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

Adapun beberapa Headline News yang dapat dirangkum 
oleh Tim Redaksi Buletin Mimbar Paripurna kali ini. 
Diantaranya yaitu di Bulan November tahun 2022, 
Eksekutif dan Legislatif sepakati telah menetapkan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 
2023 sebesar Rp5,6 Triliun.
 
Dimana sebelumnya telah dilaksanakan Rapat Paripurna 
Kesembilan Belas Masa Persidangan Pertama Tahun 
Sidang 2022/2023 DPRD Kota Makassar. Agenda acara: 
Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda Kota 
Makassar Tentang APBD Tahun Anggaran 2023. 

Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo menghadiri 
undangan silaturrahmi Kapolrestabes Makassar Kombes 
Budhi Haryanto yang berlangsung di lobi Polrestabes 
Makassar pada Kamis (24/11/2022), turut dihadiri 
Forkopimda Makassar, organisasi massa Islam, pimpinan 
redaksi media, dan stakeholder terkait lainnya.

Kegiatan Silaturrahmi ini dalam rangka menindaklanjuti 
Maklumat MUI     No: maklumat-03/DP.P.XXI/XI/2022 
tanggal 14 November 2022, tentang senjata tajam, busur 
panah dan sejenisnya. Ketua DPRD Makassar, berharap 
perlu ada langkah tegas untuk menyelesaikan 
permasalahan bersama stakeholder terkait. Karena Kota 
Makassar yang jadi kota modern seharusnya tidak ada 
lagi tindakan-tindakan primitif dan premanisme, yang 
mengganggu keamanan wilayah kota Makassar.

Dan dibulan November Anggota Legislatif menyelesaikan 
kegiatan Sosialisasi Perda sebagai penutup akhir tahun 
yang selanjutnya di bulan Desember nantinya akan 
dilaksanakan Reses sebagai penutup kegiatan akhir 
tahun 2022.

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

                                         Makassar, 30 November 2022
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DPRD MAKASSAR - Ketua DPRD 
Kota Makassar Rudianto Lallo 
menghadiri undangan silaturrahmi 
Kapolrestabes Makassar Kombes 
Budhi Haryanto dalam rangka 
menindaklanjuti Maklumat MUI     
No: maklumat-03/DP.P.XXI/XI/2022 
tanggal 14 November 2022, tentang 
senjata tajam, busur panah dan 
sejenisnya.

Kegiatan yang berlangsung di lobi 
Polrestabes Makassar pada Kamis 
(24/11/2022), turut dihadiri 
Forkopimda Makassar, organisasi 
massa Islam, pimpinan redaksi 
media, dan stakeholder terkait 
lainnya.

Ketua DPRD Makassar, berharap 
perlu ada langkah tegas untuk 
menyelesaikan permasalahan 

bersama stakeholder terkait. Karena 
Kota Makassar yang jadi kota 
modern seharusnya tidak ada lagi 
tindakan-tindakan primitif dan 
premanisme, yang mengganggu 
keamanan wilayah kota Makassar.

“Mari kita jaga Kota Makassar terus 
kondusif, program Jagai Anakta', 
adalah salahsatu program yang 
wajib kita dukung bersama,” kata 
Rudianto.

Sementara itu, Kapolrestabes 
Makassar Kombes Budhi Haryanto 
mengatakan, pihaknya akan 
mengambil langkah yang 
diharapkan jika ada pelaku yang 
menggunakan senjata tajam yang 

berdampak pada keselamatan 
nyawa masyarakat maupun 
petugas.

“Dengan adanya dukungan, 
tentunya kami sangat senang dan 
semangat untuk melakukan apa 
yang harus dilakukan untuk 
menjaga kota Makassar tetap aman. 
Kalau memang itu membahayakan 
nyawa masyarakat ataupun 
petugas, kami akan mengambil 
tindakan tegas yang terukur,” 
katanya.

Menurut Budhi, pada pertemuan 
disepakati akan dimassifkan 
pendidikan akhlak dan sosialisasi 
tentang bahaya busur di sekolah, 
masjid, gereja, dan tempat-tempat 
ibadah lainnya.(*)

Berita	Kegiatan	Ketua	DPRD	Rudianto	Lallo	berkaitan	dg	DRPD
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Rudianto	Lallo	Harap	Stakeholder	Bersinergi	
Atasi	Kejahatan	Jalanan
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DPRD MAKASSAR - Wakil Ketua 
DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid 
Ali bertemu dan mendengarkan 
langsung penyampaian aspirasi 
warga oleh ratusan pedagang Pasar 
Terong yang melakukan aksi unjuk 
rasa di gedung DPRD Makassar, 
Senin (14/11/2022) lalu.

Adi Rasyid Ali didampingi oleh 
sejumlah anggota dewan lainnya 
yaitu Muchlis Misbah, Arifin Dg 
Kulle, dan Harry Pakambanan. 

Para demonstran merupakan 
bagian dari Asosiasi Persaudaraan 
Pedagang Pasar Terong (Sadar) 
yang berjualan di Jl Sawi, Kelurahan 
Tompo Balang.

Mereka membawa atribut poster 
atau tulisan berisi kritik kepada 
Pemerintah Kota Makassar.

Ketua Sadar Se'en Daeng 
Masalle mengatakan, aksi ini 
didasari karena adanya 
rencana pembongkaran lapak 
pedagang Pasar Terong, 
tepatnya di Jl Sawi.

“Kami menolak 
pembongkaran tempat jualan 
para pedagang bermodal 
kecil di Jl Sawi,” ujarnya.

Ia menilai, ketidakadilan berwujud 
pembongkaran atau penggusuran 
tersebut menyakiti batin dan pikiran 
para pedagang bermodal kecil di 
pasar lokal.

Bahkan dalih dan argumen 
pembongkaran dikerdilkan dengan 
segala bentuk pembenaran.

“Apapun atas nama surat imbauan 

dan atau surat teguran 
pembongkaran paksa 
sesungguhnya bentuk nyata 
ketidakadilan karena terjadi 
perampasan hak hidup mendasar 
para pedagang,” tuturnya.

Apalagi kondisi ekonomi pedagang 
di Pasar Terong belum pulih 
sepenuhnya sejak adanya pandemi 
covid-19.

Adi	Rasyid	Temui	Para	Demonstran	
Pedagang	Pasar	Terong

DPRD MAKASSAR - Wakil Ketua 
DPRD Kota Makassar  Adi Rasyd Ali 
(ARA) meminta Lurah Tompo 
Balang menunda pembongkaran 
lapak pedagang di Pasar Terong 
tepatnya di Jl Sawi. Diketahui, 600 
lapak milik pedagang bakal 
dibongkar besok, Selasa 
(15/11/2022).

ARA menegaskan, pokok 
masalahnya perlu ditelusuri. Paling 
tidak, pembongkaran ditunda hingga 
berlangsungnya Rapat Dengar 

Pendapat (RDP). DPRD Makassar 
akan melakukan RDP pada Rabu 
(16/11/2022) mendatang. Seluruh 
pihak akan dihadirkan, mulai dari 
pedagang, RT/RW, lurah, hingga 
Perumda Pasar Makassar Raya.

"Jangan dulu lakukan 
pembongkaran,  tunggu sampai 
RDP hari Rabu nanti setelah itu 
baru kita lihat supaya jelas apa 
masalahnya," ucap ARA saat 
menerima demonstran di ruang 
Aspirasi DPRD Makassar.

ARA didampingi dua anggota fraksi 
Partai Demokrat lainnya, Arifin Dg 
Kulle dan Harry Kurnia 
Pakambanan.
Hadir juga anggota DPRD Makassar 
dari Fraksi Partai Nurani Indonesia 
Bangkit (NIB), Muchlis Misbah.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang 
(DPC) Demokrat Makassar ini 
menegaskan, para pedagang yang 
berjualan di pinggir jalan memang 
perlu difasilitasi. Apalagi jika mereka 
menyetor retribusi tiap harinya. 
Dalam forum RDP nantinya, ia juga 
akan menanyakan progres kinerja 
dari Perumda Pasar Makassar 
Raya.

Berdasarkan laporan pedagang, 
pendapatan dari Perumda Pasar 
mencapai Rp144 juta per hari, 
diambil dari retribusi dari pedagang 
yang berjualan. "Ini perlu 
dipertanyakan, kemana pendapatan 
selama ini, sementara mereka 
mengeluhkan terus merugi," ungkap 
ARA.

Disamping itu, ia juga ingin 
memperjelas keterlibatan RT/RW 
yang rencananya akan mengelola 
pasar terong tepatnya di Jl Sawi. (*)

ARA	Minta	Lurah	Tunda	
Pembongkaran	Lapak	Pasar	Terong	
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Andi suhada 
Sappaile Fraksi (PDIP) Perjuangan 
Kembali melakukan sosialisasi 
penyebarluasan Peraturan Daerah 
atau Perda Nomor 4 Tahun 2014 
tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Pengadaan, 
Peredaran dan Penjualan Minuman 
Beralkohol.

Sosialisasi ini dilaksanakan di Hotel 
Asyra Jalan Maipa Kota makassar 
Sabtu (19/11/2022) Hadir sebagai 
narasumber pertama abdul hamid 
kepala seksi pengembangan 
pembinaan usaha sarana 
perdagangan dan Narasumber 
kedua dahyal s.sos sekertaris dprd 
kota makassar

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

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

”Perda ini kami akui pengagasnya 
kebetulan saat itu penjualan miras 
di kota Makassar Amburadul bahkan 
pedagang kaki lima dan warung 
bebas menjual,

Sosialisasi Perda No 4 Tahun 2014 
tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Pengadaan, 
Peredaran dan Penjualan Minuman 
Beralkohol Kemudian DPRD 
melahirkan Perda No 4 tahun 2014 
tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Pengadaan, 
Peredaran dan Penjualan Minuman 
Beralkohol, agar pelaku usaha 
paham peruntukan dan Sanksinya, 

”Ungkap andi suhada menurut 
narasumber pertama yakni abdul 
hamid banyak ruang atau bagian 
yang bisa saja tidak mengena 

sehingga akan berdampak pada 
permasalahan sosial masyarakat. 
Sebab itulah diperlukan 
pengawasan secara terukur, dengan 
mempertimbangkan sisi positif dan 
negatifnya,”katanya

Sementara itu, pemateri kedua 
yakni dahyal menyebut tujuan 
dilakukan kegiatan sosialisasi Perda 
ini untuk memberikan informasi 
yang baik dan benar tentang 
tempat-tempat mana saja yang tidak 
diperbolehkan menjual minuman 
beralkohol.

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

Andi	Suhada	Sappaile,	Kawal	Ketat	Penerapan	
Perda	Minuman	Beralkohol
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Berita	Kegiatan	Wakil	Ketua	3	DPRD	Andi	Nurhaldin	berkaitan	dg	DRPD

Nurhaldin	Soroti	Masalah	Drainase	
di	Sela	Pembahasan	APBD	Tahun	2022
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DPRD MAKASSAR - Wakil Ketua 
DPRD Makassar, Andi Nurhaldin 
bersama Koordinator Badan 
Anggaran Adi Rasyid Ali, dan 
Asisten III Pemkot Makassar M 
Mario Said membahas RAPBD 
Tahun 2022, di ruang Rapat 
Paripurna DPRD Makassar, baru-
baru ini.

Sejumlah Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) Pemkot Makassar 
secara bergantian mengemukakan 
sejumlah program prioritas 
pemerintah beserta nilai anggaran 
yang telah disepakati bersama 
komisi yang menjadi mitra kerja 
OPD.

Salah satu yang menjadi sorotan 
dewan kali ini, yaitu masalah 
drainase yang sering menjadi 
keluhan warga. Nurhaldin 
mengatakan, pihaknya meminta 
data progres pengerjaan kerukan 
ataupun perbaikan dari tahun ke 
tahun.

“Selain itu saya juga berharap untuk 
dinas lingkungan hidup tolong 
berikan penjelasan terkait 
pemisahan sampah basah dan 
kering itu, tapi tetap diangkut 
dengan digabung. Dan juga Dinas 
Kebudayaan, kami minta untuk 
pengembangan meseum misalnya, 
perlu inovasi kreatif yang menarik 
agar bisa lebih optimal,” 
pungkasnya.

Hal ini juga diperkuat Anggota 
banggar Yeni Rahman, yang 
mengungkapkan pihaknya perlu 
penjelasan sebelum memtuskan 
anggaran belanja terkait 
pelaksanaan perbaikan drainase 
yang tiap reses menjadi keluhan 
warga. “Harus ada skema 
pengerjaan drainase,” ujarnya.

“Inovasi dari lingkungan hidup, kita 
punya perda pengelolaan limbah 
domestik. Saya harap ada 
pendampingan di masyarakat 
bagaimana mengelola limbahnya,” 
pungkasnya.

Sementara itu, OPD yang juga 
mendapat memaparkan program 
unggulan diantaranya, 
Balitbangda, Bagian Pemberdayaan 
Masyarakat Setda Makassar, Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, RSUD daya, 
Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda 
dan Olahraga, Dinas Pendidikan, 
Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana, dan Dinas 
Sosial.

Setelah mendengar sejumlah 
pemaparan OPD, wakil Ketua 
DPRD Makassar Adi Rasyid Ali 
beserta anggota Banggar 
menyepakati akan melanjutkan 
pembahasan ini pada sesi jadwal 
selanjutnya.
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Berita	Kegiatan	Ketua	Komisi	A

KOMISI A

BULETIN	MIMBAR	PARIPURNA8

DPRD MAKASSAR – Komisi A 
DPRD Kota Makassar menggelar 
inspeksi mendadak (Sidak) ke 
sejumlah kantor kecamatan di Kota 
Makassar, Jumat (25/11/2022).

Kegiatan ini dilaksanakan guna 
memastikan Aparatur Sipil Negara 
(ASN) beserta jajarannya bekerja 
profesional terkait pelayanan publik.

Ketua Komisi A Rachmat Taqwa 
mengatakan sidak sengaja digelar 
untuk melihat langsung kinerja 
Camat dan jajarannya sekaligus 
mengkonfirmasi adanya isu yang 
beredar du masyarakat terkait 
maraknya pungutan liar (pungli) baik 
di kecamatan maupun kelurahan. 

“Maraknya isu yang beredar di 
masyarakat terkait pungli. Jadi kami 
ingin melihat langsung kinerja camat 
dan perangkatnya. Kami tidak ingin 
berasumsi dan harus mengecek 

langsung kebenarannya di 
lapangan. Kami menjalankan fungsi 
pengawasan,” kata Rachmat di 
Kantor DPRD Makassar, Rabu 
(30/11/2022).

Hasilnya Komisi yang membidangi 
pemerintahan ini mendapati 
sejumlah fakta di lapangan. Salah 
satunya gaji Laskar Pelangi sudah 
terbayarkan, meskipun belum 
semua kecamatan memenuhinya.

“Masih ada beberapa kecamatan 
yang belum membayar gaji Laskar 
Pelangi. Tapi dijanjikan pertengahan 
Desember sudah selesai semua,” 
terang Rachmat.

Politisi PPP itu menjelaskan, 
pihaknya juga mengecek harga-
harga bahan pokok yang mengalami 
kenaikan imbas dari kenaikan harga 
bahan bakar minyak (BBM).

Merespon hal tersebut, Politisi PPP 
ini menyebut bahwa anggaran 
kecamatan ke depan akan 
disesuaikan guna menekan inflasi.

Di samping itu, prihal pelayanan 
publik, Komisi A menilai 
penerapannya di lapangan sudah 
cukup baik dan maksimal.

Sidak ini menyasar lima kecamatan, 
diantaranya Manggala, Tamalanrea, 
Bontoala, Ujung Tanah, dan 
Kecamatan Makassar.

Rachmat berharap Camat dan 
Lurah di Makassar lebih 
memaksimalkan lagi pelayanan 
publik di semua sektor. Termasuk 
memastikan tidak ada lagi pungutan 
gelap dalam segala pengurusan 
dokumen warga.

Telusuri	Dugaan	Pungli,	
Komisi	A	Lakukan	Sidak	di	Kantor	Camat
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Berita	Kegiatan	Ketua	Komisi	B

DPRD MAKASSAR — Komisi B 
Bidang Perekonomian dan 
Keuangan DPRD Makassar 
menggelar Rapat Dengar Pendapat 
(RDP) membahas Penyampaian 
aspirasi dari persaudaraan 
pedagang pasar Terong (SADAR) 
pada hari Rabu (16/11/2022) di 
ruang rapat Banggar DPRD 
Makassar.

Aspirasi yang disampaikan oleh 
para pedagang Pasar Terong terkait 
penolakan pembongkaran lapak 
pedagang di Jalan Sawi, Kota 
Makassar.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua 
Komisi B Eric Horas dan dihadiri 
sejumlah anggota komisi B serta 
sejumlah pihak terkait lainnya.

Juga hadir Wakil Ketua II DPRD 
Makassar Andi Suhada Sappaile 
yang merupakan politisi PDIP.
Sebelumnya, pada hari Senin 
(15/11/2022), Wakil Ketua II Adi 

Rasyid Ali menerima langsung 
aspirasi yang disampaikan oleh 
ratusan pedagang Pasar Terong 
yang melakukan aksi unjuk rasa di 
gedung DPRD Makassar.

Saat menerima aspirasi ini, Adi 
Rasyid Ali didampingi oleh sejumlah 
anggota dewan, yakni Muchlis 
Misbah, Arifin Dg Kulle, dan Harry 
Pakambanan.

Para pendemo ini merupakan 
bagian dari Asosiasi Persaudaraan 
Pedagang Pasar Terong (Sadar) 
yang berjualan di Jl Sawi, Kelurahan 
Tompo Balang.

Mereka membawa atribut poster 
atau tulisan berisi kritik kepada 
Pemerintah Kota Makassar.

Ketua Sadar Se'en Daeng Masalle 
mengatakan, aksi ini didasari 
karena adanya rencana 
pembongkaran lapak pedagang 
Pasar Terong, tepatnya di Jl Sawi.

“Kami menolak pembongkaran 
tempat jualan para pedagang 
bermodal kecil di Jl Sawi,” ujarnya.

Ia menilai, ketidakadilan berwujud 
pembongkaran atau penggusuran 
tersebut menyakiti batin dan pikiran 
para pedagang bermodal kecil di 
pasar lokal.

Bahkan dalih dan argumen 
pembongkaran dikerdilkan dengan 
segala bentuk pembenaran.

“Apapun atas nama surat imbauan 
dan atau surat teguran 
pembongkaran paksa 
sesungguhnya bentuk nyata 
ketidakadilan karena terjadi 
perampasan hak hidup mendasar 
para pedagang,” tuturnya.

Apalagi kondisi ekonomi pedagang 
di Pasar Terong belum pulih 
sepenuhnya sejak adanya pandemi 
covid-19.

Komisi	B	Siap	Perjuangkan	Aspirasi	
Ratusan	Pedagang	Pasar	Terong

KOMISI B
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Berita	Kegiatan	Ketua	Komisi	C

DPRD MAKASSAR - Salah satu 
alat kelengkapan DPRD dalam hal 
ini Komisi C Bidang Pembangunan 
menilai keberadaan petugas 
pemadam kebakaran ditengah 
masyarakat, telah banyak 
memberikan manfaat dan 
sumbangsih, terkhusus dalam 
kesiagaan pencegahan dan 
pengendalian terhadap bencana 
kebakaran maupun bencana 
lainnya..

“Demi meningkatkan kualitas 
pelayanan dan perlindungan kepada 
masyarakat, maka diperlukan 
regulasi melalui Perda maupun 
Perbup untuk mencapai standar 
pelayanan minimal pada sub urusan 
Kebakaran”, kata salah satu 
anggota Komisi C, Sangkala 
Saddiko belum lama ini.

Menurut Legislator PAN DPRD 
Makassar ini, tujuan sosialisasi ini 
adalah pemenuhan kewajiban 
seluruh bangunan baik instansi 
pemerintah maupun swasta untuk 
memiliki sistem proteksi kebakaran 
aktif.

“Alat perlindungan yang perlu 
disiapkan diatur sedemikian rupa 
didalam perda ini. Selain itu, kami 
juga berharap masyarakat paham 
akan pengaggulangan dan 
pencegahan kebakar sedini 
mungkin,” ungkapnya.

Politisi Partai PAN ini berharap 
melalui sosialisasi ini semakin 
meningkatkan kesadaran 
masyarakat pentingnya melakukan 
pemilahan sampah dimulai dari 
rumah sendiri dan lingkungan 
sekitar guna mewujudkan 

lingkungan yang sehat dan bersih 
dari sampah.

“Saya berharap tokoh masyarakat 
bapak ibu yang hadir hari ini dapat 
menjadi motor atau penyambung 
lidah, kenapa? karena jika sampah 
tidak dikelola dengan baik akan 
menjadi masalah sosial,” paparnya 
lagi.(*/yud)

Komisi	C	Harap	Sosialisasi	
Layanan	Kebakaran	Dimasi�kan

KOMISI C
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Berita	Kegiatan	Ketua	Komisi	D

DPRD MAKASSAR - Komisi D 
DPRD Kota Makassar mengkritisi 
sejumlah rencana Pembangunan 
Kota Makassar saat gelar rapat 
paripurna.

Anggota DPRD Kota Makassar, 
Andi Hadi Ibrahim Baso menyoroti 
sejumlah pembangunan di  Kota 
Makassar, salah satunya terkait 
penataan pasar. Hal ini ia lontarkan 
dalam rapat paripurna DPRD 
Makassar dengan pemandangan 
fraksi dan tanggapan Wali Kota 
Makassar, Rabu (9/11/2022).

Juru bicara fraksi PKS ini 

mempertanyakan revitalisasi pasar, 
apakah nantinya akan 
menguntungkan terhadap 
masyarakat atau malah merugikan. 
Ibrahim juga mempertanyakan 
mengenai penataan transportasi, 
lorong wisata, lorong garden serta 
rencana revitalisasi Anjungan Pantai 
Losari.

Menanggapil hal tersebut, Wali Kota 
Makassar Moh ramdhan Pomanto 
mengatakan revitalisasi anjungan 
Pantai Losari adalah 
pengembangan kawasan sekaligus 
menjadi ikon baru kota Makassar.

“Revitalisasi Pantai Losari 
merupakan pengembangan pasca 
pembangunan Center Point 
Indonesia (CPI). Di mana bangunan 
komersial yang berada di atas 
pelataran pantai losari itu sebagai 
ruang komersial, dan lantai 2 
sebagai pelataran ruang publik,” 
katanya.

Selanjutnya, untuk kondisi 14 pasar 
kata Danny perlu peningkatan 
sarana dan prasana. Utamanya fisik 
bangunan yang sudah berumur tua 
sehingga nyaman bagi pedagang 
dan pembeli.(*)

Komisi	D	Kritisi	Beberapa	
Rencana	Pembangunan	Pemkot

KOMISI D
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DPRD MAKASSAR - Ketua DPRD Kota Makassar 
Rudianto Lallo menggelar sosialisasi Peraturan Daerah 
Kota Makassar No. 5 Tahun 2022 tentang Perlindungan 
Guru, Selasa (8/11/2022), di Hotel Karebosi Primer 
Makassar.

Politisi NasDem itu menyelenggarakan Sosialisasi Perda 
Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perlindungan 
Guru yang dihadiri puluhan Guru.

Pemilik tagline Anak Rakyat itu menyebut pentingnya 
sosialisasi ini sebagai upaya untuk menyebarluaskan 
kepada masyarakat tentang terbentuknya Perda 
Perlindungan Guru. 

