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engan menyebut nama Allah SWT yang Maha 

DPengasih 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 
Mei Tahun 2022 Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto 
Lallo memaknai Lebaran sebagai momentum bagi warga 
bergotong-royong. Hal itu dikatakan Rudi saat salat Idul 
Fitri 2022 bareng Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 
'Danny' Pomanto di Lapangan Karebosi Makassar tadi 
pagi.

“Harapan dengan momentum hari Lebaran ini warga kota 
Makassar kita bisa saling bergandengan tangan 
bergotong-royong saling maaf-memaafkan sehingga kota 
ini menjadi nyaman dan tenang," tutur Rudi saat 
dikonfirmasi, Senin (5/2/2022). 

Dibulan yang sama Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar 
 mengalokasikan anggaran pembangunan rumah jabatan 
wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Makassar.

Pembangunan rumah dinas tersebut dianggarkan melalui 
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar. Rencana 
pembangunan tiga rumah dinas tersebut sudah tayang di 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Komisi D DPRD Makassar Bidang Kesejahteraan 
Masyarakat melakukan peninjauan ke Rumah Sakit 
Umum Daya Kota Makassar, Selasa (17/05/2022). 
Kunjungan ini dipimpin Ketua Komisi D DPRD Makassar 
Andi Hadi Ibrahim bersama Wakil Ketua Komisi D 
Kasrudi dan anggota Komsi D yaitu Harry Kurniah.

Dalam kunjungannya, Ketua Komisi D Andi Hadi Ibrahim 
menyampaikan terima kasih kepada manajemen rumah 
sakit dan pelayanan terkait sejumlah pembaharuan yang 
dilakukan.

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

    Makassar, Mei 2022

Indeks Parlementa
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DPRD MAKASSAR - Ketua DPRD 
Kota Makassar Rudianto Lallo 
memaknai Lebaran sebagai 
momentum bagi warga bergotong-
royong. Hal itu dikatakan Rudi saat 
salat Idul Fitri 2022 bareng Wali 
Kota Makassar Moh Ramdhan 
'Danny' Pomanto di Lapangan 
Karebosi Makassar tadi pagi.

“Harapan dengan momentum hari 
Lebaran ini warga kota Makassar 
kita bisa saling bergandengan 
tangan bergotong-royong saling 
maaf-memaafkan sehingga kota ini 
menjadi nyaman dan tenang," tutur 
Rudi saat dikonfirmasi, Senin 
(5/2/2022).

Rudi mengemukakan warga pun 
bersuka cita menyambut Lebaran 
tahun ini efek dari keterbatasan 
pandemi 2 tahun terakhir. Ribuan 
warga memadati Lapangan 
Karebosi sebagai tempat salat Idul 
Fitri.
"Kerinduan warga Kota Makassar 
yang 2 tahun kita tidak merayakan 
Idul Fitri, hari ini ini tersampaikan 

di Lapangan Karebosi yang 
dihadiri oleh ribuan warga Kota 
Makassar," papar Rudi.

Menurutnya hal tersebut menjadi 
pertanda bahwa Makassar 
dianggap sebagai kota yang 
religius. Animo warga tidak 
seantusias perayaan Lebaran 
tahun sebelumnya.

"Ini pertanda masyarakat antusias 
dengan kegiatan-kegiatan religi 
atau kegiatan keagamaan yang 
dua tahun ini tidak berjalan. Kita 
bersyukur," ujar dia.

Makanya dia beranggapan 
Lebaran tahun ini sangat terasa di 
tengah masa pandemi COVID-19. 
Sejumlah kegiatan masyarakat 
yang sebelumnya diperketat, mulai 
dilonggarkan namun tetap 
mengedepankan protokol 
kesehatan.

“Karena kita dua tahun COVID 
sangat-sangat terasa, belum lagi 
tadi malam lomba gema takbir 
dengan obor, itu baru terjadi lagi," 
pungkas Rudi.

Sementara Wali Kota Makassar 
Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto 
bakal memperbanyak Satgas 
COVID-19 awasi prokes. 
Makassar masih menerapkan 
pemberlakuan pembatasan 
kegiatan masyarakat (PPKM) level 
3 di tengah Lebaran.

"Tetapi bagi saya, kita tidak mau 
suudzon ini bagian dari PPKM 
antisipasi, agar kita tidak lengah. 
Sebuah antisipasi oleh pemerintah 
pusat agar kita semua pakai 
masker," ucap Danny, Senin (2/5).

Lebaran	Momentum	Lebaran	Momentum	
Gotong	RoyongGotong	Royong

Lebaran	Momentum	
Gotong	Royong
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Bamus	DPRD	Tetapkan	
Keputusan	Sejumlah	Ranperda

DPRD MAKASSAR - Badan Musyawarah (Bamus) 
DPRD Makassar menetapkan sejumlah agenda 
dewan di bulan Mei 2022, Selasa (17/05/2022). Di 
ruang rapat Badan Anggaran DPRD Makassar.

Adapun agenda yang ditetapkan yaitu, Rapat 
Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD 
Makassar sekaligus Pengambilan Keputusan 

terhadap Ranperda pengelolaan keuangan 
daerah, dan Ranperda tentang Pencegahan 
dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 
pada tanggal 30 Mei 2022.

Sementara, Rapat paripurna penyampaian 
Laporan Keterangan pertanggungjawaban 
Walikota Makassar Tahun 2021 akan 
ditetapkan pada rapat bamus selanjutnya. 
Paripurna LKPJ 2021 ini masih menuggu 
hasil rekomendasi dari Panitia Khusus 
(Pansus) LKPJ yang sementara dalam 
pembahasan.

Buletin Mimbar Paripurna



DPRD MAKASSAR - Sebaran 
sekolah menengah pertama (SMP) 
Negeri di Kota Makassar belum 
merata di setiap kecamatan. 
Alhasil, hal ini menyulitkan warga 
saat mendaftar anaknya dalam 
proses penerimaan peserta didik 
baru atau PPDB jalur zonasi.

Di Kecamatan Makassar misalnya, 
hanya terdapat 2 SMP Negeri, 
yakni UPT SPF SMP Negeri 46 
dan UPF SPF SMP Negeri 47 
Makassar,

Hal ini menjadikan banyak siswa di 
lulusan Sekolah Dasar (SD) di 
Kecamatan tersebut terpaksa 
beralih ke sekolah Swasta lantaran 
ketatnya persaingan untuk 
mendaftar di 2 SMP negeri itu,

Anggota Komisi B DPRD 
Makassar, Reski menyayangkan 
hal tersebut, dirinya mengaku 
banyak menerima keluhan dari 
masyarakat di konstituennya 
terkait persoalan itu.

