 2022. Apa pun kebijakan 
yang diambil pemerintah patut 
didukung. 

Kebijakan yang diambil itu pasti 
melalui pertimbangan yang 
matang untuk menyelamatkan 
rakyat. Pelarangan masuk WNA 
dari negara tertentu tidak relevan 
lagi ketika omikron menyebar 
secara luas di atas muka bumi ini. 
Hingga 10 Januari, varian omikron 
sudah meluas ke 150 dari total 195 
negara di dunia (76%). Jika 
pengaturan pembatasan daftar 
negara masih tetap ada, kata Juru 
Bicara Satgas Penanganan Covid-
19 Wiku Adisasmito, akan 
menyulitkan pergerakan lintas 
negara yang masih diperlukan 
untuk mempertahankan stabilitas 
negara, termasuk pemulihan 
ekonomi nasional. Selain 
mencabut larangan itu, pemerintah 
juga menyamakan durasi karantina 
bagi seluruh pelaku perjalanan 
menjadi 7 x 24 jam dari yang 

sebelumnya 14 hari. Kebijakan 
tersebut tertuang dalam Surat 
Edaran (SE) Satgas Covid-19 
Nomor 2/2022 tentang Protokol 
Kesehatan Perjalanan Luar Negeri 
pada Masa Pandemi Covid-19 
tertanggal 10 Januari 2022. 
Mengenai lama masa karantina itu, 
Wiku mengatakan telah sesuai 
dengan rekomendasi dari Centers 
for Disease Control and Prevention 
(CDC) di Amerika Serikat (AS). 
CDC menyebutkan bahwa masa 
inkubasi omikron di tubuh manusia 
bisa muncul gejala pada hari 
ketiga sampai keenam. 

Apa yang direkomendasikan CDC 
itu merupakan salah satu bagian 
bentuk kerja sama informasi dalam 
hal penanganan covid-19, seperti 
halnya penelitian-penelitian 
mengenai mutasi virus dan 
sebagainya. Setiap negara harus 
terbuka membagikan informasinya 
jika ingin pandemi ini segera 
berakhir. Begitu pun dengan 
kesedian untuk berbagi vaksin. 
Bagaimana distribusi vaksin bisa 
tercapai dan merata jika tiap-tiap 
negara menutup pintunya satu 
sama lain. Kerja sama juga dapat 
berupa kesediaan untuk berbagi 
saran mengenai kebijakan yang 
telah dilakukan setiap negara. 
Selain di bidang kesehatan, kerja 
sama lainnya juga diperlukan di 
bidang ekonomi yang kini kian 
terhubung. 

Apabila suatu negara bertindak 
semaunya tanpa memedulikan 
imbasnya terhadap yang lain, tentu 
akan semakin menimbulkan 

kekacauan dan krisis yang 
semakin parah. Hal krusial lainnya 
ialah perlunya kesepakatan global 
mengenai lalu lintas perjalanan. 
Menunda atau menutup perjalanan 
internasional untuk jangka waktu 
yang lama tentunya akan 
berdampak pada sektor lain, 
termasuk juga kesehatan. Oleh 
karena itu, negara perlu 
memperbolehkan beberapa 
perjalanan penting lintas batas 
untuk ilmuwan, dokter, jurnalis, 
pebisnis, dan orang-orang penting 
lainnya. Langkah itu diperlukan jika 
ingin krisis ini cepat teratasi. 