“Saya waktu sekolah masih merasakan cubitan, sekarang 
kita rasakan Guru sekarang serba salah maka dari itu kami 
dari DPRD membuat perda ini,” kata Rudianto Lallo

Menjadi guru di Indonesia memang tidaklah mudah banyak 
permasalahan yang harus diselesaikan oleh guru mulai dari 
urusan administrasi, mengajar, tugas tambahan di sekolah, 
dan lain sebagainya. Belum lagi kesejahteraan guru di 
Indonesia terkadang tidak dapat mencukupi kebutuhan 
sehari-hari.

Sementara itu selaku Narasumber Suarman 
menyampaikan Kita patut berterima kasih atas perda ini 
atas kepastian Hukum kepada Guru. 

“Perda ini menjadi wadah pendampingan kita sehingga 
tidak ada lagi keraguan dalam menjalankan pengajaran. 
Perda akan diperkuat dengan MoU PGRI dan Kapolri,” Ujar 
Ketua PGRRI Kota Makassar Laskar pelangi bagian dari 
anggota PGRI

Sementara itu Narasumber lainnya Amiruddin Taraweh kita 
harus memperhatikan poin-poin yang dibutuhkan dalam 
perlindungan Guru. 

“Guru di daerah dan kota berbeda, Saat ini guru kurang di 
hormati dan disegani ini menjadi Persoalan besar sekarang 
ini, Di sosial media sering kita lihat laporan kepolisian 
terhadap Guru maka DPRD mengambil inisiatif membuat 
perda untuk Keteraturan untuk teratur dalam menjalan 
Pendidikan di kota Makassar,” untuk Melindungi 12 ribu 
guru di Kota Makassar yang Butuh kepastian hukum Ujar 
Sekdis Pendidikan Kota Makassar

Dalam sesi tanya jawab Peserta menyampaikan bahwa 
Guru Laskar pelangi berharap mendapatkan hak yang 
sama dengan Guru ASN di beberapa kegiatan.

Berita	Reses/Sosper	Rudianto	Lallo	&	ARA

DPRD MAKASSAR - Ketua DPRD Makassar, Rudianto 
Lallo menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Kota 
Makassar nomor 1/2022 tentang pencegahan dan 
penanggulangan bahaya kebakaran di Grand Maleo 
Hotel Makassar, Kamis, 3/11/2022.

Dalam sambutannya, Politisi Partai NasDem itu 
mengatakan peraturan pencegahan dan 
penanggulangan bahaya kebakaran digagas karena 
sangat penting, apalagi Kota Makassar sebagai Kota 
Dunia yang harus siaga bahaya selama 24 jam.

“itulah yang harus kita capai, kita punya petugas dan 
peralatan yang canggih agar disetiap musibah dapat 
cepat dipadamkan sebelum meluas, apalagi peyebab 
kebakaran terkadang buang puntung rokok 
sembarangan atau korsleting listrik,”Ujar Anak Rakyat 
sapaan akrab Rudianto Lallo.

Lebih jauh, Rudianto Lallo memuji apa yang dilakukan 
Dinas Kebakaran yang membagikan damkar motor 
kesetiap kecamatan. Program itu dianggap pas dengan 
kondisi perkotaan di Makassar yang banyak lorong-
lorong sehingga sulit diakses mobil damkar.

“Damtor diluncurkan oleh Pak Kadis, Pak Hasanuddin 
itu program saya support, memang hal seperti itu 
dibutuhkan di lorong-lorong. Beberapa wilayah di 
Makassar tidak bisa diakses kendaraan roda empat, 
sehingga adanya damtor sudah pasti berguna dengan 
baik,”paparnya.

Sementara itu, Kadisdamkar Kota Makassar 
menegaskan 
“Dalam mencegah kebakaran, pemilik, pengguna 
gedung atau badan pengelola gedung wajib 
menyediakan, sarana penyelamatan jiwa, akses 
pemadam kebakaran, proteksi kebakaran dan 
manajamen keselamatan kebakaran gedung,” kata 
Hasanuddin.

Hasanuddin juga menyampaikan salah satu alat 
pemadam tradisional yang harus disiapkan oleh 
masyarakat untuk memadamkan api yang disebabkan 
oleh arus pendek listrik, atau kebakaran ringan. 
Seperti, bedak dan pasir, dua alat tradisional dapat 
mencegah kebakaran ringan. “Langsung dilemparkan 
saja, kalau apinya tidak dapat diantisipasi dengan alat 
itu, bisa langsung menghubungi posko damkar 
terdekat,”tutupnya.

Rudianto	Lallo	
Puji	Program	

Dinas	Damkar	Makassa

Pak	Ketua	Sosialisasikan	
Pentingnya	Regulasi	
Perlindungan	Guru
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Berita	Reses/Sosper	Suhada	&	Nurhaldin

DPRD MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Kota Makassar 
Andi Suhada Sappaile sosialisasikan peraturan daerah 
(Perda) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan 
Minuman Beralkohol, di Hotel Asyra, Sabtu (19/11/2022).

Di hadapan konstituennya, Andi Suhada mengajak 
masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, 
tertib, teratur, nyaman, dan tentram. Hal ini menjadi tujuan 
Perda ini.

“Maksud dan tujuan Perda ini adalah untuk memperjelas 
dasar hukum dan pedoman dalam Pengawasan dan 
Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan 
Minuman Beralkohol,” ungkapnya.

Di samping itu, Legislator PDIP itu juga berharap melalui 
Perda ini, bisa meningkatkan kesadaran masyarakat 
terhadap hukum, dan paham hak, kewajiban, dan larangan, 
serta sanksi yang berlaku dalam berkehidupan masyarakat. 

“Tujuan utamanya bisa memberikan pemahaman kepada 
masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol ini 
sehingga aktivitas sosial yang tidak bertentangan dengan 
Perda,” jelas pimpinan DPRD Makassar itu.

Dalam kegiatan ini juga hadir selaku narasumber, Abdul 
Hamid, S.Sos., MM. serta Sekretaris DPRD Kora Makassar 
H. Dahyal.

Menurut Abdul Hamid sosialisasi ini memang diperlukan, 
apalagi perda ini merupakan produk hukum yang lansung 
bersentuhan dengan masyarakat. “Dengan adanya 
sosialisasi perda tentang Pengawasan dan pengendalian 
minuman beralkohol ini membuat masyarakat paham, apa 
saja batas antara atau aturan yang berlaku tentang 
peredaran minuman beralkohol ini,” ucapnya.

H. Dahyal juga menyampaikan bahwa, masyakarat harus 
bisa mengawasi setiap masalah ketertiban secara bersama. 
Mediasi dengan pemerintah setempat adalah salah satu 
upaya yang bisa dilakukan.

“Kita harus mediasi biar tidak ada ketersinggungan dan 
kesalahpahaman. Dan itu bisa dilaporkan dulu melalui Lurah 
atau camat setempat,” ungkapnya.

DPRD MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Kota 
Makassar Adi Rasyid Ali menilai perawat memiliki 
peran penting dalam hal kesehatan. Apalagi, setelah 
melewati masa pandemi kemarin, banyak dari 
mereka yang terkena lansung dampaknya.

“Perawat kita di pandemi kemarin adalah garda 
terdepan, dan tidak sedikit dari mereka yang terkena 
penyakit bahkan meninggal. Hal ini adalah dampak 
dari semuanya, mereka sering kali dihadapkan 
dengan sikap keluarga pasien yang kurang sopan,” 
ujarnya.

Demikian disampaikan dirinya saat menggelar 
kegiatan Sosialisasi Perda angkatan 19, membahas 
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 Tentang 
Perlindungan Perawat di Hotel Grand Maleo, Selasa 
(29/11/2022).

Hadir selaku narasumber, Wakil Direktur Umum 
RSUD Daya Kota Makassar A Amalia Malik dan 
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Dr. 
Nursaidah.

Harapannya, lanjut Ara-sapaan akrab Adi Rasyid Ali, 
pemerintah kota memberi perhatian lebih kepada 
para perawat. Sebab, masih banyak tenaga perawat 
yang berstatus Honorer.

“Ini Perlu perhatian kedepannya, saya harap pemkot 
lebih mengutamakan mereka dalam bidang 
kesehatan. Sebab perda ini menitikberatkan pada 
perlindungan hukum dan kesejahteraan perawat,” 
tutup legislator Demokrat itu kepada Tim Media.

Adi	Rasyid	Ali		
Perda	Perlindungan	Perawat	

Harus	Berjalan	Efektif

Buletin Mimbar Paripurna

Andi	Suhada	Ajak	
Warga	Tertib	Dalam	Peredaran	

Minuman	Beralkohol
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Berita	Reses/Sosper	RTQ	/	Eric

DPRD MAKASSAR - Kebudayaan 
merupakan identitas suatu bangsa 
ataupun kelompok. Menjaga 
kelestarian budaya berarti ikut 
menjaga tradisi dan identitas kita 
sebagai generasi penerus bangsa.

Hal ini dipahami betul oleh Anggota 
DPRD Kota Makassar, Eric Horas. 
Demi ikut berpartisipasi menjaga 
kelestarian budaya, ia menggelar 
kegiatan sosialisasi Peraturan 
Daerah (Perda) Kota Makassar 
Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Pelestarian Cagar Budaya di Hotel 
Grand Asia, Jalan Boulevard, Kota 
Makassar, Jumat (18/11/2022). 

Menghadirkan dua narasumber 
lainnya yakni Didis Abdi Abubaeda 
dari kalangan pemerhati budaya, 
serta M Amiruddin Umasugi dari 
kalangan akademisi. Adapun 
moderator kegiatan ini adalah 
Jumadi.

“Budaya ini merupakan jati diri 
bangsa Indonesia. Oleh karena itu, 
saya mengajak seluruh masyarakat 
agar ikut berperan menjaga cagar 
budaya kita agar tetap lestari. 

Sekecil apapun peranan kita akan 
sangat berarti demi kelestarian 
budaya ini,” kata ketua Fraksi Partai 
Gerindra DPRD Kota Makassar itu.

Menurut Eric Horas, masyarakat 
Kota Makassar patut berbangga 
sebab pemerintah kota telah 
mencanangkan hari kebudayaan 
yang jatuh setiap tanggal 1 April. Hal 
ini membuktikan komitmen dan 
kepedulian Pemerintah Kota 
Makassar terhadap kebudayaan.

“Perda ini sangat penting untuk 
diketahui oleh seluruh lapisan 
masyarakat. Tujuannya untuk 
mengetahui seperti apa cagar 
budaya yang harus kita jaga. 
Menyebarluaskan isi dari perda ini 
berarti ikut berperan dalam 
melestarikan cagar budaya kita,” 
tambah Eric Horas.

Sementara itu, pemerhati budaya 
Didis Abdi Abubaeda menjelaskan 
bahwa cagar budaya tak bisa 
dipisahkan dari kebudayaan. 
Katanya, cagar budaya adalah 
bangunan yang sudah berusia 50 
tahun keatas dan memiliki nilai-nilai 

kebudayaan didalamnya.

“Masih banyak anak-anak kita yang 
belum tahu yang mana cagar budaya 
kita di Makassar. Makanya kita patut 
bersyukur karena sosialisasi ini kita 
semua bisa tahu apa itu cagar 
budaya dan bagaimana 
melestarikannya,” kata Didis.

Menutnya, masyarakat juga perlu 
mengetahui apa saja jenis-jenis 
cagar budaya. Terdiri dari benda, 
bangunan buatan manusia, struktur, 
hingga situs sejarah. (*)

Perda	Budaya,	Eric	Horas:	Jaga	Tradisi	Sebagai	Identitas

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Rachmat 
Taqwa Quraisy (RTQ) menekankan 
kepada orangtua agar terus 
memperhatikan pendidikan anaknya. 
Terkhusus asupan didikan dari 
mereka di dalam keluarga.

Hal itu disampaikan RTQ saat 
Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) 
Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan, di 
Hotel Khas Makassar, Jl Andi 
Mappanyukki, Rabu (9/11/2022).

Ketua Komisi A Bidang 
Pemerintahan ini menilai pendidikan 
informal seperti pendidikan dalam 
keluarga punya peran penting 
membentuk karakter anak. 

“Orangtua masing-masing murid ini 
sarat akan tanggung jawabnya 
sebagai orangtua untuk mengontrol 
anak-anaknya dalam berpendidikan,” 
ujarnya.

Hal tersebut, Sekretaris PPP Kota 
Makassar ini juga menyebut agar 
Pemkot sebagai penyelenggara 
pendidikan mudah dalam 
membentuk karakter mereka. Sebab 
sudah diajarkan lewat orangtua.

“Karena bukan hanya pemerintah 
ataupun guru. Tapi kita sebagai 
orang tua juga perlu mendukung apa 
yang dilakukan pemerintah,” tambah 
RTQ.

“Iye karena waktu paling banyak 
adalah orangtua dan anaknya bukan 
antara murid dan gurunya. Sehingga 
mereka lebih banyak belajar dari 
orangtuanya,” tutup RTQ.

Akademisi, Zulkifli Makkawaru juga 
meminta agar orangtua mendorong 
anaknya untuk lebih cerdas melalui 
pendidikan keluarga. Dengan begitu, 
guru lebih dimudahkan dalam 
mendidiknya di sekolah.

“Jadi orangtua harusnya begitu. Guru 
juga demikian ada amanat untuk 
mencerdaskan muridnya,” tambah 
Ketua Ganas Annar MUI Sulsel ini.

Demikian juga dikatakan akademisi 
lainnya, yakni Waspada Santing. 
Menurutnya, pendidkan informal dari 
kelurga merupakan hal dasar yang 
perlu diberikan kepada anak-anak.

“Pendidikan dasar seperti PAUD dan 
SD sebenarnya substansinya adalah 
pendidikan karakter. Kemudian itu 

sangat juga dibentuk oleh pendidikan 
informal yaitu seperti pendidikan dari 
orangtua,” ucapnya.

Terakhir, Dosen Universitas Bosowa 
ini mengatakan bahwa pemberian 
pendidikan juga sudah tertuang 
dalam Al-Quran. Untuk itu, orangtua 
diminta menjalankannya dengan 
baik.

“Kita kemudian diminta menuntut 
ilmu dan bisa diperoleh dari 
keluarga, sangat tergantung dari 
pendidikan keluarga kita,” tukas 
Waspada Santing. (*)

Rachmat	Taqwa	Minta	Orangtua	Proaktif	Beri	Edukasi	ke	Anak

ERIC HORAS

RACHMAT TAQWA QURAISY 
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Berita	Reses/Sosper	Sangkala	Saddiko	&	Andi	Hadi

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Makassar, H. Sangkala 
Saddiko, SH., menggelar sosialisasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 
Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Bantuan Hukum, 
di Hotel Grand Maleo, Jalan Pelita 
Raya, Kota Makassar, pada Ahad, 20 
November 2022.

Mendampingi Sangkala Saddiko 
sebagai pemateri, yakni Andi Arianto, 
SH., selaku kabag hukum Pemkot 
Makassar, dan Nur Hamsinah, S.Ag., 
seorang akademisi.

Dalam pemaparannya, Sangkala 
Saddiko menyampaikan tentang 
pentingnya Perda Penyelenggaraan 
Bantuan Hukum untuk terus 
disosialisasi kepada masyarakat.

“Agar masyarakat, terutama 
kalangan kurang mampu bisa 

memanfaatkannya sewaktu-waktu 
jika berhadapan dengan hukum,” ujar 
politisi Partai PAN itu.

Sangkala Saddiko menjelaskan, 
perlindungan bantuan hukum 
memang sasaran utamanya adalah 
masyarakat yang kurang mampu, 
yang tidak punya biaya untuk 
sekadar membayar penasihat hukum 
apabila berhadapan dengan hukum.

Olehnya, Ketua Komis C DPRD 
Makassar tersebut mengimbau 
kepada warga agar segera 
berkoordinasi dengan Pemkot 
Makassar apabila memerlukan 
penyelenggaraan bantuan hukum.

”Bisa langsung menghubungi kami di 
Dewan untuk kami fasilitasi ke 
Pemkot Makassar. Jangan sungkan, 
kami siap membantu dan 
memberikan pelayanan kepada 

masyarakat,” tutur Sangkala 
Saddiko.

Kegiatan sosialisasi Perda itu dihadiri 
sejumlah perwakilan masyarakat dari 
Kecamatan Tamalanrea dan 
Biringkanaya.

Sangkala	Saddiko	Sosialisasikan	Perda	
Penyelenggaraan	Bantuan	Hukum

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar Dari Fraksi 
PKS Andi Hadi Ibrahim Baso kembali 
mengelar sosialisasi peraturan 
daerah kota makassar no 1 tahun 
2012.di hotel Tree Senin 28 
november 2022
dalam sosialisasi tersebut Andi Hadi 
Ibrahim Baso Hadirkan dua 
narasumber yakni dari akademisi 
ruangsah irwan waji dan Dai ustad 
Fathullah Al Hafidz,beserta sejumlah 
tokoh pemuda khususnya 
dikecamatan biringkanaya dan 
tamalanrea

Dihadapan peserta Andi Hadi 
Ibrahim Baso menjelaskan bahwa 
membuat peraturan adalah salah 
satu tanggung jawab kami selaku 
anggota dewan, selain membuat 
juga turut mensosialisasikan kepada 
masyarakat.

“Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an 
adalah program yang selaras dengan 
pendidikan nasional terutama terkait 
dengan pendidikan moral. Perda ini 
perlu kita jaga dan kelola lebih lanjut 
sehingga secara praktiknya 
dirasakan manfaatnya oleh warga 
muslim Kota Makassar dan tentu 
berdampak secara tidak langsung 
juga kepada masyarakat non muslim 
karena ini murni pendidikan moral” 
Ujar Andi Hadi

Ketua Komisi D DPRD ini juga 
menegaskan bahwa terlaksananya 
pendidikan baca tulis Al-Qur'an 
melalui perda ini adalah 
tanggungjawab kita bersama. “Ini 
adalah tanggung jawab kita 
bersama, mariki sama sama jaga 
dan kawal ini perda, insya Allah 
membawa keberkahan untuk daerah 
kita, Makassar tercinta” tegasnya.

Ruangsah Irwan Waji menambahkan 
Perda Kota Makassar tentang 
Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an 
Nomor 1 Tahun 2012 ini dari aspek 
yuridis sudah cukup sempurna 
secara struktur hukum. “Perda ini 
secara hukum sudah terstruktur, 
walaupun sudah cukup lama. 
Selanjutnya perlu ditindaklanjuti 
secara teknis melalui perwali, dan ini 
kita harus dorong dan kawal”. 
Pungkasnya

Sementara Ustad Fathullah 
menjelaskan perda ini sejalan 
dengan tujuan pendidikan nasional 
yakni mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan membentuk manusia 
beriman dan bertaqwa serta berbudi 
luhur. “Pendidikan Al-Qur'an adalah 
bagian integral dari pendidikan 
agama dan pendidikan nasional. Jadi 
penting ini perda kita kawal bersama.

Selanjutnya kita perlu evaluasi 

bersama secara teknis 
pelaksanaannya dan pemberian 
sertifikasi kepada guru mengaji ” 
jelas2 penghafal Al-Qur'an 30 Juz ini

Andi Hadi menutup acara ini dengan 
memberikan semangat dan meminta 
dukungan serta doa agar perda ini 
bisa melahirkan manfaat bagi 
masyarakat banyak. Selain itu Andi 
Hadi juga mengedukasi masyarakat 
untuk kembali memperhatikan 
kesehatan apalag di musim 
pancaroba.

“Sederhananya, seringki cuci tangan, 
tingkatkan imun dan iman dan 
Janganki lupa berdoa”, tutupnya.

Sosialisasi	Perda	Pendidikan	Baca	Tulis	Al	Qur'an,	
Andi	Hadi	Ajak	Pemuda	Berjuang	Bersama

ANDI HADI IBRAHIM BASO

Buletin Mimbar Paripurna

SANGKALA SADDIKO
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Berita	Reses/Sosper	Ari	Ashari	&	fatma	Wahyuddin

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Fatma 
Wahyudin kembali meminta untuk 
melakukan revisi terhadap peraturan 
daerah (Perda). Terkhusus terkait 
retribusi pelayanan persampahahan.

Demikian disampaikannya saat 
Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) 
Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pelayanan Persampahan, 
di Hotel Gammara, Jalan Metro 
Tanjung Bunga, Kamis (3/11/2022).

Menurut Ketua Fraksi Demokrat 
DPRD Makassar ini, perda ini belum 
mengakomodir kondisi terbaru di 
masyakarat. Diterbitkan tahun 2011, 
kata dia, sudah banyak perubahan 
yang terjadi, sehingga perlu direvisi, 
ujarnya.

Lebih jauh, Fatma juga menilai 
sejauh ini hanya perwali yang bisa 
mengakomodir. Padahal, aturan 
tersebut hanya turunan dari perda 
retribusi sampah.

“Sudah dua perwali artinya perda 

yang dulu sudah harus direvisi 
karena aturan di perda dulu yang 
tidak masuk,” tambah Fatma.

Sementara itu, Sektretaris DPRD 
Kota Makassar, Dahyal mengatakan 
bahwa perda ini nantinya direvisi. 
Bahkan, digabungkan ke peraturan 
daerah lain melalui Omnibus Perda.

“Jadi nanti akan ada Omnibus Perda 
yang mengakomodir semua perda 
yang ada di Makassar,” ucap Dahyal.

Lebih jauh, Dahyal meminta 
masyakarat untuk turut serta 
mensosialisasikan perda ini. Sebab, 
dianggap penting agar mereka 
semua tahu dan paham jika ada 
layanan bantuan hukum secara 
gratis.

Begitu juga disampaikan Camat 
Tallo, Alamsyah Sahabuddin. 
Bahkan, ia mengapresiasi upaya 
Fatma Wahyudin yang selama ini 
perhatian terhadap Perda ini.
“Kita beruntung ada dewan kita yang 
terus peduli kepada kita. Apalagi 
beliau ini terus mengingatkan kita 

soal retribusi sampah,” ucap 
Alamsyah.

Alamsyah juga meminta kepada 
masyakarat untuk tetap mengawal 
kebijakan ini. Apalagi yang sudah 
disampaikan oleh Fatma Wahyudin.

“Jadi tolong sampaikan saja apa 
keluhan anda. Kita punya bu dewan 
kita yang siap mendampingi juga,” 
tandas Alamsyah. (*)

Banyak	Ketimpangan,	Fatmawati	Minta	Retribusi	Persampahan	Dievaluasi

DPRD MAKASSAR - sosialisasi 
Peraturan daerah (Sosperda) nomor 
04 tahun 2019 tentang perlindungan 
perawat digelar di hotel almadera Jl 
Somba Opu kelurahan Maloku 
kecamatan ujung pandang kota 
Makassar, Minggu(13/11/2022)

Ari Ashari Ilham, S.E sebagai 
anggota dewan dari Fraksi Nasdem 
Menggelar Sosperda dengan 
menghadirkan dua narasumber 
berkompeten yaitu dr. Nursaidah 
Sirajuddin (Kepala dinas Kesehatan) 
Pemerintah kota Makassar dan 
Aliran Karen (Akademisi).