Masyarakat banyak mengeluh ke 
saya karena mau tidak mau 
anaknya harus ke sekolah swasta 
karena tidak tertampung di SMP 
Negeri, ungkap Legislator 

Demokrat Rezki saat menggelar 
Sosialisasi Peraturan Daerah 
(Perda) Kota Makassar Nomor 01 
Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraaan Pendidikan, di 
Hotel Horison, Selasa 24/5/2022.

Oleh karena itu, dirinya 
mendorong Dinas Pendidikan Kota 
Makassar, agar segera 
mengakomodir ketimpangan 
antara siswa yang akan 
melanjutkan ke jenjang SMP 
penyediaan jumlah sekolah, hal itu 
disebutnya bisa mendorong 
pemerataan kualitas pendidikan.

Bukan hanya itu, persebaran 
tenaga pendidik atau sumber daya 
manusia (SDM) yang berkualitas 
juga harus diperhatikan untuk 
mengikis ketimpangan kualitas 
pendidikan antar sekolah, 
jelasnya.

Kepala Bidang Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan 
Masyarakat (Dikmas) Dinas 
Pendidikan (Disdik) Makassar, 
Hikmah Manganni menyebutkan, 
saat ini pemkot Makassar tengah 
menggodok sekolah terintegrasi.

Sekolah terintegrasi merupakan 

prasarana pendidikan mulai dari 
jenjang PAUD, SD, dan SMP yang 
berada di satu lingkungan yang 
sama. Sehingga, saat anak didik 
masuk PAUD, ia tak perlu 
berpindah sekolah ketika 
melanjutkan pendidikan ke jenjang 
yang lebih tinggi.

Diketahui, ada 2 sekolah yang 
rencana akan digarap untuk 
menjadi sekolah terintegrasi. 
Yakni, SD Lariang Bangi di Jalan 
Latimojong yang akan terintegrasi 
dengan SMP 46, dan SD 
Sudirman di Jalan Jenderal 
Sudirman, yang akan terintegrasi 
dengan PAUD, SD dan SMP.

"Hanya saja dari dua sekolah itu 
kami terkendala taksasi. Itu perlu 
dilelang, sehingga memakan 
waktu berbulan-bulan," katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, untuk 
saat ini pihaknya fokus pada 
pembangunan sekolah terintegrasi 
baru di wilayah timur kota.

"Biringkanaya dan Manggala 
sementara proses perencanaan, 
mudah-mudahan bulan Juni ini 
sudah bisa dilaksanakan," 
tandasnya.

Fraksi	Demokrat	Dorong	Pemerataan	
Kualitas	Pendidikan	di	Makassar

BULETIN MIMBAR PARIPURNA6

Berita	Ketua	Baleg
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Berita	Ketua	Banggar

DPRD MAKASSAR - Pemerintah 
Kota (Pemkot) Makassar 
 mengalokasikan anggaran 
pembangunan rumah jabatan wakil 
ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Makassar.

Pembangunan rumah dinas 
tersebut dianggarkan melalui Dinas 
Pekerjaan Umum (PU) Makassar.
Rencana pembangunan tiga rumah 
dinas tersebut sudah tayang di 
Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik (LPSE).

Tahapannya memasuki evaluasi 
administrasi, kualifikasi, teknis, dan 
harga dan diikuti oleh 117 peserta 
lelang. Kepala Dinas PU, Zuhaelsi 
Zubir mengatakan, pembangunan 
rumah dinas berlokasi di Jl Teduh 
Bersinar, Kecamatan Rappocini.

Nantinya akan ditempati oleh tiga 
Wakil Ketua DPRD, Adi Rasyid Ali, 
Andi Suhada Sappaile, dan Andi 
Nurhaldin Halid. "Sudah tahapan 
lelang, anggarannya Rp4,5 miliar 
untuk tiga rumah dinas," ucapnya, 
Selasa (17/5/2022).

Sementara Plt Kepala Bidang 
Pembagunan Dinas PU Makassar, 
Hajar menyampaikan, rumah 
dinas tersebut akan berdiri di atas 

lahan Pemerintah Kota Makassar.
Para Wakil Ketua DPRD 
Makassar ini bakal tinggal dan 
hidup bertetangga dalam satu 
kompleks yang sama. Luas lahan 
untuk masing-masing rumah yakni 
9x15 atau 270 meter persegi.
Rumah tersebut didesain dua lantai 
dengan tiga kamar tidur dan dua 
toilet, serta satu musalah.
"Pekarangannya seluas 4x3 meter, 
kalau total luasan keseluruhan 
untuk satu rumah 270 meter 
persegi," jelasnya.

Adapun target rampung rumah 
dinas wakil rakyat ini selesai pada 
akhir tahun mendatang.
Pengerjaannya butuh waktu 5-6 
bulan. Hajar membeberkan, Detail 
Engineering Design (DED) 
pembangunan ini sudah dieksekusi 
pada tahun anggaran 2021 lalu. 
Hanya saja untuk fisiknya sempat 
mengalami perubahan dengan 
berbagai pertimbangan. "Efektifnya 
memang DED tahun lalu dan fisik 
dikerjakan tahun ini, anggaran DED 
paling Rp100 juta," ujarnya.

Ia menambahkan, sejauh ini Wakil 
Ketua DPRD memang tak punya 
rumah dinas, yang ada hanya 
rumah dinas Ketua DPRD yang 
berlokasi di Jl Hertasning. (*)

Pembangunan Rumah Dinas ini 
akan ditempati oleh tiga Wakil 

Ketua DPRD, Adi Rasyid Ali, Andi 
Suhada Sappaile, dan Andi 

Nurhaldin Halid. "Sudah tahapan 
lelang, anggarannya Rp4,5 miliar 

untuk tiga rumah dinas,"

Pemkot	Kucurkan	Anggaran

Bangun	3	Rujab	
Pimpinan	Dewan



Berita	Ketua	Badan	Kehormatan
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DPRD MAKASSAR - Penerapan 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 
belum berjalan maksimal, 
Mudahnya dijumpai pamflet atau 
reklame rokok sadar memengaruhi 
potensi meningkatnya masyarakat 
yang terpaparar penyakit akibat 
asap rokok.

Padahal, pemerintah sendiri telah 
membentuk aturan terkait KTR 
yang tertuang dalam Peraturan 
Daerah (Perda) Makassar Nomor 
4 Tahun 2013 tentang Kawasan 
Tanpa Rokok.