Kendati demikian, pemerintah 
tetap perlu waspada mengingat 
mobilitas manusia merupakan 
medium penularan virus. Oleh 
karena itu, protokol kesehatan dan 
berbagai kebijakan yang telah 
dibuat harus dilaksanakan dan 
dipatuhi sungguh-sungguh. 
Jangan ada diskriminasi dalam hal 
kewajiban untuk melakukan 
karantina, baik bagi WNA maupun 
WNI yang datang dari luar negeri. 
Begitu pun dengan prosedur 
pengecekan dan pemeriksaannya. 
Jangan ada petugas atau aparat di 
lapangan yang main-main 
memalsukan surat atau dokumen 
kesehatan, misalnya. Adapun di 
tingkat akar rumput, warga harus 
tetap disiplin mengenakan masker, 
menjaga jarak, dan rajin mencuci 
tangan. Jika ini diterapkan dengan 
sungguh-sungguh, mudah-
mudahan kita dapat segera keluar 
dari krisis ini.

Kerja	Sama	Global	
Mengatasi	Omikron
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AKTIVITAS sehari-hari terasa tidak 
nyaman apabila mengalami leher 
kaku atau sulit digerakkan. Masalah 
ini timbul umumnya dikarenakan 
stres atau posisi tidur yang salah. 
Ketika masalah ini muncul, Anda 
bakal kesulitan untuk menggerakkan 
leher, seperti menoleh ke kanan atau 
kiri. Hal itu juga membuat rasa sakit 
di leher, kepala, lengan atau bahu. 
Apabila mengalami hal tak 
mengenakkan tersebut, tidak perlu 
khawatir. Terdapat sejumlah tahapan 
penyembuhan untuk leher kaku, 
salah satunya dengan yoga . Baca 
juga: Kolesterol Menyerang 
Penderita di Banyak Negara, Ini 
yang Tertinggi Latihan kesehatan 
holistik itu juga bisa membantu Anda 
melepaskan stres dan menyegarkan 
pikiran. Seperti menyadur Hindustan 
Times, Kamis (20/1/2022), berikut 
langkah-langkah latihan yoga untuk 
mengurangi leher kaku. 

1. Lakukan Latihan Peregangan, 
Tips yang pertama ini Anda lakukan 
dengan melakukan latihan 

peregangan secara teratur di 
sekitaran leher. Hal ini dilakukan 
untuk memperkuat otot-otot, 
sehingga dapat melepaskan 
kekakuan di leher yang sakit. 
Melakukan peregangan ini secara 
teratur juga dapat membantu 
memobilisasi bahu. 

2. Gerakan Sendi Tips berikutnya 
yang dapat dilakukan adalah 
menggerakan sendi, seperti 
menggerakkan lingkar bahu. Ada 
baiknya gerakan ini dilakukan secara 
rutin setiap pagi untuk meningkatkan 
mobilitas dan kelenturan pada bahu.

3. Backbends Melakukan gaya yoga 
backbends seperti kobra ternyata 
juga bisa membantu mengurangi 
peregangan leher yang kaku. Untuk 
melakukan peregangan ini, maka 
caranya dengan berbaring dalam 
posisi tengkurap, dan letakkan 
telapak tangan di bawah tulang 
belikat. Kemudian, angkat tubuh 
bagian atas dengan telapak tangan 
masih menyentuh tanah dan lihat ke 

atas. Tahan selama beberapa detik 
lalu turunkan tubuh Anda.

4. Peregangan Leher Gerakan yoga 
untuk mengurangi leher yang 
selanjutnya dengan melakukan 
peregangan leher. Anda dapat 
menekuk leher ke kedua sisi dan 
menahan beberapa napas sebelum 
berganti. Baca juga: 4 Obat China 
untuk Kolesterol Tinggi, Nomor 
Terakhir Paling Sering Dianjurkan 
Selanjutnya, tekuk leher ke samping 
sambil mengambil sisi yang 
berlawanan di belakang punggung 
sangat membantu bagi kebanyakan 
orang dengan nyeri leher.

4	Gerakan	Yoga	untuk	Kurangi4	Gerakan	Yoga	untuk	Kurangi
Nyeri	pada	Leher	yang	KakuNyeri	pada	Leher	yang	Kaku
4	Gerakan	Yoga	untuk	Kurangi
Nyeri	pada	Leher	yang	Kaku
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