Dalam sambutannya Ari Ashari 
berpesan bahwa “terima kasih 
kepada masyarakat yang hadir 
dalam hal ini para tokoh masyarakat, 
yang mampu menyambungkan 
informasi ini kepada masyarakat 
yang lain tentang perlindungan 
perawat, perawatlah yang 
memberikan perhatian lebih selama 
24 jam pada saat kita di rumah 
sakit,” lanjutnya

Ari Ashari juga menambahkan bahwa 
“dikarenakan tugas dokter yang 
sangat padat, dokter biasanya 
memberikan pelayanan dan 

kontroling dalam bentuk Visit dengan 
waktu terbatas “Sehingga perawatlah 
yang menemani pasien dengan 
kontrol dari dokter yang 
menanganinya.” Tutupnya

Narasumber pertama kepala dinas 
Kesehatan menyebutkan tentang 
“perawat itu perlu perlindungan 
perawat seperti tangan kanan dari 
dokter yang bertugas,”

“Dalam profesi kesehatan umumnya 
dikelompokkan menjadi berbagai 
profesi, misalnya dokter, dokter gigi, 
dokter hewan, asisten dokter, 
apoteker dan asistennya, perawat, 
fisioterapis, bidan, psikolog klinis, 
dan sebagainya,” tambahnya. 
“Namun perawatlah yang memiliki 
tugas wewenang untuk selalu 
mendampingi pasiennya selama 24 
jam,” tegasnya

Kadis kesehatan juga menambahkan 
bahwa ” perawat selalu diupgrade 
peningkatan mutunya setiap tahun, 
karena perawat dituntut untuk multi 
talenta.” “Semua tugas kesehatan 
mampu dilakukan oleh perawat, 
hanya ada beberapa tupoksi tertentu 
yang perawat tidak bisa untuk 
melakukannya,” tutupnya.

Sedangkan Ita sebagai akademisi 
menjelaskan bahwa ” tugas perawat 
sangatlah berat mulai dari pemberian 
asuhan perawatan, penyuluhan 
konselor bagi pasien, pengelolaan 
pelayanan perawatan, pelaksanaan 
tugas berdasarkan wewenang dan 
pelaksana tugas dalam keadaan 
keterbatasan tertentu,”

“PPNI sebagai organisasi profesi 
sangat penting untuk para perawat 
selain pengelolaan STR, PPNI juga 
menjaga setiap perawat dari 
perlindungan hukumnya.” Tutupnya

ARI ASHARI ILHAM

Bedah	Produk	Legislasi,	Ari	Ashari	Paparkan	
Pentingnya	Perlindungan	Perawat	

FATMA WAHYUDIN



William:	Setiap	Kelurahan	Harus	Bentuk	
Seksi	Pengelolaan	Persampahaan

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Makassar, William SE 
menggelar kegiatan sosialisasi 
peraturan perundangan-undangan 
anggaran tahun 2022 angkatan XVI. 
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 
ratusan warga bertempat di hotel 
Asyra jalan Maipa, Rabu 
(16/11/2022)    

Sosialisasi Peraturan Daerah 
(Perda) Kota Makassar Nomor : 4 
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Sampah Ini, Untuk Mewujudkan 
Lingkungan Yang Sehat Dan Bersih 
Dari Sampah Di Wilayah Kota 
Makassar .

Adapun yang hadir selaku 
narasumber antara lain, William, 
SE, Saharuddin, SS., MM, 
Raizuljais, SE dan Aisah, SE., M.Si 
selaku moderator.

Di hadapan ratusan warga peserta 
sosialisasi Perda pengelolaan 
sampah, William SE 

menyampaikan, saya apresiasi dan 
ucapkan terimakasih kepada warga 
yang hadir dalam kegiatan 
sosialisasi ini 

"Supaya perda pengelolaan sampah 
bisa maksimal dan penanganan 
sampah bisa fokus. Saya usulkan 
agar di setiap kelurahan pemkot 
Makassar dibuat juga Seksi 
penanggulangan sampah dan seksi 
penanggulangan drainase," ujarnya 

Ditambahkannya, tujuannya agar 
pemerintah tingkat kelurahan itu 
benar-benar lebih fokus menangani 
permasalahan sampah serta 
menangani drainase yang biasa 
buntu akibat adanya tumpukan 
sampah, " kata William 

Dikatakannya, tujuan mengolah 
sampah secara baik dan benar 
guna menjaga kesehatan dan 
kebersihan lingkungan kita masing-
masing sesuai dengan Perda Kota 
Makassar Nomor 4 Tahun 2011,” 

tutup William SE anggota DPRD 
PDI Perjuangan 

Untuk diketahui, William juga 
memberikan tambahan bonus uang 
transportasi bagi tiga orang peserta 
yang aktif mengajukan pertanyaan 
kepada pemateri. (Ard)
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Berita	Reses/Sosper	William	&	AWT

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir 
mendorong peran pemuda saat ini 
bisa lebih kreatif dan menciptakan 
kreativitas yang bermanfaat ditengah 
masyarakat dan negara.

Hal itu disampaikan Wahab Tahir 
saat menggelar Sosialisasi Perda 
nomor 6 tahun 2019 tentang 
Kepemudaan angkatan XX, di Hotel 
Whiz Prime Sudirman, Makassar, 
Minggu (13/11/2022).

“Kalau saya mau bilang begini, kita 
boleh hari ini susah boleh hari ini kita 
miskin tapi jangan wariskan 
kemiskinan dan kesusahan kepada 
generasi muda, dan itu kuncinya ada 
pada di pendidikan,” tegasnya.

Menurutnya, anak muda sekarang 
selalu mempertontonkan hal negatif. 
Sebab, negara tidak hadir untuk 
menjembatani bagaimana peran 
pemuda bisa lebih efektif dalam 
menumbuhkan pergerakan positif.

“Generasi muda yang kita harapkan 
bisa berargumentasi yang masuk 
akal, yang punya karakter baik 
ditengah masyarakat. Jadi kalau ada 
anak kita yang mau tampil maka 
doronglah agar menjadi modal awal 
menciptakan generasi emas,” 
pungkas Legislator tiga periode ini.

Sementara itu, hadir sebagai 
narasumber Ustadz Heri Basri 
memaparkan bahwa dalam konteks 
islam kalau berbicara soal 
kepemudaan, semua manusia diatas 
umur 40 tahun itu sudah melewati 
masa mudanya.

“Makanya pemuda sekarang yang 
berada dibawah usia 40 tahun itu 
harus berapi-api memang 
semangatnya, karena pemuda 
adalah garda terdepan dalam suatu 
kehidupan bermasyarakat,” 
paparnya.

Menurutnya, secara kebijakan 
bagaimana pemerintah hadir 
menggali dan memberikan sarana 
kepada pemuda dengan membuka 
peluang menggali penduduk yang 
produktif memberikan program 
menciptakan pemuda mandiri.

“Disinilah ada peran dan tanggung 
jawab pemuda hadir sebagai kontrol 
sosial, pemuda memberikan solusi 
pembangunan. Dan pemuda juga 
harus berhimpun dalam program 
wirausaha agar terciptanya para 
pemuda-pemudi yang mandiri,” 
jelasnya.

Sekretaris DPRD Kota Makassar, 
Dahyal hadir juga sebagai 
narasumber. Ia mengatakan secara 

umum Perda hadir dengan fungsi 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.

“Jadi semua Perda itu tujuan 
utamanya adalah meningkatkan 
kesejahteraan, apalagi dengan 
meningkatnya era teknologi berbasis 
digital maka masyarakat lebih mudah 
lagi dalam memanfaatkan 
potensinya,” kata Dahyal.

Karena itu, kata Dahyal, pemerintah 
daerah membentuk regulasi sebagai 
instrumen yang merupakan 
pelaksanaan aturan diatasnya, 
misalnya undang-undang dasar, dan 
salah satu produk hukum yang akan 
dijalankan oleh pemerintah.

Jangan	Wariskan	Kemiskinan	untuk	Pemuda	Kita

WILLIAM LAURIN

ABDUL WAHAB TAHIR
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Berita	Reses/Sosper	Budi	Hastuti	&	Anwar

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti 
menggelar Sosialisasi Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Bantuan 
Hukum, di Hotel Khas Makassar, Jl 
Andi Mappanyukki, belum lama ini.

Melalui Perda ini, Budi sapaan 
akrabnya menyampaikan jika 
masyakarat diberikan layanan 
bantuan hukum oleh Pemerintah 
Kota (Pemkot) Makassar. Bahkan, 
difasilitasi secara gratis.

“Jadi maksud dan tujuan dari Perda 
ini membantu penduduk kota 
terhadap masalah hukum yang 
dihadapi. Makanya kita perlu 
sosialisasikan ini bapak dan ibu yang 
lain,” ujar Budi.

Legislator dari Fraksi Gerindra ini 
juga melihat masyakarat acap kali 
kesulitan menghadapi masalah 
hukum. Hanya saja tidak kesulitan 
menyelesaikan lantaran tidak adanya 
konsultan hukum atau pengacara 
yang mendampingi.

“Jadi memang seperti itu, kan kalau 
kita butuh Pengacara itu pasti mahal. 
Dan di pemerintah itu ternyata ada 
bantuan hukum,” kata Budi.

Anggota Komisi B Bidang Ekonomi 
dan Keuangan menjelaskan 
masyakarat bisa lebih dulu 
mengajukan bantuan hukum lewat 
kelurahan. Dan nantinya diserahkan 
ke Wali Kota untuk persetujuan. 
“Cara pengajuannya jadi permohon 
tertulis kepada Wali Kota yang nanti 
setujui. Lalu siapkan fotocopy KK, 
KTP,” tandas Budi.

Di sisi lain, Sekretaris DPRD Kota 
Makassar, Dahyal mengungkapkan 
bahwa Perda ini memang ditujukan 
untuk kesejahteraan masyarakat. 
Sebagaimana yang diamanatkan 
oleh UUD.

Lebih jauh, Dahyal meminta 
masyakarat untuk turut serta 
mensosialisasikan perda ini. Sebab, 
dianggap penting agar mereka 
semua tahu dan paham jika ada 
layanan bantuan hukum secara 
gratis.

Terakhir, narasumber lainnya, 
Puspito Hargono menyebut 
masyakarat juga tidak mesti asal 
mengajukan bantuan layanan 
hukum. Ia mesti lebih dulu 
melakukan konsultasi kepada pihak 
kelurahan.

“Janganki berbondong-bondong, lihat 
dulu coba kita klasifikasikan, 
konsultasi ke Lurah. Jangan sampai 
kita tidak masuk kategori orang yang 
tidak mampu,” ucapnya.

Ia beralasan saat ini klasifikasi terkait 
orang miskin berbeda dari segi sosial 
dan aturan. Untuk itu, masyakarat 
diminta untuk tidak asal mengajukan. 
“Jangan ki buta melihat aturan ini. 
Jangan sampai kita kecewa terhadap 
pemerintah karena ditolak pengajuan 
ta,” tutup Wakil Ketua DPC Gerindra 
Makassar ini. (*)

Sosialisasikan	Bantuan	Hukum,	Budi	Hastuti:	
Pemkot	Makassar	Sediakan	Layanan	Gratis

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar Dari Fraksi PKS 
anwar faruq kembali mengelar 
sosialisasi peraturan daerah kota 
makassar no 1 tahun 2012.di hotel 
LYNT Selasa 29 november 2022. 
dalam sosialisasi ini hadir dalam 
narasumber adalah Tri Sugiarti, S. 
Psi, M. Pd Dan Drg. Samsiah Amir

Bahkan tamu peserta dari 
sebagian,sejumlah masyarakat dan 
tokoh pemuda hadir dalam kegiatam 
sosialisasi peraturan daerah ini.

Dihadapan peserta anwar faruq 
menjelaskan bahwa membuat 
peraturan adalah salah satu 
tanggung jawab kami selaku anggota 
dewan, selain membuat juga turut 
mensosialisasikan kepada 
masyarakat.

Anwar faruq menambahkan khusus 
perda ini, mengajak kepada 
pemerintah dan masyarakat serta 
lembaga terkait untuk peduli pada 

pendidikan Baca Tulis Al Qur'an.

“Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an 
adalah program yang selaras dengan 
pendidikan nasional terutama terkait 
dengan pendidikan moral. Perda ini 
perlu kita jaga dan kelola lebih lanjut 
sehingga secara praktiknya 
dirasakan manfaatnya oleh sebesar 
besarnya warga muslim Kota 
Makassar dan tentu berdampak 
secara tidak langsung juga kepada 
masyarakat non muslim karena ini 
murni pendidikan moral” Pungkasnya

Amwar faruq menegaskan bahwa 
terlaksananya pendidikan baca tulis 
Al-Qur'an melalui perda ini adalah 
tanggungjawab kita bersama.

“Ini adalah tanggung jawab kita 
bersama, mariki sama sama jaga 
dan kawal ini perda, insya Allah 
membawa keberkahan untuk daerah 
kita, Makassar tercinta” tegasnya.

perda ini sejalan dengan tujuan 

pendidikan nasional yakni 
mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan membentuk manusia beriman 
dan bertaqwa serta berbudi luhur.

“Pendidikan Al-Qur'an adalah bagian 
integral dari pendidikan agama dan 
pendidikan nasional. Jadi penting ini 
perda kita kawal bersama.

ANWAR FARUQ

Anwar	Faruq	Ajak	Warga	Intens	Sosialisasikan	Perda	
Pendidikan	Baca	Tulis	Al	Qur'an

BUDI HASTUTI
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Berita	Anggota	DPRD	Azis	Namu	dan	Hamzah	Hamid

Hamzah	Hamid	Minta	Jangan	Beri	Uang	
ke	Gepeng	dan	Anjal

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar Ir. H. Abdul 
Azis Namu, SE, M.Si menilai 
pengelolaan sampah harus menjadi 
perhatian yang besar pemerintah 
kota Makassar. Apalagi, anggaran 
yang digelontorkan sangat besar 
sesuai kebutuhannya.

Hal ini diungkapkan dirinya saat 
menggelar sosialisasi angkatan 19 
dengan Peraturan Daerah Nomor 
04 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Sampah di Hotel Tree, Jalan 
Pandang Raya, Sabtu (12/11/2022).

“Namun pengelolaan sampah 
membutuhkan peran masyarakat, 
dalam hal kebersihan, retribusi, dan 
tata kelola yang baik. Ditambah lagi, 
anggaran yang sangat besar pada 
dinas lingkungan hidup. Ini menjadi 
kewajiban pemerintah,” katanya 

dihadapan ratusan peserta.
Kegiatan ini menghadirkan 
masyarakat Dapil IV (empat) Kec. 
Panakkukang dan Manggala, 
dengan narasumber Kepala Bidang 
Penataan Dinas Lingkungan Hidup 
Kota Makassar, Drs. Suwandi dan 
Kepala Sub Bagian Humas Sek 
DPRD Makassar Akbar Rasyid.

Kata Ketua Fraksi PPP DPRD 
Makassar ini, sampah produksi 
rumah tangga merupakan sampah 
yang paling besar. Sehingga, dirinya 
berharap dan mengajak masyarakat 
untuk bijak soal sampah.

“Kita ingin peserta yang hadir 
membantu menyebarluaskan perda 
ke lingkungan masing-masing. 
Lebih dari itu, warga harus bijak 
terkait pengelolaan sampah ini,” 
ungkapnya.

Perda	Pengelolaan	Sampah,	Azis	Namu	Harap	
Masyarakat	Berperan	Aktif	

ABDUL AZIS NAMU
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DPRD MAKASSAR - Masih 
maraknya aktivitas anak jalan (anjal) 
gelandangan dan pengemis 
(Gepeng) di Kota Makassar 
membuat anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Makassar angkat bicara. Dewan 
meminta masyarakat ikut terlibat 
mengatasi anjal dan gepeng dengan 
tidak memberikan uang di jalan atau 
di tempat anjal dan gepeng 
beristerahat.

Anggota DPRD Makassar Hamzah 
Hamid, mengatakan, Pemerintah 
Kota (Pemkot) Makassar melalui 
Dinas Sosial, Dinas Perhubungan 
dan satpol PP sudah sering 
melakukan penindakan terhadap 
anak jalan dan gepeng di beberapa 
wilayah. Bahkan mengusut orangtua 
atau oknum yang sengaja 
memperkerjakan anaknya sebagai 
anjal.

“Kita sudah sering melihat anjal ini 
ada dimana-mana, bahkan ada 
beberapa wilayah yang kita tahu itu 
banyak sekali anjal dan gepengnya. 
Ketika diraziapun belum ada saya 
liat efek jera untuk tidak lagi ke 

jalanan. Nah ini peran pemerintah 
dan masyarakat bekerjasama untuk 
mengatasi masalah ini,” ungkapnya, 
Minggu (6/11).

Lanjut legislator PAN DPRD 
Makassar ini bahwa masih banyak 
warga tidak paham apa saja yang 
tidak boleh dilakukan di jalan raya 
karena menganggu ketertiban 
umum. Terlebih lagi masih banyak 
ditemukan orangtua dan oknum 
terindikasi melakukan eksploitasi 
terhadap anak.

“Mereka beralasan pada masalah 
kemiskinan, padahal sedianya anak-
anak ini memiliki hak untuk 
mendapatkan akses pendidikan dan 
itu bisa diupayakan oleh pemerintah 
kota,”katanya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, 
permasalahan anjal, gepeng, dan 
pak ogah bukan semata-mata tugas 
pokok Pemkot Makassar saja. 
Namun juga dibutuhkan peran aktif 
dari masyarakat untuk kolaborasi 
antara masyarakat dengan 
pemerintah kota seperti tidak 
memberi uang ke mereka.

“Bukan hanya pemerintah kota 
melalui Dinas Sosial, satpol-PP 
misalnya, tapi harus ada pelibatan 
masyarakat, tokoh-tokoh 
masyarakat, RT/RW. Mereka harus 
ikut mendampingi dalam 
penyelesaian anjal dan gepeng 
tersebut,” ujarnya.

HAMZAH HAMID
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Berita	Anggota	DPRD	H.	yunus	dan	Syamsuddin	Raga

DPRD MAKASSAR -  Anggota 
DPRD Makassar, syamsuddin raga 
fraksi perindo kembali 
menyebarluaskan produk hukum 
daerah ” Perda Nomor 3 Tahun 2014 
Tentang Penataan dan Pengelolaan 
Ruang Terbuka Hijau” di Hotel rising  
Jl prof andi basalamah pada minggu  
(13/11/2022). Hadir selaku 
narasumber sekertaris dinas 
lingkungan hidup H jabbar

Dalam sambutannya, SR sapaan 
akrabnya mengungkapkan 
pentingnya Perda ruang terbuka 
hijau (RTH) ini disosialisasikan, 
mengingat pertumbuhan pesat Kota 
Makassar itu juga berdampak 
terhadap RTH, sehingga perlu 
pengelolaan ruang publik dengan 
baik.”ungkapnya

pihaknya sengaja mengangkat Perda 
ini agar masyarakat mengetahui 
bahwa ada kewajiban Pemerintah 

kota untuk menata ruang terbuka 
hijau di Kota Makassar,

“Dibanding kota-kota lain, RTH kita di 
Makassar diperingkat paling rendah . 
Hal ini dikarenakan ketidak tegasan 
pemerintah kota terhadap 
pengembang yang berinvestasi di 
Kota Makassar,” terang SR

Minimnya RTH membuat tempat 
bermain bagi anak dan olahraga 
warga nyaris tidak ada. Taman kota 
makin menyempit.

Untuk itu, Politisi Perindo  ini 
mengaku akan mendorong 
pemerintah kota untuk 
mengoptimalkan RTH,dan memang 
kita butuh RTH lebih banyak lagi 
dikota makassar.”pungkasnya

Menurut H jabbar selaku sekertaris 
dinas DLHD mengaku sekarang 
memang kedepan  lebih fokus pada 

ruang terbuka hijau dan minimal tiap 
kecamatan memiliki tempat sarana 
dan fasilitas diruang terbuka hijau 
dikota makassar

SYAMSUDDIN RAGA

Kita	Butuh	RTH	Lebih	Banyak	Lagi	Dikota	Makassar

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, H.M Yunus 
menilai Kota Makassar sudah lama 
tidak mendapatkan Adipura atau 
penghargaan bagi kota dalam 
kebersihan serta pengelolaan 
lingkungan perkotaan.

Hal itu disampaikan Yunus saat 
menggelar Sosialisasi Perda nomor 
11 tahun 2011 tentang Retribusi 
Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan, di Hotel 
Almadera Makassar, Sabtu 
(5/11/2022).

“Karena sudah lama kota Makassar 
tidak pernah lagi mendapat Adipura 
atau penghargaan kebersihan, lama 
tidak terdengar jadi bagaimana mau 
disebut kota yang berhasil soal 
pelayanan kebersihan,” ujarnya.

Saat ini, kata Legislator dari Partai 
Hanura tersebut, banyak laporan 
masyarakat terkait retribusi yang 
harus dibayarkan, namun pelayanan 
dari pemerintah kota tidak berjalan 
secara maksimal.

“Mengenai retribusinya juga, karena 
masyarakat masih banyak 
menganggap bahwa tidak perlu 
membayar persampahan karena 
pelayanannya yang kurang bagus, 

nah ini yang harus kita 
sosialisasikan,” terangnya.

Disisi lain juga, kata Yuni, masih 
banyak masyarakat yang kurang 
memahami seperti apa hak dan 
kewajiban masalah retribusi 
persampahan dan kebersihan di 
lingkungan masing-masing.

“Kalau masalah retribusi atau iuran 
itu boleh kita tidak bayar kalau 
pelayanannya tidak bagus, berbeda 
dengan pajak yang wajib kita 
bayarkan,” tambah Anggota Komisi B 
DPRD Makassar ini.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 
(DLH) Kota Makassar, Jabbar 
menyampaikan masalah 
persampahan itu sudah ditangani 
langsung oleh pihak kecamatan dan 
kelurahan. Sementara Dinas terkait 
menangani di hilirnya .

“Tugas lain terkait persampahan 
adalah bagaimana mengedukasi 
masyarakat dengan mengimbau dan 
membimbing agar sampah rumah 
tangga yang tidak ekonomis itu 
langsung ke TPA atau pemrosesan 
akhir,” jelasnya.

Sementara, menurut Kabid 
Koordinasi dan Pengawasan 

Bapenda Kota Makassar, Reza 
Nugraha menyebut retribusi 
persampahan ini salah satunya 
menjadi pendapatan di kota 
Makassar, sehingga pemerintah 
gencar gencarnya mensosialisasikan 
soal retribusi persampahan.

“Jadi retribusi beda dengan pajak, 
kami berharap bisa dikembangkan 
kepada masyarakat yang ada di 
wilayah masing-masing bahwa 
bayarki retribusi sampahta karena 
kita langsung merasakan 
manfaatnya,” pungkasnya. (*)

H.M. YUNUS HJ

Yunus	Minta	Pemerintah	
Maksimalkan	Pelayanan	Kebersihan
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Berita	Anggota	DPRD	Nurul	Hidayat	dan	Irwan	Djafar

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD kota Makassar Irwan Djafar 
menggelar sosialisasi penyebaran 
produk hukum daerah Kota 
Makassar, di Hotel Grand Town, Jl. 
Pengayoman, pada Minggu 
(6/11/2022).

Sosialisasi kali ini mengangkat tema 
“Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang 
Tanggung Jawab Sosial Lingkungan 
Perusahaan (TSLP)” menghadirkan 
dua pemateri, Staf Ahli Wali Kota 
Makassar, Sittiara serta Plt Kasatpol 
PP makasar, Ikhsan NS.

Sambutannya, Irwan Djafar 
mengungkapkan sosialisasi Perda ini 
adalah perintah undang-undang 
yang harus dilaksanakan agar 
masyarakat mengetahui dan 
memahami isi dari Perda yang ada, 
salah satunya Perda TSLP ini.

“Kesempatan ini sangat berharga 
buat kita semua, dapatki' ilmu dan 
informasi tapi jangan sampai ke kita 
saja. Tapi menjadi perwakilan 

tetangga atau kerabat untuk 
menyampaikan bahwa Perda di Kota 
Makassar yang mengatur tentang 
CSR atau TSLP. jadi setia 
perusahaan itu mempunyai tanggung 
jawab sosial terhadap 
lingkungannya,” kata Irwan Djafar.

Sementara pada sesi pemaparan 
materi, Sittiara Kinang selaku 
narasumber mengatakan, Perda 
TSLP ini bukan hanya untuk 
perusahaan, tetapi juga masyarakat 
harus mengetahui agar bisa 
melaporkan ke pemerintah kota jika 
ada perusahaan yang tidak 
memberikan TSLP nya.