Anggota DPRD Kota Makassar 
Rezki mengaku cukup 
menyayangkan kondisi ini, terlebih 
pembentukan produk hukum 
tersebut menyita banyak anggaran 
dan tenaga agar bisa diwujudkan.

"Inikan mencontoh daerah Bogor, 
mereka di sana disiplin betul-betul, 
tapi kita di sini nyatanya banyak 
yang melanggar, di kantor-kantor, 
di kawasan wisata kota, seperti 
Anjungan Losari itu masih banyak 
pelanggaran.” ujarnya.

Didalam Perda tersebut, sudah 
diatur kawasan-kawasan yang 
tidak dibatasi untuk aktivitas 
merokok, seperti areal 
perkantoran, rumah ibadah, 
daerah sekolah, sarana olahraga, 
hingga tempat wisata.

“Dendanya juga tidak main-main 
ini, sampai 50 juta dan kurungan. 
Nah yang kami lihat tidak ada yang 
sampai didenda segitu padalah 
Perda ini dibuat sejak 2013,” 
katanya.

Legislator Demokrat tersebut 
menilai, lemahnya pengawasan 
dan penindakan pemerintah 
membuat masyarakat kian enggan 
untuk patuh.

Salah satu tujuan pembentukan 
KTR sendiri ialah untuk 
mengurangi angka perokok anak 
agar terlindung dari bahayanya 
zaat adiktif bagi kesehatan 
mereka.

Sayangnya, aturan ini masih 
belum bergerak secara efektif 
dengan melihat masifnya usia 
pelajar yang merokok di kawasan 
yang ditetapkan sebagai KTR.

Hal ini juga dipengaruhi dengan 
masih banyaknya kegiatan umum 
sekolah seperti pentas seni yang 
menjadikan produk rokok sebagai 
sponsor, meskipun, tidak secara 
gamblang memampangkan produk 
rokok.

Iklan rokok yang dengan mudah 
diakses dan ditemui di mana-mana 
rupanya berhasil menarik sebagian 
pelajar agar mencoba hal yang 
mengandung zat berbahaya ini. 

Peringatan 18+ dalam kemasan 
pun teralihkan dengan papan-
papan reklame yang memberikan 
tampilan menarik.

Salah satu pelajar sekolah 
menengah, FB (15) menyebut, 
sering melihat tampilan model 
iklan-iklan dalam rokok yang 
terkesan jantan dan tangguh. Hal 
inilah yang memicu dirinya untuk 
mencoba hingga akhir ketagihan.

"Karena sering lihat iklan rokok di 
sekitar sekolah atau di pinggir-
pinggir jalan. Biasanya gambarnya 
itu laki-laki keren, jadi ada kesan 
berani," katanya.

Di sisi lain, Konselor Henti Rokok 
Balai Balai Besar Kesehatan Paru 
Masyarakat (BBKPM) Deasy 
Yulianti menyebut, pengaruh 
lingkungan menjadi salah satu 
pemicu utama seseorang mulai 
merokok. Biasanya, orang-orang 
yang telah memiliki pekerjaan atau 
pemasukan rutin lebih berpotensi 
melakukan aktifitas ini.

Sepanjang April 2022, BBKPM 
Makassar mencatat ada sebanyak 
102 pasien yang melakukan 
konseling berhenti merokok. 
Jumlah ini meningkat dari periode 
yang sama di tahun sebelumnya 
sebanyak 96 orang.

Penerapan	Perda	KTR	di	Makassar	
Dinilai	Belum	Maksimal

Buletin Mimbar Paripurna
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Berita	Ketua	Komisi	A

DPRD MAKASSAR - Pemberla-
kuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) Level 3 
kembali diberlakukan di Makassar, 
mulai 10 Mei hingga 23 Mei 2022.

Untuk mengoptimalkan 
pemberlakuan tersebut, Komisi A 
DPRD Makassar melakukan Rapat 
Dengar Pendapat (RDP) para 
pengusaha Tempat Hiburan Malam 
(THM) dan para Camat se Kota 
Makassar.

Namun, hingga sore hari, RDP 
hanya berlangsung setengah jalan, 
karena banyak pihak THM tak 
hadir, padahal telah disurati.

Ketua Komisi A DPRD Makassar, 
Rahmat Taqwa, mengambil 
keputusan penundaan rapat dan 
dilanjutkan esok harinya.

“Kami meminta pihak THM agar 
semua bisa hadir esok harinya,” 
katanya, di Ruang Rapat, Kantor 
DPRD Makassar, Jl A.P Pettarani, 
Rabu (11/5/2022).

Sementara itu, Anggota Komisi A, 
Irwan Djafar, juga mengharapkan 
para pengusaha THM agar 
memenuhi undangan rapat.

Sementara itu, Ketua Asosiasi 
Usaha Hiburan Makassar (AUHM), 
Zulkarnain Ali Naru, menegaskan 

bahwa industri hiburan Makassar 
saat ini sudah tak beroperasi 
sebanyak 50 persen.

“Kita tunggu saja bagaimana 
baiknya hasil RDP besok,” 
katanya.

PPKM	Level	3	

Komisi	A	RDP	dengan	Pihak	THM



BULETIN MIMBAR PARIPURNA10

Berita	Ketua	Komisi	B

Legislator	PKB	Minta	Pelibatan	
Semua	Pihak	dalam	Pembangunan	

DPRD MAKASSAR - 
Pengarusutamaan gender (PUG), 
bertujuan untuk meniadakan 
kesenjangan antara perempuan 
dan laki-laki dalam mengakses dan 
memanfaatkan pembangunan. 
Juga untuk meningkatkan 
partisipasi serta peran perempuan 
dalam mengontrol pembangunan.

PUG mendorong kesetaraan dan 
menjamin pemenuhan hak-hak 
perempuan, yang merupakan hak 
asasi manusia (HAM).

“Perda tentang PUG ini bagian dari 
wujud dukungan kebijakan untuk 
menghapus diskriminasi dan 
ketidakadilan terhadap perempuan. 
PUG ini untuk memaksimalkan 
peran perempuan dalam 
pembangunan,” jelas Imam 
Musakkar, anggota DPRD Kota 
Makassar.

Anggota DPRD Kota Makassar 
Partai PKB itu berbicara di 
hadapan warga dalam Sosialisasi 
Perundangan-undangan Angkatan 
6. Kali ini, dirinya 
menyosialisasikan Peraturan 
Daerah Nomor 05 Tahun 2019 
Tentang Pengarusutamaan Gender 
(PUG) dalam Pembangunan 
Daerah.

Sosialisasi Perda tersebut digelar 
di dua Hotel Maxone, Minggu 
(29/05/2022). Dengan 
menghadirkan narasumber, Kepala 
Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Kota 
Makassar, Achie Soleman dan 
Inisiator Ranperda PUG, Shinta 
Mashita Molina.

Dengan adanya perda ini, Imam 
Musakkar berharap agar 
pemerintah kota, pihak swasta, 
masyarakat, ormas dapat 
mewujudkan dan menerapkan 
serta meningkatkan kesataraan 
dan keadilan gender.

“Baik itu dalam partisipasi, kontrol 
dalam proses pembagunan, dalam 
kedudukan, peranan serta 
tanggung jawab perempuan dan 
laki-laki baik dalam bidang 
pemerintahan, politik, ekonomi, 
sosial budaya dan lainnya,” 
tambahnya.
(Ananta)

Buletin Mimbar Paripurna
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DPRD MAKASSAR - Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah DPRD 
Kota Makassar  mendesak 
Pemerintah Kota (Pemkot) agar 
mempercepat tender sejumlah 
proyek fisik.

Pasalnya, hingga pertengahan 
triwulan kedua, tender proyek yang 
tayang dalam laman Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik 
(LPSE) masih minim.

Sekretaris Komisi C DPRD 
Makassar, Arifin Daeng Kulle 
mengaku telah memberi ultimatum 
kepada Bagian Unit Layanan 
Pengadaan (ULP). Rencana 
pemanggilan pun tengah 
dipersiapkan untuk mengetahui 
kendala terkait lambannya proses 
tender.

"Komisi saya sudah ngomong 
dengan Pak Ketua DPRD, 
inshaallah kami rencana mau 
panggil ULP untuk mengetahui 
dinas-dinas apa saja yang sudah 
masuk (dokumennya) untuk 
ditayangkan proses tender, jadi 
jangan lagi ditunda-tunda, mudah-
mudahan pekan ini sudah kami 
mau panggil," ucapnya.

Arifin berujar, semakin cepat 
tender dilakukan, proyek 
pengerjaan fisik juga bisa cepat 
dilaksanakan. Apalagi, saat ini 

sudah memasuki pertengahan 
tahun.

"Kami mau tahu persis, sebab 
sampai saat ini belum ada 
kegiatan fisik yang jalan. Kami 
mau di bulan Juni semua 
(pembangunan) fisik sudah bisa 
jalan sehingga triwulan kedua ini 
bisa tampak bobot fisik di 
infrastruktur terutamanya," jelas 
dia.

Terpisah, Dinas Pekerjaan Umum 
(PU) Makassar yang menjadi salah 
satu OPD dengan proyek fisik 
terbanyak mengaku sudah 
menyiapkan segala dokumen 
tender yang diperlukan, khususnya 
yang berkaitan dengan 
infrastruktur jalan. Bahkan, 
dokumen tersebut sudah lama 
diserahkan ke Bagian ULP.

"Kami sudah serahkan ke ULP, 
bahkan sudah melalui tahapan 
review (pengkajian ulang)," tutur 
Kepala Dinas PU Makassar, 
Zuhaelsi.

Dia mengaku juga sudah berulang 
kali menghubungi ULP agar 
dokumen tersebut segera tayang 
dalam LPSE. Hanya saja, 
pengakuan dari ULP, kata 
Zuhaelsi, tim kelompok kerja 
(Pokja) mereka terbatas.
"Hampir tiap hari kami update 

progres ke ULP, tapi katanya 
Pokjanya terbatas," bebernya.

Lambannya progres dari ULP, 
dinilai Zuhaelsi sangat berdampak 
pada rendahnya serapan 
anggaran Dinas PU. Pasalnya, 
sebagian besar kinerja Dinas PU 
bergantung pada progres 
pengerjaan fisik sejumlah 
infrastruktur.

"Bagaimana mau serapan tinggi 
kalau belum ada fisik berjalan. 
Kami sebenarnya sisa tunggu dari 
ULP, karena dokumen sudah 
rampung semua, rekomendasi dari 
hasil review juga sudah diperbaiki," 
jelasnya.

Adapun paket tender yang tengah 
dinantikan untuk tayang dalam 
laman LPSE yakni lima paket 
rehabilitasi jalan dan enam paket 
pembangunan jalan. Seluruh 
pengerjaan paket ini diprediksi 
rampung dalam lima hingga enam 
bulan masa kerja.

"Inshallah bisa selesai sebelum 
habis masa penganggaran," 
pungkas Zuhaelsi.

Sementara itu, Bagian ULP 
Pemkot Makassar  yang coba 
dikonfirmasi terkait hal ini, belum 
memberi tanggapan.

Dewan		Akan	Panggil		ULP
Tender		Proyek		Jalan	Ditempat
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DPRD MAKASSAR - Komisi D 
DPRD Makassar Bidang 
Kesejahteraan Masyarakat 
melakukan peninjauan ke Rumah 
Sakit Umum Daya Kota Makassar, 
Selasa (17/05/2022). Kunjungan 
ini dipimpin Ketua Komisi D DPRD 
Makassar Andi Hadi Ibrahim 
bersama Wakil Ketua Komisi D 
Kasrudi dan anggota Komsi D 
yaitu Harry Kurniah.

Dalam kunjungannya, Ketua 
Komisi D Andi Hadi Ibrahim 
menyampaikan terima kasih 
kepada manajemen rumah sakit 
dan pelayanan terkait sejumlah 
pembaharuan yang dilakukan.

“Kami salut dengan manajemen 
RSUD Daya yang melakukan 
sejumlah perbaikan terkait 
layanan. Misalnya tersedianya 
obat dalam layanan dan juga 
pembenahan terkait administrasi 
BPJS”, ungkapnya.

Selain itu, dirinya menambhakan, 
pihak legislatif meminta 
pemerintah kota untuk lebih 

memberi perhatian kepada tenaga-
tenaga kesehatan kota makassar 
khususnya RSUD Daya.

“Kita berharap pemerintah kota, 
bukan hanya pembenahan tapi 
bagaimana pahlawan-pahlwan 

kesehatan ini diberikan reward. 
Karena seperti yang kita ketahui 
mereka bisa melewati 2 tahun 
masa pandemi dengan 
pengabdian yang luar biasa”, 
tutupnya.

Komisi	D	Apresiasi	Kinerja	
Pelayanan	RSUD	Daya

Buletin Mimbar Paripurna



Ketua Komisi D DPRD Makassar 
Andi Hadi Ibrahim Baso dan 
Sekretaris Komisi A, H. Abdul 
Wahab Tahir menerima aspirasi 
Pendamping Hukum Keluarga Ahli 
Waris bapak MANGAWE BIN 
SULEMAN yang diduga 
melakukan penyerobotan tanah. 
Senin (23/05/2022) di ruang 
Penerimaan Aspirasi DPRD Kota 
Makassar.