“Di Perda ini ada namanya Dewan 
tslp yang mengatur lalu lintas 
perusahaan untuk mengeluarkan 
TSLP atau yang biasa disebut CSR. 
Kita bisa melapor ke Dewan TSLP 
kalau ada perusahaan yang tidak 
mengeluarkan TSLP,” papar Birokrat 
senior Pemkot Makassar itu.

Prinsipnya, kata Sittiara perusahaan 

harus transparan. Dan jika ada 
perusahan yang memenuhi regulasi 
yang diatur dalam Perda TSLP ini
ada sanksinya.

“Kalau ada perusahan tidak 
menjalankan Perda ini, Dewan TSLP 
bisa melaporkan ke walikota untuk 
pembatasan kegiatan usahanya 
hingga pencabutan izin usaha,” 
tandas Sittiara. (*/yud)

Irwan	Djafar:	Setiap	Perusahaan	Punya	
Tanggung	Jawab	Sosial	

IRWAN DJAFAR

MAKASSAR – Anggota DPRD Kota 
Makassar, Nurul Hidayat, terus 
mendorong pemerintah khususnya 
di Kota Makassar agar mewujudkan 
ketertiban umum dan ketentraman 
di tengah masyarakat.

Itu disampaikan Nurul Hidayat 
saat menggelar Sosialisasi 
Peraturan Daerah (Perda) nomor 
7 tahun 2021 tentang Ketertiban 
Umum, Ketentraman, dan 
Perlindungan Masyarakat di 
Hotel Khas Makassar, Jumat 
(4/11/2022).

“Agar masyarakat tahu apa yang 
menjadi hak dan tanggung jawab 
mereka apa saja, supaya 
ketentraman bisa terlaksana 
dengan baik di tengah 
masyarakat,” ujarnya.

“Misalnya, banyak anak-anak kita 
yang tidak tertib, apalagi anak di 
bawah umur. Soal ketentraman 
juga belum terlaksana dengan 
baik dengan adanya perang-
perang antar-kelompok,” terang 
anggota Komisi B DPRD 
Makassar ini.

Melalui kesempatan itu, hadir 
sebagai narasumber dari tokoh 
masyarakat, Irham Amil, 
menyampaikan, penyelengga-
raan ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat adalah 
upaya dan kegiatan yang 
diselenggarakan aparat penegak 
seperti Satpol PP.

“Ini memungkinkan pemerintah 
daerah dan masyarakat dapat 
melakukan kegiatannya dalam 
situasi dan kondisi yang 
tenteram, tertib, dan teratur 
sesuai dengan kewenangannya 
untuk penegakan,” jelasnya.

Sementara, Kepala Satpol PP 
Kota Makassar, Ikhsan, 
mengungkapkan, sebagai 
penegak perda dan peraturan 
wali kota bahwa Satpol PP 
menjalankan tugas dalam 
ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat dengan 
sikap humanis.

“Jadi setiap anggota kita yang 
turun ke lapangan dalam 
penegakan perda, kita sudah 

anjurkan dan imbau agar lakukan 
pendekatan persuasif dan sikap 
humanis agar penertiban berjalan 
baik,” katanya.

“Saya sudah pernah uji, dua kali 
melakukan penertiban kepada 
pedagang kaki lima dan 
Alhamdulillah saat ini masyarakat 
kita sudah ada yang mulai tertib, 
tapi ada juga yang tidak mau 
mengerti soal bagaimana keterti-
ban umum dan ketentraman di 
tengah masyarakat,” tambahnya.

Nurul	Hidayat	Dorong	Wujudkan	Ketertiban	Umum	dan	
Ketentraman	di	Tengah	Masyarakat

NURUL HIDAYAT
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Berita	Anggota	DPRD	Mario	David	dan	Ray	Suryadi

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi 
Arsyad kembali bertemu dengan 
konstituen daerah pemilihan II, 
khususnya warga kelurahan 
KalukuBodoa Makassar.
Kegiatan ini yaitu sosialisasi 
angkatan 18, penyebarluasan 
peraturan daerah (Perda) nomor 7 
tahun 2021 tentang Ketertiban 
Umum, Ketentraman dan 
Perlindungan Masyarakat, di Hotel 
Karebosi Primer, Minggu 
(06/11/2022).

Ray Suryadi Arsyad menyampaikan, 
regulasi ini untuk menetapkan 
keterbatasan agar masyarakat 
terhindar dari kegaduhan-
kegaduhan.

“Salah satu hal yang menjadi 
dasarnya adalah hak dan 

kewajiban. Hak masyarakat untuk 
mendapatkan ketentraman dan 
perlindungan, secara langsung 
kewajiban masyarakat juga untuk 
memberikan perlindungan di 
lingkungan,” pungkasnya.

Narasumber yang hadir dalam 
kegiatan ini yaitu, Lurah 
Kalukubodoa, Suryadi, S.kel dan 
Lurah Pannampu, Imam Hanafi.

Apalagi, kata legislator Partai 
Demokrat DPRD Makassar ini, 
wilayah kota Makassar kerap kali 
diwarnai dengan perang kelompok 
sehingga aturan ini harus dipahami 
masyarakat

“Saya harap perda ini dikawal oleh 
seluruh masyarakat kota Makassar, 
bukan hanya pihak apartur 
keamanan. Namun masyarakat 

bersama-sama menjaga keamana 
dan ketertiban wilayah kita di kota 
Makassar,” tutupnya kepada Media.

DPRD MAKASSAR - Realisasi 
serapan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Tahun 
Anggaran (TA) 2022, pada 
Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) lingkup Pemerintah Kota 
(Pemkot) Makassar belum maksimal 
atau masih rendah.

Bahkan data yang diperoleh dari 
Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bapenda) Makassa, ada 
beberapa OPD masih di bawah 50 
persen untuk realisasi serapan 
anggaran.

Seperti di Dinas Pekerjaan Umum 
atau PU Makassar, serapan 
anggaran baru sekitar 10 persen 
dari target Rp636 miliar, terealisasi 
baru Rp65 miliar atau 10 persen. 

Menanggapi hal itu, Anggota 
Banggar DPRD Makassar, Mario 
David mengakui bahwa, realisasi 
serapan anggaran pada dibeberapa 
OPD masih rendah.

“Iya (masih rendah), tapi saat ini 
khusus PU sudah mereka Gass 

Poll. Beberapa waktu lalu 
terkendala ditender, tapi diamati 
pemenang tender sudah banyak 
dan jalan,” kata Mario kepada Tim 
Media, Kamis (17/11/2022).

Legislator Fraksi NasDem DPRD 
Makassar ini juga sangat yakin, 

dengan waktu yang cukup mepet 
ini, realisasi serapan pada Dinas PU 
bisa mencapai sekitar 50 persen.

“Bisa (tercapai), karena proyek yang 
jalan betonisasi jalan dan banyak 
serap anggaran,” tegasnya.

Mario	David	Yakin	Serapan	Anggaran	Dinas	PU	Makassar	
Melambung	di	Desember	2022

RAY SURYADI ARSYAD

Ray	Suryadi	Siap	Kawal	Perda	Ketertiban	Umum
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Berita	Anggota	DPRD	Hj.	Muliati	dan	Galmerrya	

Sosialisasi	Perda	Asi,	Muliati	Imbau	Warga	
Penuhi	Hak	Anak

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar Hj Muliati 
menyebut ASI eksklusif merupakan 
kewajiban seorang ibu pada 
anaknya. Hal ini adalah hak seorang 
anak. Maka atas dasar asas itu, 
perda ASI eksklusif penting 
diterapkan oleh ibu-ibu.

”Pemberian ASI eksklusif dapat 
meminimalisir kemiskinan dan 
kelaparan. Sehingga membuat bayi 
maupun ibu terhindar dari sejumlah 
macam penyakit, sehingga 
menurunkan angka kematian dan 
kekerdilan (stunting),” ujar Muliati.

Hal itu diungkapkan dirinya saat 
menggelar kegiatan sosialisasi 
angkatan 19 dengan tema 
Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 03 Tahun 2016 Tentang 

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di 
Hotel Aerotel Smile, Rabu 
(16/11/2022).

Dalam Kegiatan ini, sebagai 
penguatan materi kepada peserta, 
narasumber yang juga hadir yaitu 
Kepala Dinas Kesehatan Kota 
Makassar Dr. Nursiadah dan 
Akademisi Muh. Ramli.

Saking pentingnya ASI, Muliati 
mengatakan, pemerintah membuat 
Perda Pemberian ASI Eksklusif. 
dalam hal ini, diharapkan 
meningkatkan kesadaran 
masyarakat sehingga menciptakan 
generasi berkualitas apalagi 
didukung dengan Sumber Daya 
Manusia (SDM).

“ASI membuat anak menjadi cerdas 

dan tidak gampang sakit. Kita harap 
peserta kegiatan ini 
menyebarluaskan Perda ASI ini, 
sehingga masyarakat tahu 
pentingnya ASI,” kata Politisi PPP ini 
kepada Tim Media.

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
kota Makassar Galmerra Kondorura 
kembali menggelar sosialisasi 
penyegaran produk hukum daerah 
Kota Makassar, di Hotel Harper, Jl. 
Perintis Kemerdekaan, pada Minggu 
(20/11'2022)

Sosialisasi kali ini mengangkat tema 
” Perda Nomor 1 Tahun 2022 
Tentang Pencegahan dan 
Penanggulangan Bahaya 
Kabakaran” menghadirkan dua 
narasumber, yakni Kepala Dinas 
Pemadam Kebakaran (Kadis 
Damkar) Hasanuddin, S. STP., M.Si 
serta Akademisi UKI paulus Dr. 
Liberthin Pallulungan, SH.,MH.

Dalam sambutannya, Galmerrya 
mengungkapkan pentingnya Perda 
Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran ini diketahui oleh 
masyarakat. Mengingat Perda ini 
salah satu peraturan daerah yang 
disahkan tahun 2022 sehingga 
sangat penting untuk disosialisasikan

“Saya masuk sebagai salah satu 
anggota Pansus pada saat 
penyusunan dan pembahasan yang 
sampai pada penetapan terlibat 
Perda ini,” kata Galmerrya.

Galmerrya memaparkan, salah satu 
pertimbangan anggota DPRD 

bersama Pemerintah kota Makassar 
lahirnya Perda ini bahwa berbicara 
tentang kebakaran juga menyangkut 
keselamatan jiwa dan pembangunan.

“Dan inilah salah satu pertimbangan 
kami bersama pemerintah kota 
Makassar sehingga lahirlah Perda 
ini,” paparnya.

Untuk itu, Politisi perempuan PDIP 
ini mengajak peserta sosialisasi yang 
didominasi kaum ibu-ibu untuk 
berpartisipasi aktif dengan bertanya 
langsung kepada kedua narasumber.

“Nanti ada ruang tanya jawab, bisa 
langsung ditanyakan ke Kadis 
Damkar bagaimana kerja-kerja Dinas 
Kebakaran dalam menanggulangi 
kebakaran,” ujarnya.

Sementara pada sesi pemaparan 
materi, Liberthin Pallulungan 
memaparkan dasar lahirnya Perda 
ini. Dikatakannya, Perda ini dibuat 
sudah melalui tahapan-tahapan yang 
dipersyaratkan dalam proses 
peraturan perundang undangan.
Perencanaan, penyusunan, 
pembahasan, evaluasi dan 
penetapan.

“Dalam proses perencanaan itu ada 
beberapa tahapan yang harus 
terpenuhi, analisis aspek sesiologi, 

filosofis dan yuridis. Tiga kajian ini 
harus terpenuhi terbentuknya sebuah 
Perda. Kebakaran itu sering 
menimbulkan korban jiwa dan materi 
itulah yang menjadi dasar 
pertimbangan sosiologi sehingga 
dibuatnga Perda ini,” papar Liberthin.

Sementara, Kadis Damkar Kota 
Makassar Hasanuddin pemaparkan, 
pentingnya Perda Pencegahan dan 
penanggulangan Kebakaran. “Begitu 
pentingnya sehingga djberi nomor 1. 
Banyak Perda yang dibuat di DPRD 
tetapi Perda ini yang diutamakan,” 
paparnya. (*/yud)

Galmerrya	Kondorura	Paparkan	Pentingnya	
Perda	Pencegahan	Kebakaran

Hj. MULIATI

GALMERYA KONDORURA
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Berita	Anggota	DPRD	Kasrudi	dan	Sahruddin	Said

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Fraksi Gerindra Kota 
Makassar Kasrudi S.H., M.H, 
kembali menggelar Sosialisasi 
Perundang undangan Daerah 
Kota Makassar, di hotel 
Grandtown, Jl. Pengayoman 
Kompleks pasar Segar Kota 
Makassar, Rabu(09/11/2022).

Sosialisasi kali ini mengangkat Perda 
Nomor 9 Tahun 2019 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Menghadirkan 
dua narasumber, Achiruddin ahmad 
S.Stp,M.M (lurah Kelurahan Paropo) 
dan Muh. Rusdi S.T (Pengamat 
lingkungan hidup), berbicara tentang 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup.

Dalam sambutannya, Kasrudi 
mengatakan, Lingkungan hidup 
sangat berpengaruh terhadap 
kehidupan sehari-hari sehingga wajib 
dan perlu untuk disosialisaikan di 
masyarakat. 

“Lingkungan hidup sangat penting 

untuk kita jaga bersama, karna 
kesehatan atau kehidupan yang baik 
tentu salah satu faktor pendukung 
dalam keberlangsungan hidup yang 
sehat sebagaimana yang kita 
harapkan bersama” ujarnya.

”Pengusaha harusnya sadar dalam 
pengelolaan dan pemanfaatan 
lingkungan hidup ini, Perda ini 
mengatur bukan hanya dalam urusan 
domestik limbah rumah tangga 
namun juga mengatur limbah industri 
bahkan analisis dampak 
lingkungannya”. Tegasnya.

Adapun narasumber pertama 
Achiruddin berujar ” Ekosistem 
dilingkup kota Makassar sangatlah 
lengkap, mulai dari pertanian, 
kelautan, pantai, sungai sampai 
lingkungan perkotaan,” “Banyak 
pengaruh besar dalam kelangsungan 
lingkungan hidup di kota Makassar.” 
Tegasnya

Narasumber Kedua Rusdi berpesan 
kepada peserta ” dalam perda ini kita 
diharapkan menjadi mitra 

pengawasan strategis dalam 
pengelolaan limbah rumah tangga itu 
sendiri.” Tambahnya.
 
Limbah organik maupun non organik 
kiranya sudah mampu dipilah oleh 
masyarakat sehingga para petugas 
kebersihan tidak lagi sulit untuk 
manajemen pengelolaan sampahnya 
dilapangan.” Tutupnya.

Kasrudi:	Fraksi	Gerindra	Dukung	
Pengelolaan	Lingkungan	Hidup

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Makassar Fraksi Partai 
Amanat Nasional (PAN) H. 
Sahruddin Said, SE, Gelar 
Sosialisasi Peraturan Daerah 
(Sosper) Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
yang bertempat di Karebosi 
Premier Hotel Makassar, Minggu 
(06/11/2022).

Sosialisasi perda ini menghadirkan 
Sekretaris DPRD Kota Makassar H. 
Dahyal S.Sos M.Si. serta Sekertaris 
Dinas Lingkungan Hidup H. Jabbar, 
S.Sos., M.Si. sebagai narasumber.

Dalam sambutannya H. Sahruddin 
Said menyampaikan, pada hari 
mengundang khusus masyarakat 
pulau kodingareng agar lebih 
membangun tali silaturahmi. 

“Kita berharap tahun depan pulau 
kodingareng mendapat bantuan 
lampu jalan seperti yang  kemarin, 
saya yakin bahwa masyarakat pulau 
kodingareng adalah orang yang 
hebat-hebat, dan  selalu kompak,” 

ucapnya.

Tempat yang sama, H. Dahyal S.Sos 
M.Si. sebagai Narasumber 
menjelaskan bahwa, Perlu untuk kita 
ketahui bersama bahwa perda ini 
sebagai instrumen pelaksana 
daerah, peraturan daerah maupun 
produk-produk hukum daerah.

Narasumber Pada Sosialisasi 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 
2016 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Masyarakat pulau harus bersatu 
bersama dalam menjaga lingkungan, 
baik melalui edukasi tentang 
penjagaan lingkungan hidup maupun 
melalui bank sampah,” ujarnya.

H. Jabbar, S.Sos., M.Si. 
menyampaikan, Dinas lingkungan 
hidup kota makassar akan berupaya 
meninjau terhadap apa saja yang 
menjadi kendala-kendala di pulau.

Tanya Jawab Peserta dan 
Narasumber Pada Sosialisasi 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2016 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada akhir acara H. Saharuddin Said 
mengajak kepada masyarakat Kota 
Makassar khususnya pulau 
kodingareng untuk mendukung 
penuh Program Pemerintah Kota 
Makassar semoga pulau 
kodingareng tahun depan telah 
didistribusikan transportasi 
pengangkut sampah di pulau.

Sahruddin	Said	Gelar	Sosper	Perlindungan	dan	
Pengelolaan	Lingkungan	Hidup

SAHRUDDIN SAID

KASRUDI
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Berita	Anggota	DPRD	Arifin	Dg.	Kulle	dan	Fasruddin	Rusli

Arifin	Dg	Kulle	Dorong	Pemuda	Makassar	
Genjot	Program	Inovatif

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Arifin Dg 
Kulle meminta para pemuda di Kota 
Makassar untuk terus 
mengembangkan potensi dan 
melakukan pembinaan terhadap 
kepemudaan.
“Anak muda itu harus tampil dan 
ambil peran ditengah masyarakat,” 
kata Arifin Kulle saat Sosialisasi 
Perda nomor 6 tahun 2019 tentang 
Kepemudaan, di Hotel Khas 
Makassar, Jl Andi Mappanyukki, 
Minggu (13/11/2022).

Menurutnya, peringatan hari 
sumpah pemuda yang baru saja 
diperingati pada 28 Oktober 2022, 
bisa menjadi semangat dan spirit 
baru terhadap pemuda yang ada di 
Kota Makassar. 

“Karena baru-baru saja kita 
memperingati hari sumpah pemuda, 
maka harusnya itu menjadikan spirit 
baru dengan menjadikan eksistensi 
pemuda terus berkembang,” ujar 
Legislator dari Fraksi Partai 
Demokrat DPRD Makassar.

Karena itu, Arkul sapaan akrabnya, 
sangat berharap potensi pemuda 
saat ini bisa terus dikembangkan 
dan melakukan sejumlah program-
program kepemudaan di wilayahnya 
masing-masing.

Sementara, Camat Mamajang, Ari 
Fadli mengatakan konsederan 

Perda kepemudaan masih segar 
dan baru semua, tentunya Perda ini 
masih bisa digunakan sesuai 
dengan zaman saat ini, bahkan 
masih layak sebagai acuan 
pembinaan kepemudaan di kota 
Makassar.

“Karena baru tiga tahun Perda ini 
berjalan jadi masih bisa digunakan 
sebagai acuan para anak-anak 
muda kita di kota Makassar,” terang 
Camat termuda di Kota Makassar 
ini.

Ari Fadli meyakini dengan mengacu 
pada hari sumpah pemuda yang ke-
94 tahun ini, peran kepemudaan di 
era sekarang sangat berbeda 
dengan pemuda dahulu.

“Panjang besarnya dan juga 
lamanya bangsa ini bisa eksis 
tergantung anak mudanya, karena 
kemajuan suatu negara bisa dilihat 
bagaimana peran pemudanya 
menciptakan gerakan perubahan,” 
jelasnya.

Sekretaris Pokdarkamtibmas Kota 
Makassar, Muh Ishak mengatakan 
fungsi Perda ini menjadi kekuatan 
untuk pemuda, menjadi alat 
bargening dalam melaksanakan 
program kepemudaan.

“Misalnya ada keterampilan, nah 
dalam perda ini sudah mengatur 
adanya keterampilan. Persoalan 

yang kadang dihadapi mau kemana 
jika terjadi masalah, seperti 
pengangguran maupun tidak punya 
tempat pengembangan,” katanya.

Pengalaman dahulu, kata Ishak, 
banyak pemuda yang tidak memiliki 
keterampilan ataupun skill, bahkan 
tidak ada wadah untuk menampung 
para pemuda untuk dibina dan 
mengembangkan potensinya.

“Tapi saat ini, para pemuda kita 
sudah banyak yang punya 
keterampilan dan skill, begitu juga 
wadahnya yang sudah sangat 
mudah dijangkau. Namun, tingkat 
kemauan anak muda kita menurun, 
itulah yang harus sama-sama kita 
carikan solusinya,” pungkasnya. (*)

DPRD MAKASSAR - Gelar 
Sosialisasi peraturan perundang-
undang daerah tahun 2022 
tentang retribusi-retribusi 
perizinan tertentu oleh Fasruddin 
Rusli, S.E di Hotel royal bay 
Makassar Jl Sultan Hasanuddin 
kelurahan baru, kecamatan ujung 
pandang, Selasa(15/11/2022)

Sosialisasi peraturan daerah 
(Sosperda) tahun anggaran 2022 
diselenggarakan oleh Fasruddin 
Rusli dengan menghadirkan 
narasumber Muhammad Akbar, S.T 
dan Ahmad Abubakar.

Dengan mengangkat tema perda 
nomor 05 tahun 2012 tentang 
retribusi-retribusi perizinan tertentu, 
demi memberikan pendidikan politik 

kepada warga Makassar.

Fasrudin Rusli berpesan dalam 
sambutannya bahwa “kami sedang 
mengusahakan dana APBD kota 
Makassar sampai dengan 5,5 
Triliun,”

“Pemerintah memang sudah bekerja 
keras dalam mendapatkan APBD, 
sehingga kami selalu mencoba 
memberikan motivasi,” 

Muhammad Akbar berpesan 
“anggota dewan ini sangat 
berkesan, karena memberikan 
pendidikan politik kepada 
konstituent nya,”

Ahmad Abubakar sebagai 
narasumber kedua ” Degan perda 

ini membuat pemerintah selalu 
bekerja keras demi mendapatkan 
PAD sebesar besarnya,”tutupnya

Fasruddin	Rusli	Minta	Pemkot	Genjot	PAD	5	Triliun

FASRUDDIN RUSLI

ARIFIN DG KULLE 
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Berita	Anggota	DPRD	Nunung	Dasniar	dan	Al	Hidayat

DPRD MAKASSAR - Pendidikan 
Baca Tulis Al-Qur'an merupakan 
kewajiban seluruh sekolah agar 
meneladani sifat Rasulullah. 
Sebab Al-Quran menjadi pedoman 
hidup di dunia dan di akhirat.

“Menjadi kewajiban sekolah formal 
dan formal untuk menggunakan 
pendidikan Baca tulis Al-Quran 
dalam kurikulum. Sehingga anak-
anak kita tertanamkan sifat-sifat 
Rasulullah,” ujar Anggota DPRD 
Kota Makassar Alhidayat Samsu 
saat sosialisasi Angkatan 19 di 
Hotel Dalton, Jumat (25/11/2022).

Tema kegiatan ini yaitu Peraturan 
Daerah Nomor 01 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Baca Tulis Al-
Qur'an, dengan menghadirkan 
narasumber, Pengurus MUI Kota 
Makassar, H. Usman Sofyan dan 

Tokoh Agama, Ust. H. Arifuddin 
Lewa, dipandu Moderator, Gusmal 
Tenrisenna.

Selain itu, kata Legislator muda 
DPRD Makassar ini, kehadiran 
Perda Baca Tulis Al-qur'an 
merupakan wujud kepedulian 
pemerintah dalam membebaskan 
masyarakat dari buta aksara 
Alqur'an. Khususnya bagi anak-
anak berpendidikan dasar hingga 
menengah.

“Orang tua selayaknya menjadi 
garda terdepan dalam memberikan 
pondasi pendidikan agama kepada 
anak. Dalam perda ini, anak 
diharuskan mampu memahami 
dan membaca Alquran dengan 
baik,” sambung Legislator PDIP itu 
saat ditemui

Alhidayat	Samsu	Minta	Pendidikan	Al-Qur'an	
Dimasukkan	di	Kurikulum	Sekolah

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar, Nunung Dasniar 
menggelar Sosialisasi Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Pajak Daerah, di Hotel 
Grand Town, Kamis (3/11/2022).

Sosialisasi ini menghadirkan dua 
narasumber. Ialah Sektretaris DPRD 
Kota Makassar, Dahyal, dan Dosen 
Universitas Muhammadiyah 
Makassar, Khairul Ikhsan 
Burhanuddin.

Terkait perda ini, Nunung–sapan 
akrabnya menyampaikan dirinya 
sengaja mengambil aturan ini 
disosialisasikan. Lantaran masih 
banyak warga yang belum paham. 

“Banyak masalah pajak yang biasa 
dilakukan di daerah masing-masing. 
Di Makassar, kita sebagai 
masyakarat harus tahu betul soal 
pajak,” ujarnya.

Lewat sosialisasi ini pula, Legislator 
dari Fraksi Gerindra ini meminta 
masyakarat untuk tidak dibodohi oleh 
penyelenggara pajak atau yang 
terlibat perpajakan. Sebab, masih 
banyak kecurangan demi mengambil 
keuntungan lebih.

“Apapun itu bapak ibu harus tahu, 
tidak usah pintar yang penting 
paham. Jadi tidak bisaki di pattolo 
tolo (dibodohi), karena banyak orang 
pintar tapi memperbodoh,” 
tambahnya.

Senada dengan Nunung, Khairul 
Ikhsan Burhanuddin menyatakan 
bahwa tindakan Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (KKN) acap kali ada 
dalam dunia perpajakan. Olehnya, ia 
meminta masyakarat lebih berhati-
hati.

“Bertanggung jawab itu paling 
penting jadi apa yang dianggarkan 
dan direalisasikan terkait pajak itu 
harus ditanggung jawab,” ucapnya.

“Dan seperti di restoran itu kan ada 
pajaknya. Jadi kalau misalkan 
pelayanannya juga kurang bagus, 
kita wajib protes,” tambah Konsultan 
Pajak ini.

Terakhir, Sektretaris DPRD Kota 
Makassar, Dahyal mengungkapkan 
bahwa Perda ini memang ditujukan 
untuk kesejahteraan masyarakat. 
Sebagaimana yang diamanatkan 
oleh UUD.

“Perda itu merupakan alat untuk 
mencapai suatu tujuan yang 
namanya sejahtera. Jadi ujungnya itu 
adalah peningkatan kesejahteraan,” 
ungkap Dahyal.

Lebih jauh, Dahyal meminta 
masyakarat untuk turut serta 
mensosialisasikan perda ini. Sebab, 
dianggap penting agar mereka 
semua tahu dan paham.

“Karena ini dalam produk hukum 
yang masuk dalam hirarki 
perundangan-undangan, makanya ini 
wajib disosialisasikan,” tutup Dahyal. 

Edukasi	Pajak,	Nunung	Dasniar:	
Masyakarat	Jangan	Mau	Dibodohi

NUNUNG DASNIAR

AL HIDAYAT SAMSU
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Berita	Anggota	DPRD	Mesakh	Raymon	dan	Andi	suharmika

DPRD MAKASSAR - Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) kota Makassar, Andi 
Suharmika Hasir mengajak 
masyarakat untuk ikut berpartisipasi 
dalam menjaga kelestarian 
lingkungan, salah satunya dengan 
menciptakan Ruang Terbuka Hijau 
(RTH).

Hal itu disampaikan saat 
mensosialisasi Peraturan Daerah 
(Perda) Kota Makassar Nomor 3 
Tahun 2014 tentang Penataan dan 
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) di Hotel Sarison, Jalan 
Perintis Kemerdekaan, Kamis 
(17/11/2022).

Anggota Komisi C DPRD kota 
Makassar ini menjelakan bahwa 
sampai saat ini RTH di Makassar 
masih belum sebanding dengan 
harapan masyarakat yaitu, 
terciptanya ruang terbuka yang 
indah dan nyaman.

Pasalnya. saat ini RTH di Kota 
Makassar baru sekitar 10 persen. 
Menurutnya, angka itu, masih di 
bawah dari syarat pemerintah pusat, 
yakni 30 persen dari keseluruhan 
luas Kota Makassar. 

“Ruang terbuka hijau itu bisa 
menjadi wahana interaksi sosial. 
Jadi diharapkan dengan banyaknya 
ruang-ruang terbuka hijau di 
Makassar dapat mempersatukan 
seluruh anggota masyarakat tanpa 
membedakan latar belakang, status 
ekonomi, sosial, dan budaya,” 
ungkap legislator Makassar ini.

Legislator asal Fraksi Partai Golkar 
ini juga mengungkapkan bahwa 
pemanfaatan ruang terbuka hijau 
juga dapat menciptakan suasana 
teduh dan udara yang bersih.

“Tanpa adanya ruang-ruang yang 
terbuka untuk berinteraksi, bertukar 
pikiran, sosial budaya, maka 
masyarakat tidak mampu 
berinteraksi dan tidak mau bekerja 
sama antar sesamanya,” jelasnya.

Olehnya itu, kahadiran Perda 
Makassar Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Penataan dan Pengelolaan 
Ruang Terbuka Hijau untuk 
memberikan hak kepada 
masyarakat untuk pemenuhan RTH 
tersebut. 

Meski demikian, And Suharmika 
juga Mendorong pemerintah Kota 
Makassar untuk memenuhi RTH 

sesuai dengan peraturan 
pemerintah pusat dan merawatnya.

“Karena itu kita mendorong 
pemerintah untuk melakukan 
pemenuhan 30 persen itu lewat 
sejumlah program dari dinas terkait 
soal ruang terbuka hijau. Dan 
pemanfaatan lahan yang ada di 
Kota Makassar,” ujar

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut 
turut dihadiri pula oleh Sekretaris 
Dewan (Sekwan) DPRD Makassar, 
Muhammad Dahyal dan Akademis 
Muh Takbir.

Andi	Suharmika	Dorong	Pemkot	Penuhi	RTH

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Mesakh 
Raymond Rantepadang siang ini, 
Sabtu 19/11/2022) menggelar 
Sosialisasi Perda Kota Makassar 
Angkatan ke-18 dengan judul 
Perda no 2 tahun 2018 tentang 
“Pajak Daerah” Dengan 
menghadirkan bapak H. Dahyal 
(Sekwan Kota Makassar) dan 
Widi Asnita Sigalotang 
(Verifikator Pendapatan 
BAPENDA Kota Makassar).

Dalam sambutannya Legislator 
Partai PDIP Kota Makassar ini 
mengingatkan para peserta sosper, 
akan pentingnya pajak untuk 
membiayai belanja daerah dan 
digunakan semata mata untuk 
kepentingan dan kemakmuran 
rakyat, contoh misalnya digunakan 

untuk membangun jalan, sekolah, 
fasilitas umum dan lainnya.

“Hari ini kami mengundang 2 (dua) 
pemateri yang berkompeten dalam 
mengulas Perda Pajak Daerah ini, 
agar para peserta yang ikut hadir 
hari ini dapat mengerti dan 
memahami aturan dan kewajiban 
yang diatur dalam Perda ini, saya 
juga berharap agar para hadirin 
dapat menanyakan atau 
menyampaikan langsung jika ada 
masalah terkait dengan Perda Pajak 
Daerah ini, tambahnya.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel 
Grand Maleo, jl. Pelita Raya, 
Makassar ini dipandu oleh ibu Siti 
Nurhayati sebagai moderator dan 
dihadiri oleh warga kecamatan 
Pannakukang dan kecamatan 

Manggala yang diisi dengan 
penyampaian sekaligus pemaparan 
materi oleh narasumber kemudian 
dilanjutkan dengan sesi tanya 
jawab. (Fje)

Sosper	Pajak	Daerah,	Mesakh	Raymond	Rantepadang	
Ingatkan	Warga	Taat	Pajak.

MESAKH RAYMOND RANTEPADANG

 ANDI SUHARMIKA
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DPRD MAKASSAR – Anggota 
DPRD Kota Makassar, Azwar 
menggelar Sosialisasi Perda nomor 
1 tahun 2022 tentang Pencegahan 
dan Penanggulangan Bahaya 
Kebakaran di Hotel Tree, Senin 
(28/11/2022).

Kepala Seksi Dinas Pemadam 
Kebakaran, Arifin, Kasubag Humas 
DPRD Makassar, Akbar Rasyid, dan 
Legislator Makassar, Azwar.

Dalam sambutannya, Azwar 
mengatakan Perda Pencegahan dan 
Penanggulangan Bahaya kebakaran 
bertujuan untuk mewujudkan 
kesiapsiagaan dan keberdayaan 
masyarakat, pengelola bangunan 
gedung serta instansi terkait dalam 
mencegah dan menanggulangi 
bahaya kebakaran. 

“Serta mewujudkan kepastian hukum 
dalam penyelenggaraan pencegahan 
dan penanggulangan bahaya 
kebakaran,” katanya.

Selain itu, kata Politisi PKS itu, Perda 

ini juga mewujudkan penyelengga-
raan pencegahan kebakaran secara 
tertib, aman dan selama.

“Kemudian mewujudkan 
penyelenggaraan penanggulangan 
kebakaran yang antisipatif, efektif 
dan ramah lingkungan serta 
memberikan prioritas terhadap 
penyelamatan jiwa dengan 
meminimalkan bahaya kebakaran 
dan dampaknya,” tandasnya.

Sementara itu, Pemateri Kasubag 
Humas DPRD Makassar, 
Muhammad Akbar Rasyid 
mengungkapkan, masyarakat turut 
berperan penting dalam pencegahan 
dan penanggulangan kebakaran, 
membantu melakukan pengawasan, 
menjaga dan memelihara prasarana 
dan sarana pemadam kebakaran di 
lingkungannya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi di Dinas 
Kebakaran Kota Makassar, Arifin 
menjelaskan, Setiap pemilik, 
pengguna dan/atau badan pengelola 
bangunan gedung dan lingkungan 

gedung yang mempunyai potensi 
bahaya kebakaran wajib berperan 
aktif dalam mencegah kebakaran.

“Untuk mencegah kebakaran pemilik, 
pengguna dan/ atau badan pengelola 
bangunan gedung wajib 
menyediakan sarana penyelamatan 
jiwa, akses pemadam kebakaran, 
proteksi kebakaran dan manajemen 
keselamatan kebakaran gedung,” 
tandasnya.

AZWAR

Azwar	Ajak	Masyarakat	Berperan	Penting	dalam	Pencegahan	Kebakaran

DPRD MAKASSAR - Dalam 
melakukan pembangunan daerah 
dan berkelanjutan, maka diperlukan 
adanya lingkungan dengan situasi 
dan kondisi yang kondusif demi 
terciptanya ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan 
Anggota DPRD Kota Makassar, 
Hasanuddin Leo saat menggelar 
Sosialisasi Perda nomor 7 tahun 
2021 tentang Ketertiban Umum, 
Ketentraman dan Perlindungan 
Masyarakat, di Hotel Royal Bay 
Makassar, Jl Sultan Hasanuddin, 
Sabtu (12/11/2022). 

“Saya kira semua kondisi wilayah 
atau perkotaan tidak dapat 
melakukan pembangunan ketika 
situasinya kurang kondusif. Maka 
harus mewujudkan yang namanya 
ketertiban ditengah masyarakat,” 
ujar Legislator dari Fraksi PAN 
DPRD Makassar ini.

Menurutnya, salah satu Satuan 
Kerja Perangkat Daerah atau SKPD 
di setiap kabupaten/kota yang 
banyak terlibat dalam membantu 
ketentraman umum ditengah 
masyarakat adalah Satpol PP.
Sementara itu, Plt Kepala Satpol PP 

Kota Makassar, Ikhsan 
menerangkan bahwa dalam rangka 
mendukung pelaksanaan 
pembangunan daerah yang 
berkelanjutan perlu untuk 
menciptakan lingkungan hidup yang 
harmonis dan tertib.

“Tentang ketentraman masyarakat 
dan ketertiban umum ada beberapa 
aparat yang bertugas khusus di 
lapangan, seperti Satpol PP, PPNS, 
Satlinmas untuk memelihara 
keamanan dan kegiatan sosial 
kemasyarakatan,” paparnya.

Kata Ikhsan, pihaknya selalu siap 
siaga dalam membantu 
ketentraman umum untuk 
menertibkan setiap masyarakat 
yang melaksanakan setiap kegiatan 
melanggar aturan baik di jalan 
maupun di sebuah fasilitas umum.

“Setiap anggota kita yang turun ke 
lapangan itu tidak serta-merta 
melakukan penertiban, jadi ada juga 
penyidikannya terlebih dahulu demi 
terciptanya keadilan bagi semua 
lapisan masyarakat,” jelas Ikhsan.

Ketua Dewan Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 
Kota Makassar, Abdul Nasir Dg 

Ngerang menyampaikan ketika 
berbicara soal ketentraman 
masyarakat umum maka yang perlu 
dilakukan pertama kali adalah 
edukasi, kemudian pembinaan dan 
pemeliharaan.

“Makanya sebelum melakukan 
penertiban umum, masyarakat 
harus diberikan dulu edukasinya 
seperti apa. Terus lakukan 
pembinaan, jadi benar yang 
dikatakan Pak Kasatpol PP dalam 
menindaki masyarakat perlu sikap 
humanis yang dapat mengedukasi,” 
pungkasnya. (*)

HASANUDDIN LEO
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Edukasi	Warga,	Muchlis	Misbah	Perjuangkan	Perda	BTQ	di	Makassar
DPRD MAKASSAR - Mengedukasi 
warga Makassar pentingnya 
penerapan Baca Tulis Al-Qur'an. 
Anggota DPRD Makassar Muchlis 
Misbah tidak henti-hentinya 
mensosialisasi Peraturan 
Perundang-undangan Angkatan XVIII 
Tahun Anggaran 2022, Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Baca Tulis Alquran di Hotel Raising 
Jalan Racing Center No 31 
Makassar, Sabtu (12/11/2022).

"Sebagai umat muslim kita tau baca 
tulis Al-Qur'an itu sangatlah penting, 
pembiasan dan penerapannya harus 
dilakukan setiap hari. Kenapa kita 
bisa buta aksara Al-Qur'an, padahal 
itu bisa diatasi jika selalu berdzikir 
dan bersholawat setiap harinya 
seusai sholat," ungkapnya.

Lanjut Legislator Fraksi Hanura 
DPRD Makassar ini mengaku perda 
baca tulis Al-Qur'an perlu ditanamkan 
kepada masyarakat, tidak hanya 
untuk warga Maccini saja tapi 
seluruh warga kota Makassar untuk 

membangun dan membentuk 
kualitas manusia yang berakhlak dan 
berwawasan Qurani.

Kegiatan ini juga menghadirkan 
narasumber Ketua Umum DPD 
BKPRMI , Muhammad Khaerul ST, 
Pengurus Dewan Mesjid Indonesia 
(DMI) Sulsel, Hasdar, Tokoh 
Masyarakat dan Warga Maccini.

Sedangkan Ketua Umum DPD 
BKPRMI , Muhammad Khaerul ST 
mengatakan perda baca tulis Al-
Qur'an perlu mendapat kerjasama 
masyarakat khusunya orangtua 
mengajarkan Al-Quran kepada 
anaknya. Bagaimana membunyikan 
Al Qur'an sebagai aktivitas umat 
muslim dipandang upaya intensif dan 
kesinambungan.

Sementara itu, Pengurus Dewan 
Mesjid Indonesia (DMI) Sulsel, 
Hasdar menjelaskan jarang ada 
anggota dewan yang mau berjuang 
dan turun melaksanakan pemandian 
jenazah untuk warganya. Peduli 
terhadap baca tulis Al-Qur'an itu 

penting bagi umat muslim.

"Kita selalu melihat pak dewan ini 
mengurus jenazah hingga 
menyediakan pemandiannya, jarang 
kita lihat ada orang seperti beliau. 
Kedepan kita mari mendorong 
bagaimana tiap Lorong harus ada 
TPA untuk mengajarkan kepada 
warga dan anak-anak untuk baca 
tulis Al-Qur'an," tuturnya.(Ita)

Buletin Mimbar Paripurna

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, M Yahya 
menyebutkan bahwa Pemerintah 
Kota terus melakukan pelayanan 
secara maksimal dalam hal 
pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran kepada masyarakat.

Itu disampaikan M Yahya saat 
Sosialisasi Perda nomor 1 tahun 
2022 tentang Pencegahan dan 
Penanggulangan Bahaya 
Kebakaran, di Hotel Harper 
Makassar, Jl Perintis Kemerdekaan, 
Minggu (13/11/2022).

Hal tersebut juga dibuktikan dengan 
menganggarkan penyediaan unit 
pemadam motor atau Damtor untuk 
lebih memudahkan jika terjadinya 
kebakaran di dalam lorong-lorong 
yang ada di Kota Makassar.

“Biasanya kalau terjadi kebakaran di 
dalam lorong, mobil Damkar lebih 
sulit mengatasinya. Makanya 
Pemerintah sudah menyediakan 
Damtor untuk lebih memudahkan,” 
ujar Legislator dari Fraksi Partai 
Nasdem ini.

Kasubag Humas DPRD Kota 
Makassar, Muhammad Akbar Rasjid 

menyampaikan Perda ini terbilang 
produk hukum yang baru saja 
disahkan oleh legislatif untuk segera 
di eksekusi Pemerintah kota 
Makassar dalam hal pencegahan 
dan penanggulangan kebakaran.

“Kami sudah siapkan aplikasi 
Ajamma atau ajang aspirasi 
masyarakat. Jadi semua keluhanta 
bisa disampaikan disitu, fungsinya 
langsung respon cepat, apalagi 
mengenai pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran ini,” 
jelasnya.

Sementara secara spesifik, Kabid 
Pencegahan dan Pengawasan Dinas 
Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota 
Makassar, Alamsyah Thalib 
menjelaskan pemadam kebakaran 
termasuk dalam jenis kegiatan 
pelayanan dasar masyarakat.

“Kebakaran bukan cuma tugasnya 
oleh pemadam tapi semua lapisan 
masyarakat, karena semuanya 
dikatakan mencegah lebih baik 
daripada mengobati,” jelas 
Alamsyah.

“Misalnya masyarakat butuh bantuan 
seperti adanya sarang tawon 

dirumah, ada semacam binatang 
buas seperti ular, nah itu bisa kita 
langsung menghubungi petugas 
Damkar lewat call center 112,” 
ujarnya.

Berdasarkan data statistik kebakaran 
di Kota Makassar menyebutkan 
kurang lebih 70 persen kebakaran 
diduga penyebabnya adalah aliran 
arus listrik. “Jadi penyebabnya sudah 
kita ketahui saat ini, kebanyakan dari 
aliran listrik di rumah karena tidak 
melakukan penggantian sekring 
listrik dari saklar,” pungkasnya. (*)

M	Yahya	Apresiasi	Pemerintah	Kota	sudah	Siapkan	Damtor

MUCHLIS MISBAH

M YAHYA
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Berita	Anggota	DPRD	Rezki	dan	Astiah

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Rezki menilai 
penerapan peraturan Kawasan 
Tanpa Rokok (KTR) yang diterapkan 
oleh Pemerintah Kota Makassar 
belum terlalu efektif berjalan.
Hal tersebut ia sampaikan saat 
menggelar Sosialisasi Peraturan 
Daerah (Sosper) nomor 4 tahun 
2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok 
, di Hotel Karebosi Premier 
Makassar, Jumat (18/11/2022).

Sebab, menurut Legislator dari 
Fraksi Partai Demokrat tersebut 
masih banyak masyarakat 
khususnya perokok aktif yang belum 
mengetahui ditempat mana saja ada 
larangan merokok.

Anggota Komisi B DPRD Makassar 
ini berharap kepada pemerintah kota 
untuk lebih memaksimalkan lagi 
dalam mensosialisasikan peraturan 
kawasan tanpa rokok kepada 
masyarakat.

“Berbeda dengan di Jakarta karena 
semua masyarakatnya sudah 
mengetahui tempat-tempat dimana 
saja yang diperbolehkan orang 
merokok, makanya itu perlu jadi 
percontohan disini,” terang Rezki.

Sementara, Rohana Amrullah 
sebagai narasumber Sosper 

memaparkan masalah rokok 
memang menjadi masalah yang 
sangat serius terutama kepada anak-
anak dan remaja, karena akan 
menyebabkan penyakit paru-paru 
dan kanker paru-paru.

“Karena seriusnya masalah rokok ini, 
makanya pemerintah mengeluarkan 
aturan yang jika tidak dilaksanakan 
akan mendapat sanksi. Saya melihat 
di Makassar ini masih kurang 
kawasan tanpa rokok,” paparnya.

Dalam Perda tersebut, kata Rohana, 
sudah diatur di wilayah mana saja 
yang bebas dari asap rokok, seperti 
di rumah sakit, tempat ibadah, 
angkutan umum, bandara, tempat 
bermain anak serta fasilitas umum 
lainnya.

“Jadi kalau bisa dihindari maka 
hindarilah bahaya merokok, sebab 
berdasarkan data yang ada sangat 
banyak orang sekitar kita seperti istri 
dan anak-anak yang sangat rentan 
karena merupakan perokok pasif,” 
ungkapnya.

Mantan Plt Kadis Kesehatan Kota 
Makassar, Agus Jaya Said 
sampaikan mengapa Perda ini harus 
dibuat? Karena di Kota Makassar 
terbilang lambat dalam penerapan 
aturan kawasan tanpa rokok.

“Di undang-undang kita, itu 
mengamanahkan bahwa setiap 
orang berhak menerima kesehatan 
dari pemerintah, kemudian anak-
anak membutuhkan tumbuh 
kembang. Makanya sangat 
mempengaruhi proses pertumbuhan 
akibat asap rokok,” jelasnya.

Kemudian, kata Agus, perokok pasif 
lebih dominan terkena penyakit paru-
paru akibat asap rokok yang dihirup. 
“Karena itu kami mengajak anak-
anak sekolah atau remaja untuk 
supaya tidak merokok atau lebih 
bagusnya hindari orang-orang 
perokok aktif,” pungkasnya. (*)

REZKI

Rezki	Harap	Pemkot	Makassar	Jadikan	Jakarta	
Contoh	Penerapan	KTR

DPRD MAKASSAR - Menyikapi 
pertikaian yang sering kali terjadi di 
Makassar khususnya kaum 
pemuda. Anggota DPRD Kota 
Makassar Hj Andi Astiah 
menekankan pentingnya sosialisasi 
perda ketertiban umum untuk 
menciptakan lingkungan di Kota 
Makassar secara kondusif.

Hal ini disampaikan saat kegiatan 
Sosialisasi Angkatan XVIII dengan 
pembahasan Perda Nomor 07 
Tahun 2021 tentang Ketertiban 
Umum, Ketentraman, dan 
Perlindungan Umum tahun 
anggaran 2022, di Hotel Royal Bay 
Makassar Jalan Sultan Hasanuddin 
No 24 Makassar, Sabtu (19/11).