Berdasarkan pernyataan 
Pendamping Hukum Keluarga Ahli 
Waris, Rahmat H Amahoru, terkait 
kasus Penyerobotan Tanah milik 
MANGAWE BIN SULEMAN di 
ketahui terletak Kecamatan 
Biringkanaya. Penyerobotan ini 
diduga dilakukan oleh seorang 
oknum pengusaha di Kota 
Makassar.

“kasus ini sementara dihentikan 
oleh Polrestabes Makassar 
dengan alasan tidak mencukupi 
bukti. Maka dari itu, kami berharap 
bisa dipertemukan oleh DPRD 
Makassar untuk menemukan titik 

terang dari masalah ini,” ujarnya.

Semantara itu, Sekretaris Komisi A 
Abd. Wahab Tahir mengungkapkan 
kasus seperti ini tidak boleh 
dibiarkan berlarut. Apalagi 
dilakukan oleh oknum pengusaha. 
Dirinya mengatakan akan 
memanggil pengusaha tersebut 
untuk dihadirkan dalam Rapat

Dengar Pendapat jumat nanti.
“Kami tidak bisa membiarkan ini 
berlarut. Maka dari itu kami akan 
panggil untuk membahas masalah 
ini dengan pihak pengusaha 
tersebut. Kalau urusan di 
kepolisian biarkan berjalan, 
semantara kita akan duduk 
bersama dengan pendamping 
hukum ahli waris,” tegasnya.

Marak	Penyerobotan	Lahan	
Anggota	Dewan	Siap	Mitigasi	Warga
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DPRD MAKASSAR - Panitia 
Khusus (Pansus) DPRD Kota 
Makassar tarkait Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban 
(LKPJ) Walikota Makassar Tahun 
2021 kembali menggelar rapat 
kerja, Selasa (17/05/2022).

Rapat ini kembali mendengarkan 
gambaran umum LKPJ Tahun 
2021 dari sejumlah OPD Pemkot 
Makassar. Diantaranya, 
target dan realisasi 
pencapaian anggaran 
pendapatan dan belanja 
daerah.

Dipimpin Ketua Pansus H. 
Ray Suryadi Arsyad 
didampingi Wakil Ketua 
Pansus Ari Ashari Ilham 
bersama sejumlah anggota 
Pansus. Rapat ini 
menghadirkan sejumlah 
kepala OPD. 

Anggota Pansus, Suharmika, 

mengapresiasi OPD yang hadir 
pada hari ini. Namun dirinya 
mengimbau OPD untuk 
memperbaiki terkait angka-angka 
yang berbeda. Sebab pihaknya 
mengaku tidak ingin ada 
ketidaksinkronan angka-angka 
realisasi yang berbeda.

"Apakah bisa dikonsultasikan, 
ketika pandangan akhir fraksi 

angka yang lain dan Jawaban 
walikota Makassar berbeda lagi 
angkanya" pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala 
Bagian Umum Setda Makassar 
mengaku data yang disediakan 
terus bergerak sampai hari ini. 
Maka dari itu, terjadi pergerakan 
realisasi belanja dan pendapatan 
hingga hari ini.

Ketua Pansus, H. Ray 
Suryadi berharap sinkronisasi 
data lebih diperjelas dengan 
angka yang lebih spesifik. 
Apalagi, terkait realisasi 
belanja daerah. 

"Karena satu saja item yang 
tidak sama, akan berdampak 
pada angka-angka lainnya. 
Jadi Laporan LKPJ ini mesti 
disinkronkan dengan apa 
yang disampaikan Walikota 
pada waktu yang lalu," 
tegasnya.

Gambaran	Umum	LKPJ	2021
Dewan	Harap	Tak	Ada	Kekeliruan

Berita	Anggota	DPRD
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DPRD MAKASSAR - Komisi D 
DPRD Kota Makassar berharap 
pengurus baru Komite Olahraga 
Nasional (KONI) Kota Makassar 
terus melakukan perbaikan dalam 
dunia olahraga. Selain itu, 
memberdayaan potensi pemuda.

Ketua Komisi D, Andi Hadi 
mengaku, selama ini sudah ada 
semangat dan upaya dari KONI 
Makassar untuk melakukan 
perbaikan terkait pengembangan 
olahraga.

“Hal ini untuk mengurangi hal-hal 
negatif terhadap generasi muda 
sehingga keterlibatan Dinas 
Pemuda dan Olahraga dan KONI 
Kota Makassar ini penting 
membangun kolaborasi,” ujar Andi 
Hadi.

Hal itu terungkap saat Komisi D 
DPRD Makassar menggelar Rapat 

Dengar Pendapat (RDP) bersama 
Pengurus Komite Olahraga 
Nasional Indonesia (KONI) Kota 
Makassar dan Dinas Pemuda dan 
Olahraga Kota Makassar. Selasa 
(25/05/2022).

Selain itu, kata Andi Hadi, 
pihaknya juga berharap ada 
kesinambungan laporan KONI ke 
Komisi D sebagai mitra kerja dan 
Dispora Makassar sebagai 
pertanggungjawaban untuk 
disampaikan ke masyarakat terkait 
hasil kerja KONI nantinya.

“Saya melihat ada semangat dan 
ada upaya perbaikan dari KONI 
terkait pengembangan olahraga di 
Kota Makassar,” ungkapnya.

Juga ada inisiatif dari KONI dan 
Dispora yang menginisiasi lahirnya 
Perda terkait para atlet yang 
berprestasi di Kota Makassar.

“Kita berharap tahun ini Perda 
yang dimaksud sudah masuk 
dalam pembahasan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua KONI 
Makassar Ahmad Susanto 
menyampaikan apresiasi dan 
terima kasih kepada Komisi D 
DPRD Makassar sebagai lembaga 
yang memberikan fungsi kontrol 
dan pengawasan terhadap 
program olahraga di Kota 
Makassar.

“Tadi kami diminta untuk 
menyampaikan program dan arah 
kebijakan pembinaan prestasi 
olahraga di Kota Makassar. Kami 
menganggap ini sinergi yang 
bagus antara KONI dan Dewan, 
tentunya kami sedapat mungkin 
akan wujudkan apa yang menjadi 
cita-cita dan program yang sudah 
kami buat,” bebernya. (Ananta)

Dewan	Minta	KONI	Makassar	

GENJOT	POTENSI	PEMUDA
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Sosialisasi	Retribusi	Perizinan	Tertentu

HARUS	SAMPAI	KE	MASYARAKAT
DPRD MAKASSAR - 
Anggota DPRD Kota Makassar, 
Fatma Wahyudin menggelar 
sosialisasi Angkatan 6 dengan 
bahasan Sosialisasi Peraturan 
Daerah Kota Makassar No. 1 
Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kota 
Makassat No. 5 Tahun 2012 
tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu, di Hotel Aston. Minggu 
(29/05/2022).