"Saya senagaja fasilitasi pemuda 
yang sering melakukan peperangan 
kelompok di Makassar. Karena saya 

pikir kalau ada kesalahpahaman 
diantara mereka, jangan dibesar-
besarkan. Mari ki' duduk bersama 
anak-anakku, karena dilingkungan 
ta' ada RTRW, tokoh masyarakat, 
Babimnas, untuk mencarikan solusi 
dari permasalahan ta'," ungkapnya.

Lanjut Legislator Fraksi PKS DPRD 
Makassar ini bahwa menjalakan 
perda ini tentu harus dibarengi 
penindakan tegas sebab telah 
banyak korban jiwa akibat dari 
peperangan kelompok tersebut. 
Selain itu meminimalisir timbulkan 
pertikaian kembali, agar masyarakat 
secara keseluruhan bisa merasa 
aman dan nyaman.

"Tidak usah saling menjatuhkan dan 
menjago-jagokan. Kita semua harus 
saling menjaga karena kita tidak tau 
bagaimana perasaan orangtua dari 

korban pertikaian, pembusuran 
diwilayahnya. Jadi mari ki' untuk 
tidak bertikai lagi dan kita akan 
mencari solusi jika anak-anakku ini 
ada masalah utamanya di 
Tallo,"bebernya.

Cegah	Perang	Kelompok,	Astiah	Ajak	
Pemuda	Tallo	Ciptakan	Keamanan

ANDI ASTIAH
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Berita	Anggota	DPRD	Andi	Pahlevi	dan	Anton	Paul	Goni

DPRD MAKASSAR - Gelar 
Sosialisasi Peraturan perundang-
undangan Daerah (Sosperda) 
tahun anggaran 2022 angkatan 
ke-XVI di hotel grand palace Jl. 
Tentara pelajar kelurahan butung 
kecamatan Wajo. 
Rabu(02/11/2022)

Kewajiban anggota dewan untuk 
melaksanakan Sosperda yang 
dilaksanakan oleh A Fahlevi, S.E, 
M.M dari Fraksi Gerindra Perda 
nomor 4 tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Sampah.

Dalam tugasnya memberikan 
pendidikan politik kepada 
masyarakat khususnya 
konstituentnya Anggota Dewan 
yang akrab di sapa Pope ini 
menjelaskan bahwa ” inilah bentuk 
wujud dari tanggung jawab sebagai 
anggota dewan dari dapil ini.”

”Dalam periode pertama saya di 
DPR kami kunjungan kerja di 

wilayah Jawa timur dekat TPA 
namun dalam jamuan dekat TPA 
tersebut kami tetap nyaman, 
mungkin nanti kedepannya 
Makassar seperti itu.” Ujarnya.

“Pentingnya pemilahan sampah 
dilingkungan masyarakat, 
sedangkan sampah khusus itu 
diatasi oleh dinas terkait karena 
pengangkutan sampah rumah 
tangga saja yang terfokus oleh 
petugas setempat.” Tambahnya.

Narasumber pertama yaitu Suwardi 
(bidang penataan dan penaatan 
Dinas Lingkungan Hidup kota 
Makassar) menjelaskan bahwa ” 
jenis sampah yang ada itu adalah 
sampah rumah tangga, sampah 
sejenis rumah tangga dan sampah 
spesifik.”

“Tugas pemerintah dalam 
pembangunan tidak bisa 
menghindari antisipasi sampah, 
namun persampahan ini harus ikut 

serta dengan pembangunan 
berbasis lingkungan hidup.” 
Tuturnya.

Sedangkan Narasumber kedua Muh 
takdir derosari berpendapat bahwa ” 
bank sampah yang berada disetiap 
wilayah harusnya diberikan Peran 
penting agar mampu dijadikan 
sumber ekonomis.”

Andi	Pahlevi:	Sampah	Harus	Memiliki	Nilai	Ekonomis	

A PAHLEVI
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Retribusi	Jasa	Usaha,	Anton	Paul:	
Kesejahteraan	Masyarakat	Harus	Prioritas

Anggota	DPRD	HM	Yunus	Sosialisasi	Penyebarluasan	
Peraturan	Daerah	atau	Perda	Nomor	4	Tahun	2014

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar Anton Paul 
Goni (APG) menggelar 
sosialisasi penyebaran produku 
hukum daerah ”Perda Nomor 1 
Tahun 2020 Tentang Retribusi 
Jasa Usaha” di Hotel Prima 
Makassar, Jl. DR. Ratulangi 
No.17, Minggu (13/11/2022).

Kegiatan ini menghadirkan dua 
narasumber, Drs. Hj. Sittiara, M.Si. 
Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan 
dan SDM Kota Makassar, serta Andi 
Reza Nugraha, S.Stp. Kepala 
Bidang Pengawasan Badan 
Pendapat Daerah (BAPENDA) Kota 
Makassar.

Pada sambutannya APG 
menyampaikan,  sosialisasi Perda 
ini merupakan bagian dari tugas dan 
tanggung jawab anggota DPRD 
Makassar, diharapkan sosialisasi ini 
dimanfaatkan sebaik mungkin 
sehingga dapat disampaikan 
kembali ke keluarga, anak, ataupun 
tetangga.

“Pertemuan ini membahas tentang 

Retribusi Jasa Usaha, Retribusi 
Jasa inilah selain pemasukan pajak 
yang nantinya akan menunjang 
proses-program yang ada di 
pemerintah kota Makassar,” kata 
APG dalam sambutannya.

Sementara pada sesi pemaparan 
materi, Sitiara selaku narasumber 
memaparkan pentingnya untuk 
masyarakat paham atas retribusi 
jasa usaha.

Menurut Sittiara, retribusi jasa 
usaha ini untuk kepentingan 
masyarakat kedepannya, karena 
anggaran yang dikelola oleh 
pemerintah nantinya akan 
dikembalikan lagi ke masyarakat.

“Pendapatan daerah ini akan 
dikelola oleh pemerintah, kemudian 
dari inilah yang nantinya akan di 
distribusikan kembali ke masyarakat 
melalui program maupun dalam 
bentuk bantuan oleh pemerintah,” 
ucapnya.

Sementara, Reza Nugraha selaku 
narasumber juga memparkan 

kebijakan retribusi jasa usaha. Kata 
dia, retribusi pendapatan daerah 
yang di hasilkan itu akan kembali 
kemasyarakat salah satunya adalah 
dalam bentuk fasilitas umum untuk 
masyarakat dari pemerintah kota.

“Ada 10 objek pajak yang di kelola 
oleh bapenda, yang pertama adalah 
pajak perhotelan, restoran, hiburan, 
reklame, penerangan jalan, parkir, 
air tanah, sarang burung walet, 
PBB, dan BPRTB,” terangnya.

ANTON PAUL GONI
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Berita	Anggota	DPRD	H	Apiaty	dan	Nasir	Rurung

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Makassar, Dr. Ir. Hj. Apiaty K 
Amin Syam, M.Si menggelar 
sosialisasi penyebaran produk 
hukum daerah ” Perda Nomor 3 
Tahun 2014 Tentang Penataan dan 
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau” 
di Hotel Khas, Jl. A. Mappanyukki 
Makassar, pada Senin (6/11/2022).

Hadir selaku narasumber, Hidayat 
Mamin yang membahas tentang 
manfaat Penataan dan Pengelolaan 
Ruang Terbuka Hijau. Juga 
narasumber Nur Rahmah yang 
secara rinci membedah tentang 
sanksi hukum bagi yang melanggar 
Perda nomor 3 tahun 2014 ini.

Dalam sambutannya, Apiaty Amin 
Syam mengungkapkan pentingnya 
Perda ruang terbuka hijau (RTH) ini 
disosialisasikan, mengingat 
pertumbuhan pesat Kota Makassar 
itu juga berdampak terhadap RTH, 
sehingga perlu pengelolaan ruang 
publik dengan baik.

Kata Apiaty, pihaknya sengaja 
mengangkat Perda ini agar 

masyarakat mengetahui bahwa ada 
kewajiban Pemerintah kota untuk 
menata ruang terbuka hijau di Kota 
Makassar, 20 persen hingga 30 
persen RTH.

“Dibanding kota-kota lain, RTH kita 
di Makassar diperingkat paling 
rendah. Hal ini dikarenakan ketidak 
tegasan pemerintah kota terhadap 
pengembang yang berinvestasi di 
Kota Makassar,” terang Apiaty.

Minimnya RTH kata Apiaty membuat 
tempat bermain bagi anak dan 
olahraga warga nyaris tidak ada. 
Taman kota makin menyempit. 
Belum lagi persoalan banyaknya 
papan reklame yang terpasang 
sembarangan di pinggir jalan dan 
berpotensi merusak pohon.

Untuk itu, Politisi Golkar ini menga-
ku akan mendorong pemerintah 
kota untuk mengoptimalkan RTH, 
dengan cara tidak mengeluarkan 
izin membangun perumahan 
kepada pengembang sebelum 
menyerahkan RTH nya 30 persen.
“Kita sudah sampaikan PTSP dan 

Dinas Tata Ruang untuk tidak 
mengeluarkan izin membangun 
sebelum menyerahkan fasum 
fasosnya dan itu sudah dalam 
bentuk sertiifkat,” terangnya lagi.

Apiaty juga menyinggung beberapa 
pengembang yang masih 
mempunyai lahan namun belum 
digunakan, sebaiknya dipergunakan 
untuk kepentingan ruang terbuka 
hijau, sehingga dapat menjadi paru-
paru kota Makassar (*)

Apiaty	Amin	Syam	Ingatkan	Pengembang	
Perhatikan	Ruang	Terbuka	Hijau

HJ. APIATY AMIN SYAM

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar nasir rurung 
kembali melakukan sosialisasi 
penyebarluasan Peraturan Daerah 
atau Perda Nomor 4 Tahun 2014 
tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Pengadaan, 
Peredaran dan Penjualan Minuman 
Beralkohol.

Sosialisasi ini berlangsung di Hotel 
Grand town makassar, jalan penga-
yoman, minggu sore (13/11/2022 ). 
Hadir sebagai narasumber, irwan p 
sebagai Kasi Perlindungan 
masyarakat disatuan polisi pamong 
praja kota makassar dan abdul 
hamid kepala seksi pengembangan 
pembinaan usaha sarana 
perdagangan

Nasir rurung atau yang disapa NR 
memaparkan kepada warga, Perda 
terkait minol ini sudah bukan lagi hal 
biasa. Maka bagaimana upaya 
melakukan keseimbangan agar 
kebebasan dalam menjalankan 
usaha miras tidak kebablasan.

Perda ini menjadi pekerjaan berat 

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

“Perda terkait izin tempat penjualan 
minol ini di Kota Makassar ini telah 
diimplementasikan, terutama bagi 
pelaku usaha. Namun banyak ruang 
atau bagian yang bisa saja tidak 
mengena sehingga akan 
berdampak pada permasalahan 
sosial masyarakat. Sebab itulah 
diperlukan pengawasan secara 
terukur, dengan mempertimbangkan 
sisi positif dan negatifnya,”ujar NR

Sementara itu, pemateri pertama   
irwan p menhyebut tujuan dilakukan 
kegiatan sosialisasi Perda ini untuk 
memberikan informasi yang baik 
dan benar tentang tempat-tempat 
mana saja yang tidak diperbolehkan 
menjual minuman beralkohol

“Penerapan aturan serta batasan-
batasan penjualan minol harus 
ditegakkan, sebut saja penjualan 
minol di dekat tempat ibadah dan 
lembaga pendidikan tidak 

diperbolehkan,” ujarnya.

Senada dengan narasumber kedua 
abdul hamid berharap, melalui 
sosialisasi ini ada saran dan 
masukan dari peserta sosialisasi 
agar Perda yang sudah disahkan 
sejak 2014 itu penerapannya bisa 
lebih maksimal lagi. “Ini tidak hanya 
sekedar menjadi aturan tertulis 
tetapi sungguh-sungguh harus 
diterjemahkan dan diterapkan.

Nasir	Rurung	Sosper	Pengawasan	dan	Pengendalian	Minol

NASIR RURUNG



DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Abdul Wahid 
mengajak masyarakat saat ini harus 
lebih memahami perbedaan antara 
retribusi dan pajak yang sudah 
dibuatkan regulasi oleh Legislatif dan 
Eksekutif.
Hal tersebut disampaikan Abdul 
Wahid dalam Sosialisasi Perda 
(Sosper) Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Retribusi Jasa Usaha, di 
Hotel Grand Town Makassar, Jl 
Pengayoman, Kamis (17/11/2022).

Legislator dari Fraksi PPP DPRD 
Makassar ini mengatakan tema 
dalam Sosper angkatan XVI terkait 
retribusi jasa usaha sangat penting di 
sosialisasikan kepada masyarakat 
Kota Makassar.

“Masih banyak masyarakat kita yang 
belum memahami apa itu retribusi 
dan bagaimana pemerintah 
menjalankan program peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat 
retribusi dari masyarakat,” ujarnya.

“Jadi mari saling bekerjasama 
dengan pemerintah dalam mentaati 
retribusi yang sudah ditetapkan agar 
pembangunan kita di Makassar bisa 
terus berjalan karena hasil dari 
retribusi yang kita sudah bayar,” 
ungkap anggota Badan Kehormatan 
DPRD Kota Makassar ini.

Sementara, Kepala UPTD BPHTB 
Bapenda Kota Makassar, Andi 
Firmansyah Ijo memaparkan retribusi 
merupakan pungutan daerah yang 
berguna sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu 
yang disediakan-diberikan oleh 
Pemerintah Daerah demi 
kepentingan pribadi atau badan 
usaha.

“Jadi ada beberapa macam retribusi, 
misalnya tempat pelelangan, tempat 
penginapan, penyebrangan di air, 
persampahan, perparkiran, terminal, 
pasar grosir dan tempat potong 
hewan. Semua itu adalah jenis 
retribusi jasa usaha,” paparnya.

Kemudian, kata Firmansyah Ijo, 
retribusi juga terbagi dalam tiga jenis 
yaitu retribusi jasa usaha, retribusi 
jasa umum dan retribusi perizinan 
tertentu yang telah diatur dalam 
undang-undang.

“Contoh retribusi jasa umum meliputi 
retribusi pemakaman atau kremasi 
jenazah. Contoh retribusi perizinan 
tertentu di antaranya seperti retribusi 
izin mendirikan bangunan, retribusi 
izin tempat menjual minuman 
beralkohol dan retribusi izin 
gangguan,” jelasnya.

Kemudian, Muhammad Yusran yang 

hadir sebagai narasumber 
menyampaikan masyarakat perlu 
mengetahui apa fungsi retribusi jasa 
usaha tersebut.

Kata dia, retribusi adalah pungutan 
daerah secara langsung sebagai 
pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang 
disediakan.

“Jadi beda antara retribusi dengan 
pajak, retribusi ini adalah pungutan 
atau pembayaran yang dilakukan 
secara langsung, contohnya itu 
bayar parkir, bayar sampah, dan lain-
lain,” kata Yusran.

Dongkrak	PAD,	Abdul	Wahid	Ajak	Masyarakat	
Rutin	Bayar	Pajak

ABDUL WAHID
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Berita	Anggota	DPRD	Supratman	dan	Abd	Wahid

DPRD MAKASSAR - Berbicara 
masalah retribusi persampahan 
dan kebersihan, memang menjadi 
beban bagi warga masyarakat, 
apalagi jika layanan jasa yang di 
dapatkan atas retribusi tersebut di 
rasa kurang. Namun jika layanan 
yang di berikan oleh pemerintah 
dijalankan dan dikelola secara 
baik, maka hal tersebut patut di 
beri apresiasi.

Hal ini dikatakan Anggota DPRD 
Kota Makassar, bapak Supratman 
(Anggota Komisi C bidang 
pembangunan) saat membuka 
kegiatan sosialisasi peraturan 
perundang-undangan Kota 
Makassar, Angkatan ke-XVI yang 
mengangkat Perda no 11 tahun 2011 
tentang ” Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan” yang di 
gelar di Hotel Grand Town, senin 
(7/11/2022).

Retribusi persampahan dan 

kebersihan ini adalah salah satu 
sumber pendapatan yang sangat 
dibutuhkan dalam rangka 
pembiayaan daerah, khususnya 
untuk membantu mewujudkan 
program pemerintah kedepannya, 
maka diharapkan kepada warga 
untuk memenuhi biaya retribusi 
layanan persampahan dan 
kebersihan, ungkap legislator muda 
Partai Nasdem ini.

Warga sangat mengapresiasi 
kegiatan ini, menurutnya “Program 
Pemerintah yang akan membuat 
pembangkit listrik yang 
memanfaatkan bahan organik dari 
proses pengolahan sampah yang 
diutarakan oleh Pak Dewan kita, 
harus kita dukung dengan membayar 
iuran retribusi, sebab wargalah yang 
kelak mendapatkan keuntungan jika 
upaya positif Pemerintah tersebut 
dapat terwujud, tutupnya

Giat yang dipandu moderator Rini 

Susanti ini sebagian besar diikuti 
oleh Warga Perumahan Puri Taman 
Sari Kecamatan Manggala dengan 
menghadirkan narasumber yakni ibu 
Dra Hj. Sittiara, M. Si (Staf Ahli 
Walikota) dan bapak Drs. Suwandi 
(Kabid Lingkungan Hidup, DLH Kota 
Makassar). {fje)

SUPRATMAN

Supratman	Ingatkan	Warga	Tertib	Retribusi	Persampahan
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Berita	Anggota	DPRD	Imam	Musakkar	dan	Irmawati	Sila

DPRD MAKASSAR - Pentingnya 
ASI Ekslusif bagi bayi dan 
pelaksanakan aturan di Rumah 
Sakit (RS) dan tempat Bersalin di 
Kota Makassar. Anggota DPRD 
Makassar Hj Irmawati Sila 
menggelar Sosialiasi Perda 
(Sosper) Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pemberian Air Susu Ibu 
(ASI) Ekslusif di Hotel Horison 
Makassar, Jumat (04/11/2022).

Kegiatan sosialisasi Perundang-
undangan itu tahun anggaran 2022 
angkatan XVI ini Hadir sebagai 
narasumber Sinta Mausita Maulina, 
Kepala Bidang (Kabid) Keperawatan 
RSUD Makassar, Hasanuddin Nuru 
dan masyarakat yang hadir.

Anggota DPRD Makassar Irmawati 
Sila mengatakan kalangan ibu-ibu 
dan orangtua pada umumnya perlu 

diberitahu tetang pemberian ASI 
untuk anak itu sangat penting. 
Selain bermanfaat, hubungan 
emosional antara anak dan orang 
tua itu bisa terjalin.

"Saya sudah sering mengingatkan 
untuk ibu-ibu gunakan ASI kepada 
bayinya ketimbang susu formula, 
kenapa sangat penting untuk anak-
anak. Anak-anak yang diberikan ASI 
daya tahan tubuhnya bagus dan 
imunnya kuat. Kalaupun adan anak 
yang besar besar dengan susu 
formula itu sangat berbeda. Jadi 
sangat penting untuk mengedukasi 
masyarakat untuk memberikan ASI 
ke anaknya," ungkapnya.

Legislator Fraksi Hanura DPRD 
Makassar itu mengungkapkan 
Perda ASI ini sangat butuh 
dukungan semua pihak karena 

masih ada tempat/kantor yang 
belum memiliki tempat menyusui. 
Utamanya sosialisasi di kelurahan 
ke posyandu setiap pekannya.

Irmawati	Sila	Imbau	Ibu	Aktif	Beri	ASI	Eksklusif	ke	Bayi

IRMAWATI SILA

DPRD MAKASSAR - Sosialisasi 
peraturan perundang-undangan 
daerah (Sosperda) tahun 
anggaran 2022 angkatan ke-XVII 
dilaksanakan oleh Imam 
Musakkar, S.H, di Hotel Max one 
Jl taman Makam pahlawan 
kelurahan Tello baru kecamatan 
Panakukang kota Makassar, 
Minggu(13/11/2022)

Sosialisasi peraturan daerah nomor 
03 tahun 2020 tentang pencegahan 
dan peningkatan kualitas terhadap 
perumahan kumuh dan pemukiman 
kumuh yang dilaksanakan oleh 
Imam Musakkar anggota dewan dari 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sosperda ini adalah kegiatan wajib 
yang mesti dilaksanakan oleh para 
anggota dewan terpilih yang bertu-
juan untuk memberikan pendidikan 
politik kepada masyarakat 
khususnya konstituennya.

Menghadirkan dua narasumber 
yaitu Nirman niswan mungkasa, S.T, 
M.Ap kepala dinas perumahan dan 
kawasan permukiman kota 
Makassar, Drs. Suwandi kepala 
bidang penataan dan penaatan 
lingkungan di Dinas lingkungan 
Hidup (DLH) kota Makassar.

Dalam sambutannya Imam 
Musakkar berpesan bahwa “saya 

sebagai pansus diperda ini 
sehingga saya mencoba membedah 
perda ini,”

“Disini poinnya adalah pencegahan, 
kita mencoba mencegah sama 
sama dan narasumber akan 
mencoba membedah bersama 
sama,” ujarnya

Menjelaskan warganya kepada 
narasumber bahwa “ini warga yang 
hadir pak kadis adalah sebagian 
besar tinggal di blok 10 Antang, 
selalu tiap tahun kedatangan tamu 
tidak diundang yaitu banjir”

Narasumber pertama yaitu Norman 
niswan Kadis (PKP) menjelaskan ” 
perda ini mencoba untuk menangani 
kawasan kumuh agar yang kawasan 
kumuh tidak berkembang besar dan 
yang bukan kawasan kumuh tidak 
menjadi kawasan kumuh,”

“Yang penting bagi kita adalah 
mampu mengetahui bagaimana 
kawasan dikatakan kumuh yaitu 
bagaimana bangunan fisiknya, 
drainase lingkungan, pengelolaan 
air limbah, proteksi kebakaran, 
akses jalan, akses penyediaan air 
minum dan pengelolaan 
persampahan,” ujarnya

Dalam penjelasannya lebih lanjut 
menjelaskan bahwa “dalam perda 

ini peran masyarakat sangat 
dibutuhkan bagaimana menjaga 
lingkungannya, pemerintah hanya 
memfasilitasi dalam penegakan 
perda ini.”

Narasumber kedua yaitu Suwandi 
“tipologi atau pengelompokan 
pemukiman kumuh ada di atas air, 
di tepi air, diperbukitan maupun 
tempat lain,”

”Kewajiban pemerintah daerah 
dalam pencegahan terhadap 
tumbuh berkembangnya perumahan 
kumuh dan permukiman kubuh 
baiknya bersinergi dengan 
pemerintah setempat, baik 
kelurahan maupun kecamatan,”

IMAM MUZAKKAR

Imam	Musakkar:	Pemukiman	Kumuh	di	
Panakukang-Manggala	Harus	Prioritas
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Berita	Anggota	DPRD	Yeni	Rahman	dan	Kartini

Yeni	Rahman:	ASI	Eksklusif	Hakikatnya	
Lindungi	Ibu	dan	Buah	Hati

DPRD MAKASSAR - Yeni Rahman: 
Pemerintah, Sekolah, dan Dudi Wajib 
Siapkan Bilik ASI Pemberian Air 
Susu Eksklusif (ASI) untuk bayi 
sangat penting.

Anggota DPRD Makassar Fraksi 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yeni 
Rahman mengatakan pemerintah 
punya peran dan tanggung jawab 
dalam program pemberian ASI.

"Pemerintah perlu memenuhi 
pemenuhan hak atas gizi bagi ibu 
dan bayi," ucap Yeni Rahman saat 
melakukan sosialisasi Perda Kota 
Makassar nomor 3 tahun 2016 
tentang ASI Eksklusif di Hotel Golden 
Tulip, Jl Sultan Hasanuddin, 
Makassar, Sabtu (12/11/2022).

Tak hanya itu, sekolah sebagai salah 
satu tempat berkumpulnya orang tua 
juga harus menyediakan bilik ASI.