Hadir selaku narasumber, 
Sekretaris DPRD Kota Makassar 
H. Dahyal, S. Sos, dan Kepala 
Dinas Perizininan dan Pelayanan 
Kota Makassar, A. Zulkifli Nanda 
serta dipandu langsung oleh 
Moderator, M. Yusran.

Pada kesempatan ini, Fatma 
Wahyudin, membahas persoalan 
perizinan. Hal ini berkaitan dengan 
administrasi. Ada beberapa jenis 
izin yang menarik retribusi, 
diantaranya pengurusan Izin 
Mendirikan Bangunan atau IMB 
dan Izin Minuman Beralkohol 
(Minol).

“Saya mengimbau masyarakat 
untuk tertib administrasi. Ini bentuk 
dukungan kita peningkatan PAD 
(Pendapatan Asli Daerah) Kota 
Makassar,” jelas Legislator 
Demokrat itu.

Lanjut Wakil Ketua Komisi A DPRD 
Makassar itu, berharap agenda 
sosialisasi ini bisa memberikan 
pemahaman kepada warga terkait 
retribusi perizinan tertentu. 
Sehingga, mereka tahu mana hak 
dan kewajiban dalam mengurus 
izin-izin tertentu.
“Saya harapkan, masyarakat tahu 
hak dan kewajibannya lebih jauh 
terhadap jenis-jenis retribusi yang 
ada dalam perda,” ujar Fatma.

Selain itu, dirinya akan mendorong 
revisi perda perubahan tarif 
retribusi sejumlah izin usaha 
tertentu, misalnya saja Air Bawah 
Tanah. Izin sektor ini dinilai perlu 
menjadi perhatian.

“Kita minta Pemkot Makassar 
awasi penggunaan air bawah 
tanah. Kalau terus dilakukan akan 
merusak lingkungan. Makanya 
saya akan usul untuk menaikan 
tarif retribusi biar mereka beralih 
ke PDAM,” bebernya. (Ananta)

Buletin Mimbar Paripurna
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DEWAN	SIAP	BANTU	WARGADEWAN	SIAP	BANTU	WARGADEWAN	SIAP	BANTU	WARGA

DPRD MAKASSAR - 
Anggota DPRD Kota Makassar, 
Ray Suryadi Arsyad menyebut 
Kota Makassar merupakan 
daerah yang sangat kompleks 
dari segi hukum, sosial, dan 
perekonomian. Maka dari itu, 
perlu regulasi mengenai 
perlindungan hukum.

“Pemerintah kota Makassar 
hadir dalam memberikan 
perlindungan hukum tersebut. 
Fasilitas ini diinisiasi DPRD 
Kota Makassar bagi 
masyarakat,” ujarnya 
dihadapan ratusan peserta 
sosialisasi.

Hal ini disampaikan dirinya saat 
menggelar Sosialisasi 
Angkatan 6 dengan Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2015 
Tentang Penyelenggaraan 
Bantuan Hukum, di Hotel 
Karebosi Primer. Minggu 
(29/05/2022).

Pendampingan tersebut 
tentunya, sambung legislator 
Partai Demokrat ini, 
dikhususkan bagi masyarakat 
dengan kriteria tertentu. Hal ini 
untuk menjamin kesetaraan di 
mata hukum.
“Jadi terlibat masalah hukum, 
masyarakat kurang mampu, 
bisa mendapatkan 
pendampingan hukum yang 
dibantu pemerintah. Apakah itu 
dalam bentuk pengacara, atau 
seperti apa,” jelasnya.

Selaku narasumber, kegiatan 
ini menghadirkan, PurnaBhakti 
Kabag Hukum Kota Makassar, 
Umar, SH dan Akademisi 
Hukum, Syarifuddin Machmud, 
SH.

Banyak	Ketimpangan	Hukum
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DPRD MAKASSAR - 
Ketua Komisi A DPRD Kota 
Makassar, Rachmat Taqwa 
Quraisy mengimbau pemuda untuk 
memberikan kontribusi terhadap 
pembangunan daerah. Sebab, 
tanggung jawab perkembangan 
daerah ada di generasi muda

“Sekarang yang dinilai seberapa 
cerdas kita di masyarakat. Saya 
ingatkan kepada anak muda, untuk 
memiliki kemampuan membantu 
pemerintah dengan berbagai 

inovasi anak muda,” ujarnya.

Hal ini disampaikan dirinya saat 
menggelar Sosialisasi Angkatan 7 
dengan pembahasan Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2019 
tentang Kepemudaan, di Hotel 
Khas, Makassar. Sabtu 
(28/05/2022).

Selain itu, legislator PPP itu juga 
mengajak seluruh masyarakat 
terutama anak muda, untuk 
bersinergi, membahas isu terkini 

dan menjadi garda terdepan bagi 
perubahan.

“Saya selalu di kantor DPRD dan 
Kantor PPP, kalau ada mau 
didiskusikan, ayo. Mari kita 
bersinergi dalam hal apapun yang 
positif bagi anak muda Makassar 
yang tentunya berdampak pada 
peningkatan kualitas diri, dan 
pembangunan daerah,” terang 
legislator Milenial itu.

Wakil	Rakyat	Ajak	Pemuda	
Bersinergi	Bangun	Daerah
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Abd. Wahid 
menggelar Sosialisasi Angkatan 7 
dengan mengangkat tema 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2019 tentang Pengarusutamaan 
Gender (PUG) dalam 
Pembangunan, di Hotel Grand 
Maleo, Sabtu (28/05/2022).

Kata Abd. Wahid, tujuan dari Perda 
ini yaitu menjamin terwujudkan 
kesetaraan dan keadilan gender. 
Tidak hanya itu, regulasi yang 
disahkan 2019 ini bisa menjadi 
acuan menyusun strategi dalam 
pengintegrasian gender.

“Saya selaku perempuan merasa 
bangga dgn adanya keterwakilan 
perempuan yg akan menjadi wakil 
walikota makassar.. dan tentunya 
ini merupakan angin segar buat 
para perempuan,” tukasnya.
Dengan adanya perda ini, kami 
berharap agar pemerintah kota, 
Pihak swasta, masyarakat, ormas 
dapat mewujudkan dan 
menerapkan serta meningkatkan 
kesataraan dan keadilan gender 
dalam partisipasi, kontrol dalam 
proses pembagunan, dalam 
kedudukan, peranan serta 
tanggung jawab perempuan dan 
laki-laki baik dalam bidang 

pemerintahan, politik, ekonomi, 
sosial budaya dan lainnya.

Legislator PPP itu menilai 
perempuan punya hak dalam 
pembangunan. Tidak hanya 
mengurusi rumah tangga tetapi 
juga memiliki hak dan peranan 
baik sektor pemerintah bahkan 
politik.

“Adanya regulasi ini membuat 
perempuan setara dengan laki-
laki, termasuk dalam 
pembangunan seperti akademisi, 
pemerintahan dan politik,” 
tegasnya.

Hal ini diperkuat salah satu 
narasumber yang juga hadir, yaitu 
Inisiator Perda PUG Dalam 
Pembangunan, Indira Mulyasari 
Paramastuti menegaskan, 
pentingnya pengarusutamaan 
gender disosialisasikan agar 
masyarakat bisa memahami 
seperti apa implementasi 
peraturan ini di tengah 
masyarakat.

“Saya berharap ibu-ibu dan bapak-
bapak yang hadir tau dan paham 
mengimplementasikan tujuan dari 
perda PUG ini,” ujarnya. (Satria)

Lagi,	Dewan	Minta	Peran	
Perempuan	dalam	Pembangunan

Buletin Mimbar Paripurna



BULETIN MIMBAR PARIPURNA20

Berita	Anggota	DPRD

DPRD MAKASSAR - Pemerintah 
Kota Makassar sudah harus 
berupaya untuk memberikan 
edukasi terkait kawasan tanpa 
rokok tersebut. Sehingga, mereka 
yang merupakan perokok aktif 
tidak akan merokok di 
sembarangan tempat.

“Pemerintah daerah berkewajiban 
menginformasikan kepada 
masyakarat dan itu sudah diatur 
dalam Perda ini. Dan mengawasi 
peredaran rokok yang 
mengandung zat adiktif ini,” ucap 
Andi Nurhaldin.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua 
DPRD Makassar itu saat 
membuka kegiatan Sosialisasi 
Angkatan ke 6 terkait Peraturan 
Daerah Nomor 04 Tahun 2013 
Tentang Kawasan Tanpa Rokok, 
Kamis (26/05/2022) di Hotel 
Horison Ultima, Makassar.

Adapun 7 tatanan KTR yang diatur 
dalam Perda Kota Makassar 
Nomor 4 tahun 2013, yakni 
fasilitas kesehatan, sekolah, 
tempat bermain anak, tempat 
ibadah, angkutan umum, tempat 
kerja, dan tempat umum lainnya. 

Namun di lapangan di lokasi KTR 
tersebut masih ditemukan 
sejumlah pelanggaran.

“Jadi pada tempat-tempat yang 
semestinya ada tanda-tanda 
kawasan tanpa rokok itu, misalnya 
kantor lurah, sekolah, perda ini 
harus dioptimalkan. Kita berikan 
pemahaman kepada pimpinan-
pimpinan instansi, kemudian kita 
lakukan pemasangan-
pemasangan tanda kawasan tanpa 
rokok di tempat tersebut,” lanjut 
dia.

Menurut Legislator muda Partai 
Golkar itu, semua pihak harus 
bersinergi untuk memasifkan agar 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini 
bisa ditingkatkan lagi.

“Semua unsur harus ikut berperan 
menyebarluaskan perda ini. 
Tujuannya, agar masyarakat tahu 
mana yang boleh atau masuk 
KTR,” tambahnya.
(Ananta)

Politisi	Golkar	Nurhaldin	
Dorong	Kolaborasi	Perda	KTR
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DPRD MAKASSAR - Legislator 
DPRD Makassar Fraksi PPP, Hj. 
Muliati menilai regulasi terkait 
perlindungan pengelolaan 
lingkungan hidup erat 
hubungannya dengan penyediaan 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 
Kota Makassar. Sebab, banyak 
manfaat dan fungsi yang dirasakan 
masyarakat.

“perlunya lingkungan hidup harus 
disadari masyarakat, mulai dari 
rumah, adanya tanaman di rumah. 
Adanya penghijauan ini, sangat 
bermanfaat bagi lingkungan 
masyarakat sendiri. Hal ini juga 
bisa bermanfaat bagi lingkungan 
perkotaan jika masyarakat sadar,” 
ungkapnya.

Hal ini disampaikan Hj. Muliati saat 
melaksanakan kegiatan Sosialisasi 
Angkatan 7 dengan bahasan 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 
09 Tahun 2016 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, di Hotel Aerotel 
Smile, Makassar. Rabu 
(25/05/2022).

Hadir selaku narasumber, 
Widyaswara BKKBN Prov. Sulsel, 
Irvan Roberto dan Pemerhati 

Perempuan, Utami Setyorini.

Selain menjaga lingkungan, Hj. 
Muliati juga berharap agar 
konstituennya senantiasa bijak 
dalam memanfaatkan sumber 
daya alam di sekitarnya. 
Kebiasaan manusia yang serakah 
seringkali menjadi penyebab 
terjadinya beragam musibah, 
seperti banjir dan lain-lain.

“Banyak kerusakan dan musibah 
yang terjadi itu karena ulah 
manusia sendiri. Makanya, perda 
ini hadir dalam rangka menjaga 
lingkungan hidup dari kejahatan 
manusia. Mari lebih peduli 
lingkungan dan lebih bijak 
memanfaatkan SDA yang ada,” 
demikian Muliati.
(Ananta)

Jagai	Kota	Ta,	Legislator	Makassar	
Harap	Masyarakat	Peduli	Lingkungan
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Dewan:	Pajak	Anda	Menggenjot
Pembangunan	Daerah

DPRD MAKASSAR - Legislator 
Makassar, Mesakh R. Rantepadang 
menggelar kegiatan Sosialisasi 
Angkatan 6 dengan membahas 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Pajak Daerah. Sabtu 
(21/05/2022) di Hotel Maxone, 
Makassar.

Hadir selaku narasumber, Kepala 
Bidang Badan Pendapatan Daerah 
Kota Makassar, Sahir dan Sekretaris 
DPRD Makassar H. Dahyal.

Dalam sambutannya, Mesakh 
mengungkapkan alasannya 
menyosialisasikan perda tentang 
pajak daerah ini. 