Pemerintah, kata Yeni, bertanggung 
jawab membangun dan 
mengembangkan akses informasi 
mengenai penyelenggaraan 
pemberian ASI eksklusif.

Selain itu, eksekutif juga harus 
melakukan advokasi dan sosialisasi 
program pemberian ASI eksklusif.
Bahkan jika perlu, pemerintah 

memberikan pelatihan teknis 
konseling menyusui.

Selain pemerintah, dunia usaha dan 
dunia industri (Dudi) berperan dalam 
program ASI eksklusif. Dimana tiap 
Dudi diwajibkan memiliki bilik atau 
ruang ASI. "Peralatan ruang ASI di 
tempat kerja sekurang-kurangnya 
ada peralatan menyimpan ASI dan 
alat pendukung lainnya," tuturnya.

"Untuk promosi susu formula itu 
harus jauh dari layanan kesehatan," 
tegas anggota Komisi D Bidang 
Kesejahteraan Rakyat DPRD 
Makassar ini.

Sementara itu, Sekretaris Dinas 
Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana (Dalduk KB) 
Kota Makassar Ita Isdiana Anwar 
menyampaikan ASI eksklusif 
diberikan kepada bayi sejak 
dilahirkan sampai enam bulan.

Setiap ibu yang melahirkan wajib 
memberikan ASI Eksklusif kepada 
bayi yang dilahirkan kecuali ada 
indikasi medis.

Disamping itu, tenaga kesehatan dan 
penyelenggara sarana layanan 
kesehatan wajib melakukan inisiasi 
menyusui dini (IMD) terhadap bagi 

segera setelah lahir.

"Nakes dan penyelenggara sarana 
kesehatan wajib menempatkan ibu 
dan bayi dalam satu ruangan usai 
persalinan," ujarnya.

Nakes juga tidak boleh memberikan 
atau mempromosikan susu formula 
kepada ibu hamil dan ibu yang baru 
melahirkan sebagai pengganti ASI.

“1000 kaleng susu formula tidak 
dapat menggantikan ASI, jadi tidak 
ada alasan untuk memberikan ASI 
eksklusif kepada bayi, kecuali ada 
indikasi medis," tutupnya.(*)

YENI RAHMAN

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Hj. Kartini 
menikai Peraturan Daerah (Perda) 
Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pelayanan Persampahan 
dan Kebersihan harus dioptimalkan 
dengan baik oleh Pemerintah Kota 
Makassar.

“Sebab retribusi ini dapat 
memberikan efektivitas pelayanan 
persampahan kepada masyarakat. 
Sehingga, adanya retribusi ini artinya 
ada pendapatan untuk kota 
Makassar, yang kelak akan 
berdampak kepada pembangunan 
dan pelayanan pemerintah Kota 
Makassar,” ujarnya.

Hal itu terungkap dalam kegiatan 
sosialisasi angkatan 18 di Hotel 
Travllers Makassar, Sabtu 
(19/11/2022). Menghadirkan 

narasumber, Akademisi ITB Nobel 
Makassar Muh. Said dan Camat 
Mariso Juliaman, S.Sos.

Dalam Perda tersebut, kata 
Legislator dari Partai Perindo ini, 
telah mengatur terkait mekanisme 
pelayanan dan sejumlah hak dan 
kewajiban masyarakat termasuk 
retribusi. Sehingga retribusi 
pelayanan persampahan punya 
dasar hukum yang mengatur.

“Retribusi dipakai untuk jasa 
supirnya, membelikan bahan bakar 
untuk kendaraan pengangkut 
sampah,” tambahnya.

Terpisah, Akademisi ITB Nobel 
Makassar Muh. Said menilai 
lingkungan menjadi terlihat kumuh 
dan kotor yang menjadi tempat 
berkembangnya organisme patogen 

yang berbahaya bagi kesehatan 
manusia, merupakan sarang lalat, 
tikus dan hewan liar lainnya. Dengan 
demikian sampah berpotensi sebagai 
sumber penyebaran penyakit.

Hj	Kartini	Harap	Perda	Retribusi	Persampahan	
Bisa	Tingkatkan	Pelayanan

KARTINI
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Syukran	Kahfi	dan	Harry	Kurnia

DPRD MAKASSAR - Bertam-
bahnya jumlah penduduk 
berdampak pada peningkatan 
kebutuhan masyarakat Kota 
Makassar pada segala sektor 
salah satunya yakni kebutuhan 
tempat tinggal,
baik itu sementara, (mahasiswa, 
pelajar dan pekerja urban) atau 
yang menetap dalam kurun waktu 
tertentu dengan menggunakan 
fasilitas rumah pondokan ataupun 
rumah kost.

Demikian ujar, Anggota Komisi D 
DPRD Makassar Harry Kurnia 
Pakambanan, SE saat membuka 
kegiatan Sosialisasi Peraturann 
perundang-perundangan Kota 
Makassar Angkatan XVII Tahun 
2022, yang menyajikan Perda Kota 
Makassar nomor 10 tahun 2011 
tentang ” Pengelolaan Rumah 
Kost” sebagai materi kegiatan 
yang dihelat di Hotel Harper 
Makassar, senin (14/11/2022)

Dalam aturan perrda ini, mengatur 
bahwa pengelola atau pemilik kost 

wajib memiliki izin yang diterbitkan 
oleh Camat setempat yang tata 
cara dan persyaratannya diatur 
dalam (Perwali) Peraturan 
Walikota, lebih lanjut kata 
Legislator muda Partai Demokrat 
ini,

bahwa pengelolaan rumah kost 
wajib menjaga kerukunan warga 
serta bersandar pada norma 
norma hukum, agama, kesusilaan 
dan adat setempat atau memberi 
dampak positif bagi lingkungan 
sekitar, ujarnya.

Kegiatan ini menghadirkan Camat 
Tamalanrea, Andi Salman Baso 
sebagai narasumber yang 
menjelaskan tentang Pengelolaan 
rumah Kost, dan terkait perizinan 
serta azas manfaat bagi 
lingkungan, bersama Plt. Kasatpol 
PP Makassar, bapak Ikhsan, 
S.Sos, MM,

yang berwenang terkait 
penegakan Perda dan 
perlindungan masyarakat, dengan 

mengundang warga Biringkanaya 
dan Tamalanrea yang di dominasi 
jemaat GKSS Makassar dan 
dipandu oleh Rini Susanti sebagai 
moderator. (Fje)

Harry	Kurnia	Pakambanan	Himbau	
Pengelola	Kost	Wajib	Jaga	Kantibmas

MARIO DAVID
DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Syukran 
Khafi, menggelar Sosialisasi 
angkatan 16, Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan di Hotel Grand Imawan, 
Jalan Pengayoman, Senin, 
(07/11/2022).

Syukran daam sambutannya 
berharap orang tua wajib paham 
pentingnya memberikan pendidikan 
yang berkualitas bagi anaknya. 
Sebagaimana yang tertuang dalam 
Perda Penyelenggaraan 
Pendidikan.

“Di dalam Perda ini, terdapat 
berbagai hak dan kewajibannya 
orang tua supaya kita tidak salah 
paham. beserta seluruh pihak yang 
terlibat baik itu dari pihak sekolah, 
dan juga pemerintah,” jelasnya.

Lanjut legislator PAN ini, orang tua 
harus berusaha meluangkan waktu 
untuk anak-anaknya untuk 
mengetahui kendala-kendala anak 
dalam belajar. Orang tua juga perlu 
melakukan komunikasi aktif dengan 
guru yang ada disekolah tentang 
perkembangan anaknya.

“Perda Ini juga mengatur 
peningkatan dalam mutu pendidikan 
yang tidak terlepas dari peran guru 
dan orang tua sebagai unsur utama 
dalam keseluruhan proses 
pendidikan. Guru mempunyai tugas 
untuk membimbing, mengarahkan 
dan juga menjadi teladan yang baik 
bagi para peserta 
didiknya,sedangkan orang tua 
mengajarkan anaknya tumbuh 
kembang, berkarakter dan beretika 
dan berakhlak”, ungkapnya.

SYUKRAN KAHFI 

Sosialisasi	Perda	Pendidikan,	Syukran	Paparkan	
Kewajiban	Pemerintah	dan	Orangtua

HARRY KURNIA
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DPRD MAKASSAR - Pemerintah 
Kota Makassar telah menetapkan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) TA 2023 sebesar 
Rp5,6 Triliun.
 
Dimana sebelumnya telah 
dilaksanakan Rapat Paripurna 
Kesembilan Belas Masa 
Persidangan Pertama Tahun Sidang 
2022/2023 DPRD Kota Makassar. 
Agenda acara: Pendapat Akhir 
Fraksi Terhadap Ranperda Kota 
Makassar Tentang APBD Tahun 
Anggaran 2023. 

Dengan Pembaca Pendapat Fraksi, 
sbb: M. Yahya - Fraksi Partai 
Nasdem, Fasruddin Rusli - Fraksi 
PPP, A. Pahlevi - Fraksi Gerindra, A. 
Suharmika - Fraksi Golkar, Arifin Dg. 
Kulle - Fraksi Demokrat, Galmerrya 
Kondorura -  Fraksi PDIP, Sangkala 
Saddiko - Fraksi Partai Amanat 
Nasional, Syamsuddin Raga -  
Fraksi Indonesia Bangkit, dan Yeni 
Rahman - Fraksi PKS.
 
Penetapan tersebut disepakati pada 
Rapat Paripurna Kedua Puluh Masa 
Persidangan Pertama Tahun Sidang 
2022/2023 dengan Agenda 
Pengambilan Keputusan Terhadap 
Ranperda Kota Makassar Tentang 
APBD TA 2023, Rabu (30/11/2022).
 
Adapun rinciannya, yakni anggaran 
belanja sebesar 

Rp4.784.338.930.840, anggaran 
belanja Rp5.666.377.647.700, dan 
defisit sebesar Rp882.038.716.860.
 
Defisit ditutupi dengan pembiayaan 
daerah yang bersumber dari 
penerimaan sebesar 
Rp892.038.716.860, pengeluaran 
sebesar Rp10.000.000.000, dan 
pembiayaan netto 
Rp882.038.716.860.
 
Juru Bicara Badan Anggaran Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Jubir 
Banggar DPRD Kota Makassar, 
Hasanuddin Leo memerintah 
kepada Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) untuk melaksanakan 
tender lebih dini untuk program di 
tahun 2023.
 
Hal tersebut dilakukan agar  
penyerapan anggaran dapat 
maksimal, sehingga meminimalisir 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
(Silpa).
 
"Terakhir kita perintahkan kepada 
SKPD untuk melakukan tender lebih 
dini untuk memaksimalkan 
penyerapan anggaran masing-
masing SKPD dan tentunya ketika 
itu berlangsung maka Silpa akan 
dapat diminimalisir," terangnya.
 
Sementara, Wali Kota Makassar, 
Moh. Ramdhan Pomanto 
memastikan akan mengawal 

seluruh proses tender dini setiap 
OPD. Bahkan, dirinya akan 
memberi batas waktu kepada OPD 
untuk melaksanakan tender lebih 
awal pada bulan Desember 2022.
 
"Tahun depan, kami belajar dari 
rendahnya penyerapan di 2022. 
Maka saya akan mengawal untuk 
tender dini. Biasanya kalau setelah 
ketuk palu (APBD), orang santai-
santai. Kalau saya akan kawal 
terus," ungkapnya.
 
Ia menyebut bahwa sudah ada 
beberapa proyek yang bakal 
diajukan untuk tender dini. Rata-
rata, adalah proyek prestisius.
 
Di antaranya, Makassar 
Government Center, Makassar Core 
and City Arena (Macca), Revitalisasi 
Karebosi, hingga Japparate.
 
"Ini ada beberapa yang sudah 
listing. Termasuk proyek besar, yang 
bisa diklik saya suruh klik semua. 
Jadi Januari kita sudah kerja betul-
betul. Kalau semua proyek ditender 
di Desember, insyaallah September 
selesai," jelasnya.
 
Sementara, untuk OPD yang 
perencanaannya belum siap untuk 
tender dini, kata Danny, hal itu tidak 
jadi masalah. Sebab akan 
dituntaskan oleh pemenang tender.

Ketuk	Palu,	Legislatif	dan	Eksekutif	Ketuk	Palu,	Legislatif	dan	Eksekutif	
Sepakati	APBD	Kota	Makassar	Rp	5,6	TrilliunSepakati	APBD	Kota	Makassar	Rp	5,6	Trilliun

Ketuk	Palu,	Legislatif	dan	Eksekutif	
Sepakati	APBD	Kota	Makassar	Rp	5,6	Trilliun
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DPRD MAKASSAR - Wali Kota 
Makassar Moh Ramdhan 'Danny' 
Pomanto mengutarakan salah satu 
program kerjanya bersama Wawali 
Fatmawati Rusdi yakni perkuatan 
keimanan umat yang akan 
merangkul semua agama untuk 
bersama-sama menjaga kota 
Makassar.

Pemaparan tersebut diutarakannya 
saat menerima Ikatan Masjid 
Mubaligh Indonesia Muttahidah 
(IMMIM) di kediamannya, Jalan 
Amirullah Makassar, Senin 
(28/11/2022).

Danny mengatakan 
dengan program perkuatan 
keimanan umat, semua 
agama bisa mengedukasi 
para umatnya agar 
bersama menjaga 
keamanan dan 
ketentraman kota sesuai 
dengan anjuran agama 
masing-masing.

“Jadi kami ada program 
perkuatan keimanan umat 
itu agar semua umat 
beragama bisa saling 
bersatu padu dan 
bersinergi menjaga dan 
melindungi Kota Makassar. 

Saling bersinergi meningkatkan kota 
ini minimal dengan menjaga 
keamanan dan ketentraman hidup. 
Jika kota aman tentu orang-orang 
akan berdatangan yang dengan 
sendirinya meningkatkan 
pendapatan kota,” jelas Danny.

Berbincang lepas bersama 
pengurus IMMIM, Wali Kota 
Makassar ini juga diundang khusus 
untuk menghadiri peringatan 100 
tahun H.Fadeli Lurah (Tokoh 
Pemersatu Umat) sekaligus 
peresmian Gedung Islamic Centre 
IMMIM H.Fadeli Lurah serta 
Launching IMMIM Institute yang 

rencananya akan dihelat pada 
Rabu, 30 November 2022 
mendatang.

Ketua Umum Dewan Pengurus 
Pusat IMMIM Prof Dr H Ahmad 
M.Sewang, mengatakan acara yang 
akan digelar beberapa hari ke 
depan ini selain ajang silaturahmi 
juga diskusi hangat terkait peranan 
IMMIM dalam membangun 
peradaban menghadapi situasi 
global.

“Sesuai tema yang akan kami usung 
yakni tantangan IMMIM dalam 
membangun peradaban dan 

keadaban sebagai sumber 
solusi global kami berharap 
akan ada diskusi hangat 
dan kekompakan IMMIM 
agar bersama menghadapi 
situasi global dewasa ini,” 
terang Prof Ahmad.

Acara peresmian ini akan 
diadakan di Gedung 
Islamic Centre IMMIM 
H.Fadeli Lurah Jalan 
Jendral Sudirman No 33 
Makassar dan rencananya 
akan diisi oleh beberapa 
agenda kegiatan lainnya.
Sumber : Humas Kominfo 
Makassar

Danny	Hadirkan	Program	Perkuatan	Keimanan	Umat,	
Harap	Sinergitas	Jaga	Makassar
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DPRD MAKASSAR - Kegiatan 
Kebijakan Pemerintah 
KotaMAKASSAR,- Beragam inovasi 
yang dilahirkan Wali Kota Makassar 
Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto 
menghantarkan pemerintah kota 
mendulang begitu banyak prestasi.

Lewat Program Lorong Wisata, Kota 
Makassar berhasil meraih 
penghargaan Indonesia Smart 
Nation Awards (ISNA) 2022 kategori 
Inovasi Smart Branding Terbaik 
Kategori Kota.

Penghargaan tersebut diberikan PT 
Citi Asia Internasional (Citiasia.Inc) 
salah satu firma penyedia produk 
dan layanan Smart City terkemuka 
di Indonesia.

Diterima langsung Wali Kota 
Makassar Danny Pomanto, 
penyerahan penghargaan 
berlangsung di Indonesia 
Convention Exhibition (ICE), Jalan 
BSD Grand Boulevard Tangerang, 
Kamis (17/11/2022).

Usai menerima penghargaan, 
Danny Pomanto menyebutkan ISNA 
sebagai bagian penting yang terus 
memacu lahirnya inovasi di 
Indonesia.

Program Lorong Wisata, kata dia 
adalah salah satu upaya pemerintah 
kota untuk memulihkan 
perekonomian Kota Makassar 
pasca-pandemi Covid-19.

Tahun ini ada 1.095 lorong di 
Makassar yang di branding menjadi 
pusat ketahanan pangan dengan 
beragam komoditi sebagai upaya 
pengendalian inflasi.

“Jadi ini bukan hanya sekadar 
penghargaan tapi motivasi dan saya 
yakin inovasi ini akan memberi 
sumbangsi besar tidak hanya 
Indonesia tapi juga di dunia,” ucap 
Danny Pomanto.

Danny Pomanto juga 
turut mengajak 
seluruh peserta yang 
hadir untuk senantiasa 
melahirkan inovasi 
guna menjadikan 
Indonesia lebih baik 
kedepannya.

“Mari kita menjadikan 
inovasi sebagai 
budaya kita,” ajak 
Danny.
ISNA ke-5 
mengangkat tema 

pemulihan ekonomi pasca pandemi 
yang bertujuan menciptakan inisiatif 
yang baik di bidang branding dan 
ekonomi.

Mendorong ekosistem branding dan 
inovasi ekonomi di Indonesia, serta 
memberikan apresiasi kepada 
pemerintah daerah yang memiliki 
inovasi yang baik dalam pemulihan 
sektor ekonomi pasca pandemi.

Diketahui penghargaan ini diberikan 
kepada Kota Makassar setelah tim 
juri dari PT Citi Asia Internasional 
(Citiasia.Inc) melakukan media 
tracking, survey Pemda, dan survey 
masyarakat terhadap program 
Lorong Wisata.

Smart	Branding	Lorong	Wisata	Hantarkan	Makassar	
Raih	Penghargaan	ISNA	2022
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DPRD MAKASSAR - Penyediaan 
kebutuhan air bersih di Kota 
Makassar menjadi salah satu hal 
yang terus digenjot oleh Pemerintah 
Kota Makassar.

Utamanya di Kecamatan Tallo yang 
mengalami kekeringan di saat 
musim kemarau dan terjadi 
genangan di saat musim penghujan. 

Fenomena ini yang membuat 
Celebes Green Project dan partners 
membantu Pemerintah Kota 
Makassar menghadirkan teknologi 
Penadah air hujan. Teknologi ini 
menjadi salah satu cara agar 
pengelolaan air di Kecamatan Tallo 
bisa lebih terorganisir. 

“Besok kami akan resmikan. Jadi 
ada tiga teknologi yakni penadah air 
hujan, filterisasi air dan edukasi ke 
masyarakat terkait air bersih,” ucap 
Varyan Griyandi, Head of Marketing 
and Communications Yayasan Anak 
Bangsa Bisa (GoTo Foundation), 
Selasa (29/11/22).
Pengerjaannya dimulai dari awal 
Oktober 2022 hingga Mei tahun 
2023  mendatang.

“Kita akan bagi 100 alat filterisasi air 
buat 100 KK yang sangat 
membutuhkan. Mei nanti kita tidak 
lepas begitu saja, namun kita 
memandirikan masyarakat setempat 
agar bisa mengelolanya lebih 
lanjut,” sebut Varyan.

Sementara, Wali Kota Makassar, 
Moh. Ramdhan 'Danny' Pomanto 
mendukung hadirnya teknologi 
tersebut. 

“Air merupakan sumber kehidupan. 

Dengan teknologi ini kita bisa 
mengelola air hujan agar bisa lebih 
menghemat,” tuturnya.
Danny berharap teknologi ini dapat 
membantu masyarakat dalam 
keberlangsungan hidupnya yang 
lebih baik utamanya di Kecamatan 
Tallo.

“Air hujan itu berkah dan kita kelola 
dengan baik. Semoga masyarakat 
bisa sehat lewat air bersih yang 
tersedia,” harapnya. 

Danny Dukung Program 

Celebes	Green	Project
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DPRD MAKASSAR - Kepala Sub 
Bagian Hubungan Masyarakat 
Sekretariat DPRD Kota Makassar, 
Akbar Rasyid tidak ingin ketinggalan 
untuk menyukseskan Ojol Day.

Seperti halnya yang setiap hari 
Selasa (1/11/2022), Akbar Rasyid 
tertangkap kamera menggunakan 
jasa transportasi online memasuki 
Halaman Kantor DPRD Makassar, 
di Jalan A.P. Pettarani.

Ojol Day merupakan sebuah 
gerakan yang dicetuskan oleh Wali 
Kota Makassar, Moh. Ramdhan 

'Danny' Pomanto sebagai langkah 
taktis untuk meminimalisir dampak 
buruk bagi pemerataan ekonomi 
akibat kenaikan harga BBM.

Setiap hari Selasa, aparatur sipil 
negara lingkup Pemerintah Kota 
Makassar diwajibkan menggunakan 
jasa Ojol menuju lokasi tugas.

Akbar Rasyid yang akrab dengan 
sapaan Kaka Ocha ini mengatakan 
sudah menjadi tugas ASN lingkup 
Pemkot Makassar untuk 
menerapkan setiap arahan 
pimpinan.

“Terlepas dari itu, para penyedia 
jasa transportasi yang terdampak 
langsung dari kenaikan BBM,” kata 
Kaka Ocha. 

Dia menambahkan, dengan Ojol 
Day mengurangi volume kendaraan 
beraktifitas di jalan. Gerakan ini, 
kata Ocha, juga berdampak baik 
bagi lingkungan.

“Kurang kendaraan di jalan, kurang 
emisi gas, dan bisa membantu 
kurangi konsumsi BBM,” ujarnya.

Ini	Penampakan	Kasubag	Humas	DPRD	Makassar	
Tumpangi	Ojol	ke	Kantor

Nampak Juga Wakil Wali Kota 
Makassar, Fatmawati Rusdi 
mengawali aktivitasnya 
menggunakan transportasi Ojek 
Online (Ojol) dari aplikasi Gojek.

Wawali melakuk Ojol Day yang 
ditetapkan setiap hari Selasa tetap 
terlaksana di Pemerintah Kota 
(Pemkot) Makassar.

Dijemput langsung di kediamannya 
Perumahan Citra Land, Fatma 
beserta rombongannya langsung 
melaju menyambangi Lorong 
Wisata (Longwis) untuk melakukan 
penilaian Lorong.

Longwis pertama yang ia kunjungi 

Longwis Solata atau 
Shenzen di 
Kelurahan  
Pattunuang, 
Kecamatan Wajo.

Disini Fatma 
mencoba beberapa 
kuliner khas Lorong 
Solata yakni Canai, 
Kacang Sembunyi, 
Kopi Robusta dan 
Pisang Ijo.

Ia mengatakan semua kulinernya 
sangat enak dan khas. Namun, 
sayangnya belum memiliki 
sertifikasi halal dan BPOM.

“Meskipun masih berbenah kita 
harus menciptakan produk UMKM 
yang sudah memiliki legalitas halal 
dan BPOM,” ucapnya, selasa 
(1/11/2022).

Wawali Kunjungi Tiga Lorong Wisata
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DPRD MAKASSAR - Pemerintah 
pusat lewat Kementerian Keuangan 
RI, akan mengucurkan Dana 
Kelurahan di tahun 2023 
mendatang.  Hal tersebut 
diungkapkan langsung oleh Direktur 
Dana Transfer Umum Kemenkeu RI, 
Adriyanto usai menggelar diskusi 
pada Forum Rakernis APEKSi 2022, 
di Four Point Hotel Sheraton, Senin 
(7/11/2022). 
 