Menurutnya, sektor perpajakan 
dianggap sangat penting guna 
menunjang kemajuan pembangunan 
di Kota Makassar.

“Pajak ini sangat banyak 
bersentuhan langsung dengan 
masyarakat. Makanya, mereka perlu 
mengetahui bahwa pajak 
merupakan suatu kewajiban. Saya 
mengajak masyarakat Kota 
Makassar untuk selalu taat 
membayar pajak. Sebab 
peruntukannya juga untuk 
masyarakat nantinya,” kata 
Legislator PDIP itu.

Sejauh ini, katanya, respons 
masyarakat terutama konstituennya 
terhadap masalah pajak kian 
membaik. Dalam hal ini berkaitan 
dengan pembayaran Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB).

“Meskipun demikian, kita tak pernah 
berhenti untuk melakukan 
sosialisasi. Terutama setelah 
adanya berbagai kebijakan baru 
yang dikeluarkan oleh Bapenda 
Kota Makassar. Informasi tersebut 
semuanya harus sampai ke 
masyarakat,” tegas Mesakh.
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Alhidayat 
Samsu menggelar sosialisasi 
peraturan perundang-undangan 
angkatan 6, Perda nomor 01 tahun 
2019 tentang “Penyelenggaraan 
Pendidikan”, di Hotel Grand Maleo 
Makassar, Sabtu (21/05/2022).

Dalam kesempatan ini, dirinya 
menilai pendidikan dari rumah dan 
lingkungan harus lebih ditekankan. 
Sebab, pendidikan formal telah 
diatur oleh pemerintah daerah kota 
Makassar maupun provinsi.

“Sejatinya pendidikan dimulai dari 
rumah dan lingkungan. Tujuan 
pendidikan hakikatnya, adalah 
perkembangan potensi peserta 
didik. Nah, sekolah mesti hadir 
disini,” ujar Legislator termuda 
DPRD Makassar itu.

Selain itu, dirinya juga mengajak 
seluruh stakeholder untuk 
mendesain perkembangan dengan 
baik, minat dan bakat. Tak hanya 
itu, dirinya mengedapankan untuk 
menanamkan nilai-nilai moral dan 
akhlak anak dengan baik.

“Tidak hanya terkait 
perkembangan potensi, namun 
juga akhlak dan nilai moral perlu 
diperhatikan. Sebab ini adalah hal 
yang penting untuk menyiapkan 
anak-anak menghadapi tantangan 
masa depan,” pungkasnya.

Selaku narasumber, Legislator 
PDIP itu didampingi Kepala Bidang 
PAUD Dinas Pendidikan Kota 
Makassar Dr. Hikmah Manganni 
dan Akademisi UNM Dr. Hasyim. 
(Ananta)

Anak	Didik	Disiapkan	Hadapi	
Tantangan	Masa	Depan
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Marak	Kasus	Kekerasan	Anak	
Orang	Tua	Tidak	Boleh	Lepas	Tanggung	Jawab

DPRD MAKASSAR - 
Anggota DPRD Kota Makassar, Hj 
Kartini menilai Peraturan Daerah 
perlindungan anak diperlukan untuk 
melindungi anak-anak dari semua 
tindakan kekerasan, pelecehan 
seksual dan sebagainya. 
Menurutnya, dalam satu tahun 
terakhir kekerasan terhadap anak 
di bawah umur mengalami 
peningkatan.

Dirinya menyebut, maraknya 
eksploitasi anak di tengah 
masyarakat yang dianggap biasa, 
seperti mengamen, mengemis, 
bahkan prostitusi online menjadi 
masalah mendasar.

“Jadi perlindungan anak ini 
menjelaskan bahwa bagaimana 
tanggung jawab anak bukan hanya 
ke pemerintah, itu menjadi 
tanggung jawab kita semua, baik 
bidang usaha, bidang industri, dan 
tataran masyarakat. Semua 
terlibat,” kata Kartini di Hotel Grand 
Maleo, Sabtu (27/03/2022).

Hak itu terungkap dalam kegiatan 
Sosialisasi Angkatan 6 dengan 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2018 tentang Perlindungan Anak. 
Hadir selaku narasumber, Kepala 
Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Kota 
Makassar Achi Soleman, dan 
Anggota DPRD Makassar periode 
2014-2019, Dr. Muh. Said.

Menurut legislator Partai Perindo 
itu, partisipasi masyarakat sangat 
dibutuhkan untuk memutus mata 
rantai penindasan terhadap anak.

“Jika warga menemukan ada 
indikator yang melakukan hal-hal 
indikasinya ini. Jangan tidak mau 
terlibat sebab nanti menjadi 
sasaran. Karena itu menjadi 
tanggung jawab kita, supaya tidak 
menjadi lebih besar,” jelasnya. 
(Ananta)
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DPRD MAKASSAR - 
Anggota DPRD Kota Makassar, 
Syukran Kahfi, menggelar 
sosialisasi Angkatan 6 dengan 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 
10 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Rumah Kos di Hotel 
Grand Imawan, Selasa 
(17/05/2022).

Menurutnya, regulasi ini penting 
untuk disebarluaskan. Sebab, 
masih banyak masyarakat yang 
kurang paham terkait aturan 
pengelolaan rumah kos. Misalnya, 
belum memiliki izin dan beroperasi 
tidak sesuai dengan aturan yang 
berlaku.

“Perda ini dibentuk atas inisiasi 
DPRD. Kita ingin pemilik rumah 
kos taat mengenai aturan yang 
diatur,” jelas Syukran.

Jangan sampai, kata anggota 
Komisi A DPRD Itu, rumah kos 
menjadi tempat tinggal yang 
menurunkan kualitas iman dan 
ketakwaan masyarakat. Karena itu 
penting bagi pemilik kos untuk 
menatuhi tata tertib sebagaimana 
yang tertuang dalam Perda Nomor 
10 Tahun 2011.

Seperti memiliki izin pengelolaan 
rumah kos, pengelola wajib 
bertanggung jawab atas segala 
aktivitas yang terjadi di rumah kos, 
menyediakan ruang tamu yang 
terpisah dengan kamat kos, 
menyediakan, hingga minimal satu 
kamar mandi untuk tiap tiga kamar 
kos.

“Pengelolaan rumah kos di Kota 
Makassar pada umumnya sudah 
ada yang baik, tapi masih ada juga 
yang melakukan pelanggaran. 
Karena itu penting bagi pemerintah 
kota untuk melakukan 
pengawasan secara rutin sehingga 
bisa melihat peruntukan rumah 
kos,” beber dia. (Satria)

Dewan	Bedah	Pengelolaan	
Pajak	Rumah	Kos
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