Adriyanto mengatakan total 
anggaran yang akan dikucurkan 
sebesar Rp 1,7 Triliun. Alokasi 
anggaran ini akan disebar di seluruh 
Kota yang tersebar di Indonesia.

Masing-masing kelurahan 
mendapatkan dana Rp 200 Juta. 
Khusus Makassar ada 153 
kelurahan, sehingga total anggaran 
dana kelurahan sekitar Rp 30 Miliar. 

“Kami bahas tadi pada forum 
Rakernis ini bersama seluruh 
Walikota kabar gembiranya tahun 
depan akan turun dana tersebut. 
Saya harap dana ini akan 
digunakan sebaik mungkin untuk 

kemajuan dan pemenuhan 
kebutuhan kelurahan,” ucapnya. 

Mendengar hal tersebut, Wali Kota 
Makassar, Moh. Ramdhan 'Danny' 
Pomanto menyambut kabar baik ini. 
Ia akan memanfaatkan sebaik 
mungkin dana tersebut. Khususnya 
pada pengembangan Lorong Wisata 
atau Longwis. 

Menurutnya, Longwis merupakan 
salah satu konsep pertahanan kota 
Makassar untuk menekan inflasi 
dan memperbaiki Food Security 
kedepannya. 

Danny menjelaskan sebelumnya 
pada tahun 2019 - 2020 dana 
kelurahan yang turun dari pusat 
sebesar Rp 366 Juta per kelurahan. 

Namun, Pemerintah Kota Makassar 
berinisiatif menambahkan dana 
tersebut yang diambil dari APBD 
sebesar Rp 100 Juta per kelurahan. 
Total sekitar Rp 500 Juta dana per 
kelurahan di Kota Makassar.

Danny mencontohkan alokasi 

anggaran dana kelurahan sudah 
dimanfaatkan untuk mendirikan 
kontainer dan pemasangan CCTV. 

“Kita sudah anggarkan dari dulu 
dana kelurahan. Di tahun 2019-
2020 itu alokasi  kita Rp 366 Juta 
per kelurahan. Tahun depan akan 
ditambah lagi Rp 200 Juta per 
kelurahan. Ini kita akan 
dimanfaatkan untuk Longwis 
sebagai pertahanan kita 
menghadapi resesi,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Umum APEKSI, 
Bima Arya mengungkapkan dana 
kelurahan ini sangat relevan disaat 
seluruh kota bersiap menghadapi 
resesi. 

“Pembahasan seluruh Walikota 
menyuarakan ini. Jadi Dana Alokasi 
Umum (DAU) ini bukan hanya untuk 
sarana dan prasarana saja namun 
untuk kebutuhan warga di 
Kelurahan. Ini berita baik. 
Terimakasih buat Kementrian 
Keuangan,” tutupnya.

Perjuangan	APEKSI,	
Buahkan	Dana	Kelurahan	Rp	1,7	Triliun
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DPRD MAKASSAR - Proyek 
monumental Pemerintah Kota 
Makassar, Japparate 
dipresentasikan oleh Wali Kota 
Makassar Moh. Ramdhan 'Danny' 
Pomanto di South Sulawesi 
Investment Challenge 2022, Rabu 
(9/11/2022).

Danny Pomanto menegaskan 
bahwa keberadaan proyek ini untuk 
menjawab tantangan pemanfaatan 
ruang dengan mengedepankan hak-
hak masyarakat melalui penataan di 
Pantai Losari.

Japparate, akan menjadi ruang 
publik tepi pantai di tengah kota, 
terpanjang di Indonesia yang 
akan menambah ruang komunal 
skala kota yang atraktif.

“Untuk menikmati pemandangan 
perairan laut Makassar termasuk 
view sunset Losari itu kita 
naikkan lantai 3, termasuk 
beberapa amphitheater untuk 
ruang publik bagi milenial kita,” 
jelas Danny Pomanto.

Pusat perbelanjaan bakal berada 
di lantai 2 yang akan diisi oleh 
tenant komersil. Pemkot 

Makassar bakal menyiapkan tempat 
khusus bagi pelaku usaha kecil 
menengah serta industri kreatif 
lainnya.

“Proyeksi kami, ada sekitar 15.000 
tenaga kerja yang terserap,” kata 
Danny.

“Kita akan buat ruang parkir di 
pesisir di lantai satu. Kenapa? 
Karena kebutuhan parkir tinggi, dan 
kita tidak mau rusak lingkungan 
dengan penggalian di lokasi,” 
sambung Danny.

Tidak hanya itu, Japparate juga 
tidak akan mengganggu ruang 
terbuka hijau yang ada. Bahkan 
bakal menambah persentasenya.

“Di sisi Japparate, akan 
ditambahkan tanaman sehingga 
menambah kebutuhan RTH kita. Di 
sisi utara kita juga tambahkan area 
konservasi,” paparnya Wali Kota 
berlatar arsitek ini.

Bahkan sebelum lelang dibuka 
sudah ada beberapa investor yang 
datang meminta gambaran 

mengenai Japparate. Hanya saja 
bagi Danny Pomanto asistensi 
dari Pemerintah Provinsi Sulsel 
dan Pusat sangat dibutuhkan.

Pemaparan Danny Pomanto di 
Hotel The Rinra Makassar 
dikurasi dan dinilai langsung oleh 
Gatot Subyargo Wijayadi dari 
Kementerian Investasi, 
Akademisi Universitas 
Diponegoro Karlina Aprilia 
Kusumadewi, Director Indonesia 
Trading House Australia Amalia 
Sosrodirejo dan Direktur ILRS – 
Tenaga Ahli Sucofindo Andi 
Hidayat.

Danny:	Japparate	Jawaban	Tantangan	
Pemanfaatan	Ruang	untuk	Warga
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DPRD MAKASSAR - Giat 
Sekretariat DPRD Kota Makassar 
mengadakan rapat kordinasi pada 
Senin, 28 November 2022. Hal yang 
menarik pada rapat koordinasi 
pekan terakhir di bulan November 
ini adalah rapat koordinasi 
dilaksanakan di Lorong Wisata 
Jincheng di Jl. Kodingareng, 
Kelurahan Mampu, Kecamatan 
Wajo. Hal tersebut disambut baik 
oleh warga dan tentunya oleh Lurah 
Kelurahan Mampu, Liana Sari.

Rakor tersebut dipimpin langsung 
oleh Sekretaris DPRD Kota 
Makassar, Dahyal, dan didampingi 
para Kabag dan Kasubag lingkup 
Sekretariat serta para staf.

Dalam rapat kordinasi yang 
dilaksanakan pada pagi itu, Dahyal 
menjabarkan tentang kegiatan-
kegiatan yang akan dilakukan di 
akhir tahun 2022 nanti. Ia juga  

mengungkapkan rasa antusiasnya 
melakukakan kegiatan rapat yang 
dilaksanakan di lorong wisata 
sekaligus mendukung UMKM yang 
ada di lorong wisata tersebut.
 
"Kita akan mendukung ULP untuk 
pengadaan kebutuhan di lorong itu 
seperti pengadaan makan/minum 
nya. Kalau perlu kita bisa terus 
rapat koordinasi di rumah-rumah 
warga sambil makan siang untuk 
menghidupi UMKM warga yang ada 
di lorong," tukas Dahyal.
 
Di lain pihak, Liana Sari selaku 
Lurah Mampu, sangat 
mengapresiasi atas kunjungan 
Sekretariat DPRD Kota Makassar. 
Ia menyampaikan rasa terima 
kasihnya karena dengan kunjungan 
dari Sekretariat DPRD Kota 
Makassar, ini UMKM yang ada di 
lorong bisa terekspose keluar 
sehingga dapat diketahui banyak 

publik apalagi kegiatan rapat 
koordinasi DPRD Kota Makassar ini 
ditayangkan secara live di kanal 
Youtube "DPRD Makassar".
 
"Buat saya, kunjungan ini membuat 
warga senang dimana usaha kami 
di lorong tidak percuma dan usaha 
kami dapat berputar yang tadinya 
mandat menjadi bisa diketahui 
semua orang," ungkap Liana Sari.
 
Ia juga berharap kepada DPRD 
Kota Makassar agar Lorong Wisata 
Jincheng ini bisa diperkenalkan ke 
semua kerabat. "Tolong teman-
teman yang lain untuk 
diperkenalkan kepada kerabat-
kerabatnya bahwa di Lorong 
Jincheng ini adami UMKM-nya, 
adami tanaman-tanaman apotik 
hidupnya, ada juga lobster air 
tawarnya. Siapa tau bisa singgah 
dan membeli hasil dsri usaha-usaha 
kami," tambahnya. (ff)

Keren,	Sekretariat	DPRD	Kota	Makassar	
Adakan	Rakor	di	Lorong	Wisata
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DPRD MAKASSAR - Meningkatkan 
minat baca masyarakat, Yayasan 
Anak Rakyat Indonesia (YARI) 
bersama Ikatan Alumni Universitas 
Hasanuddin (IKA Unhas) Kota 
Makassar.

Mengadakan kegiatan bedah buku 
Aldera, Potret Gerakan Politik Kaum 
Muda 1993-1999 yang bertemakan 
“Dinamika Diplomasi Indonesia 
dalam Perspektif Hukum dan 
Hubungan Internasional”.

Kegiatan ini berlangsung di Mahoni 
Hall, Hotel Claro Jl AP Pettarani, 
Jumat (11/11/2022). Dalam acara 
bedah buku tersebut dihadiri 
berbagai tokoh penting yang menjadi 
narasumber yakni Rektor III UNM 
Makassar, Prof Hasnawi Haris.

Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof 
Hamdan Juhannis, Wakil Rektor III 
Unhas era reformasi, Prof Amran 
Razak, serta Aktivis AMPD, Akbar 
Endra.

Hadir pula Wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kota Makassar, Andi Suhada 
Sappaile, Wakil Ketua Komisi D dari 
fraksi Gerindra, Kasrudi SH MH, 
Anggota Komisi B dari fraksi PKS, 
Azwar dan Anggota DPRD Kota 
Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy.

Buku Aldera bercerita tentang 
gerakan pemuda di rezim orde baru. 
Pius Lustrilanang dalam buku Aldera 
menjelaskan bahwa gerakan ini 
dibentuk khusus untuk membangun 
kekuatan mahasiswa untuk mengejar 
demokratisasi di Indonesia.

Ketua Panitia Bedah Buku Aldera 

sekaligus Ketua (YARI), Rudianto 
Lallo mengatakan acara bedah buku 
yang diinisiasi IKA Unhas ini 
diadakan sebagai ungkapan rasa 
terima kasih kepada aktivis 98 yang 
sudah memperjuangkan negeri ini 
dari era otoriter pada masa orde 
baru.

“Reformasi bisa terjadi berkat aktivis 
98 dari Aldera. Beliau diculik 
sehingga menjadi pemicu 
mahasiswa bergerak secara massif,” 
pungkas Rudianto.

Menurutnya peristiwa ini harus 
disebarluaskan kepada seluruh 
masyarakat Indonesia.

“Peristiwa ini harus kita kabarkan 
bahwa pernah ada peristiwa 98. 
Sehingga kebebasan yang dirasakan 
hingga hari ini karena aktivis 98,” 
jelasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD 
Makassar, Andi Suhada Sappaile 
menyampaikan bahwa dalam buku 
Aldera banyak diceritakan momen 
bersejarah yang dimana Aldera ikut 
andil di dalamnya.

“Pada intinya buku ini memang berisi 
tentang reformasi kemarin dimana 
penulisnya Pius Lustrilanang lewat 
Aldera bisa berjuang bersama 
mahasiswa-mahasiswa dikala itu 
dalam menumbangkan rezim orde 
baru dan banyak lagi sepak terjang 
mahasiswa tahun 1993-1998 yang 
dikupas tuntas dalam buku ini,” 
terangnya.

Sebagai mantan aktivis, Anggota 
DPRD Kota Makassar, Rachmat 
Taqwa Quraisy mengatakan bahwa 

semangat reformasi harus selalu 
dijaga.

“Hal itu baik untuk merefleksi fikiran 
kita bahwa apa yang kita capai hari 
ini berkat senior-senior kita di tahun 
1998, oleh karena itu kita harus tetap 
menjaga semangat ini bukan hanya 
di pemerintahan kota tetapi juga di 
nasional. Apalagi di tengah 
kemajuan teknologi dan kemajuan 
zaman kita tidak bisa melupakan apa 
yang terjadi kemarin bahwa jiwa 
nasionalisme itu harus selalu 
ditanamkan,” ucapnya.

“Karena kita hidup di Indonesia 
artinya apapun tingkah laku kita 
harus ada efek ke negara ini. Mesti 
ada reformasi jilid 2. Reformasi jilid 2 
ini dalam artian kita tetap menjaga 
semangat itu, kita tetap mengawal 
pemerintah dengan baik, karena 
sudah beda zaman, kita harus 
beradaptasi,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, 
Wakil Ketua Komisi D, Kasrudi SH 
MH memberikan ucapan selamat 
kepada Ketua Panitia Pelaksana 
Bedah Buku Aldera.

“Selamat kepada ketua pelaksana. 
Semoga apa yang dicita-citakan oleh 
panitia pelaksana kemarin 
khususnya Yayasan Anak Rakyat 
Indonesia agar para pemuda pemudi 
Indonesia bisa tahu bagaimana cara 
demokrasi itu terbentuk. Sehingga 
ada kreasi di tahun-tahun berikutnya 
untuk ke depan bisa lebih 
berkembang, sehingga demokrasi 
bisa lebih dirasakan oleh masyarakat 
kita,” ucapnya. (*)

Anggota	DPRD	Makassar
Hadiri	Acara	Bedah	Buku	Aldera
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MAKASSAR – Badan Anggaran 
(Banggar) Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPRD) Kota Makassar 
mendesak Pemkot Makassar untuk 
menganggarkan pemeliharaan dan 
pembangunan gedung kantor di 
APBD Pokok tahun 2023.

Menurut Wakil Ketua DPRD 
Makassar, Andi Suhada Sappaile 
hingga kini belum ada pemenang 
tender untuk belanja pemeliharaan 
gedung Kantor di Sekretariat DPRD 
Makassar yang telah dianggarkan di 
tahun ini sebesar Rp187.520.000.

Pemeliharaan bangunan gedung 
Dinas Lingkungan Hidup sebesar 
Rp197.723.000 dan Pemeliharaan 
Gedung Badan Penanggulan 
Bencana Rp170.708.000.

“Ini sudah ada tiga anggaran 
pemeliharaan gedung yang 
sekarang dilelang sudah habis 

masanya, sudah jelas ini tidak bisa 
lagi dipakai. Sedangkan ada banyak 
gedung yang perlu untuk 
merenovasi atau membangun 
beberapa gedung perkantoran yang 
hingga saat ini statusnya masih 
peminjaman dan tidak layak huni,” 
kata Suhada.

Ketua DPC PDIP Makassar ini 
melanjutkan bahwa anggaran 
pemeliharaan dan pengadaan 
gedung baru harus dianggarakan 
kembali di APBD Pokok 2023.

“Kita sudah usulkan anggaran yang 
terhambat diusulkan kembali di 
APBD 2023, dan ditambah ada 
pembangunan gedung kelurahan, 
puskesmas yang menumpang 
dibuatkan gedung baru. Sehingga, 
hasilnya akan lebih terukur 
sekaligus menjadi referensi 
perencanaan kedepannya yang 
lebih baik,” katanya. 

Sementara itu, Anggota Banggar 
DPRD Kota Makassar, Hamzah 
Hamid mendesak APBD-P tahun 
2023 dianggarkan pembangunan 
gedung perkantoran, puskesmas 
dan pasar yang kini tak layak.

Selain itu, utilitas lainnya terkait 
dengan infrastruktur jalan dan 
drainase serta fasilitas pendidikan 
yang menjadi kebutuhan dasar dan 
peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat.

“Kami meminta Pemkot fokus 
pengembangan beberapa 
Puskesmas, Pembangunan Pasar 
Cendrawasih dan Pasar Sambung 
Jawa, Pembangunan Kantor Camat 
Mariso, Pembangunan Kantor Lurah 
Mattoangin, Mario dan 
Kunjungmae,” ujarnya.

Banggar
Banggar.	Pemerintah	Kota	Bangun	

Gedung	Pelayanan	Publik

Buletin Mimbar Paripurna
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Struktur	Organisasi	Komisi	A	dan	B

H.	RACHMAT	TAQWA	QURAIS

KETUA	KOMISI	A	
(Bidang Pemerintahan)

FRAKSI	PARTAI	PERSATUAN	PEMBANGUNAN

BIDANG	PEMERINTAHAN
KOMISI A

Meliputi:

a.			Pemerintahan;
b.		Ketentraman	dan			
	 Ketertiban	masyarakat;
c.	 Media	Massa;
d.	 Hukum/Perundang-
	 undangan	dan	HAM;
e.	 Kepegawaian;	
f.	 Perizinan;

g.	 Organisasi	Sosial	Politik;
h.		Organisasi	Masyarakat	
	 dan	Pertanahan;
i.	 Kependudukan
j.	 Umum;	dan
k.		 Informatikan	Komunikasi	
	 dan	Pengelolaan	data	
	 Elektronik			.	

Hj. FATMA WAHYUDDIN
Wakil Ketua Komisi A

Fraksi Demokrat

H. IRWAN DJAFAR
Anggota Komisi A

Fraksi Nasdem

M. YAHYA
Anggota Komisi A

Fraksi Nasdem

AL HIDAYAT SAMSU
Anggota Komisi A

Fraksi PDI Perjuangan

ANWAR FARUQ
Anggota Komisi A

Fraksi PKS

ABDUL WAHAB TAHIR
Sekretaris Komisi A

Fraksi Golkar

ANDI PAHLEVI
Anggota Komisi A

Fraksi Gerindra

SYUKRAN KAHFI 
Anggota Komisi A

Fraksi PAN

H. MUH. NASIR RURUNG
Anggota Komisi A

Fraksi PAN

H. M. YUNUS HJ
Anggota Komisi A

Fraksi Nurani Indonesia Bangkit

DPRD
KOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO
WALIKOTA MAKASSAR

FATMAWATI RUSDI
WAKIL WALIKOTA MAKASSAR

ERIC	HORAS

BIDANG	EKONOMI	DAN	KEUANGAN
KOMISI B

Meliputi:

a.	 Perdagangan;	
b.		Perindustrian;	
c.	 Pertanian;
d.	 Perikanan	dan	Kelautan;
e.	 Peternakan;
f.	 Perkebunan;
g.	 Kehutanan;
h.	 Pengadaan	
	 Pangan/Logistik;

I.	 Koperasi	dan	UKM;
j.	 Pariwisata;
k.	 Keuangan	Daerah;	
l.	 Perpajakan;	
m.	Retribusi;
n.	 Perbankan;
o.	 	Perusahaan	Daerah;	dan
p.	 Dunia	Usaha	dan	
	 Penanaman	Modal.

Hj. REZKI
Anggota Komisi B
Fraksi Demokrat

BUDI HASTUTI
Anggota Komisi B

Fraksi Gerindra

Hj. MULIATI
Wakil Ketua Komisi B

Fraksi PPP

ARI ASHARI ILHAM
Sekretaris Komisi B

Fraksi Nasdem

H. MUCHLIS A MISBAH
Anggota Komisi B

Fraksi Nurani Indonesia Bangkit

WILLIAM LAURIN
Anggota Komisi B

Fraksi PDI Perjuangan

H HASANUDDIN LEO
Anggota Komisi B

Fraksi PAN

H. SYAMSUDDIN RAGA
Anggota Komisi B

Fraksi Nurani Indonesia Bangkit

Hj. NURUL HIDAYAT
Anggota Komisi B

Fraksi Golkar

AZWAR
Anggota Komisi B

Fraksi PKS

DPRD
KOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO
WALIKOTA MAKASSAR

FATMAWATI RUSDI
WAKIL WALIKOTA MAKASSAR

KETUA	KOMISI	B	
(Bidang Ekonomi dan Keuangan)

FRAKSI	GERINDRA
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ANDI	HADI	IBRAHIM	BASO

BIDANG	KESEJAHTERAAN	RAKYAT
KOMISI D

Meliputi:

a.			Ketenagakerjaan;
b.		Pendidikan;
c.		 Ilmu	Pengetahun	dan			
	 tehnologi;
d.			Kepemudaan	dan	
						olahraga;

e.			A	g	a	m	a;
f.			Kebudayaan;
g.			Sosial;
h.			Kesehatan	dan	
						Kelarga	berencana;	dan
I.				Peranan	Wanita	

K A S R U D I
Wakil Ketua Komisi D

Fraksi Gerindra

MARIO DAVID PN
Anggota Komisi D

Fraksi Nasdem

H. RAY SURYADI ARSYAD
Anggota Komisi D
Fraksi Demokrat

MESAKH RAYMOND RANTEPADANG
Anggota Komisi D

Fraksi PDI Perjuangan

YENI RAHMAN
Anggota Komisi D

Fraksi PKS

Hj. IRMAWATI SILA
Anggota Komisi D

Fraksi Nurani Indonesia Bangkit

H. SAHRUDDIN SAID
Sekretaris Komisi D

Fraksi Golkar

HJ. APIATY AMIN SYAM
Anggota Komisi D

Fraksi Golkar

HAMZAH HAMID
Anggota Komisi D

Fraksi PAN

ABDUL WAHID
Anggota Komisi D

Fraksi PPP

Hj. KARTINI
Anggota Komisi D

Fraksi Nurani Indonesia Bangkit

HARRY KURNIA PAKAMBANAN
Anggota Komisi D

Fraksi Partai Demokrat

DPRD
KOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO
WALIKOTA MAKASSAR

FATMAWATI RUSDI
WAKIL WALIKOTA MAKASSAR

KETUA	KOMISI	D	
(Bidang Kesejahteraan Rakyat)

FRAKSI	PKS

BIDANG	PEMBANGUNAN
KOMISI C

Meliputi:

a.	 Pekerjaan	Umum;
b.	 Prasarana	wilayah	dan	
	 Permukiman;
c.	 Tata	Ruang	Kota;
d.	 Kebersihan	dan	
	 Keindahan;

e.	 Perhubungan;
f.	 Pertambangan	dan	
	 Energi;
g.	 Jasa	Telekomunikasi;	
	 dan	
h.	 Lingkungan	Hidup

DPRD
KOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO
WALIKOTA MAKASSAR

FATMAWATI RUSDI
WAKIL WALIKOTA MAKASSAR

H.	SANGKALA	SADDIKO

KETUA	KOMISI	C
(Bidang Pembangunan)

FRAKSI	PARTAI	AMANAT	NASIONAL

GALMERRYA KONDORURA
Wakil Ketua Komisi C
Fraksi PDI Perjuangan

SUPRATMAN
Sekretaris Komisi C

Fraksi Nasdem

H. ARIFIN DG KULLE
Anggota Komisi C
Fraksi Demokrat

ANDI SUHARMIKA
Anggota Komisi C

Fraksi Golkar

ANTON PAUL GONI
Anggota Komisi C

Fraksi PDI Perjuangan

Hj. NUNUNG DASNIAR B
Anggota Komisi C

Fraksi Gerindra

Hj. ANDI ASTIAH ASRI
Anggota Komisi C

Fraksi PKS

H. ABDUL AZIS NAMU
Anggota Komisi C

Fraksi PPP

FASRUDDIN RUSLY
Anggota Komisi C

Fraksi PPP

IMAM MUSAKKAR
Anggota Komisi C

Fraksi Nurani Indonesia Bangkit
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