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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 informasi kegiatan legislator dan 
layanan parlemen yang dapat dirangkum oleh Tim 
Redaksi Buletin Mimbar Paripurna kali ini. Pada edisi 
Oktober tahun 2022, Ketua dan Wakil Ketua DPRD 
Makassar, bersama seluruh Anggota DPRD Kota 
Makassar kembali menggelar Sosialisasi Peraturan 
Daerah. 

Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo menggelar 
sosialisasi peraturan daerah Kota Makassar nomor 1 
tentang Pendidikan Baca Tulis Al- Quran Pada 
kesempatan ini, Politisi NasDem itu yang akrab disapa 
Anak Rakyat menyampaikan respeknya kepara profesi 
guru mengaji dan imam masjid. Dia bercerita jika 
pekerjaan sebagai guru mengaji dan imam masjid 
merupakan pekerjaan yang mulia di Mata Allah.

Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali 
melaksanakan Sosialisasi Perda tentang 
Penanggulangan Kebakaran, bahaya kebakaran 
merupakan bahaya yang bisa mengancam masyarakat 
kapanpun. Oleh karena itu, pentingnya perda ini 
disosialisasikan guna meningkatkan kewaspadaan 
masyarakat dan penanggulangannya, masyarakat harus 
tau menimalisir terjadinya kebakaran.

Begitupun juga dengan Andi Suhada Sappaile yang juga 
Wakil Ketua melaksanakan Sosialisasi Perda  Retribusi 
Perizinan Tertentu, dihadapan konstituennya, Andi 
Suhada mengajak masyarakat untuk menciptakan 
retribusi perizinan yang baik, tertib, teratur, nyaman, dan 
aman. Hal ini menjadi tujuan Perda Retribusi Perizinan 
Tertentu Kota Makassar.

Andi Nurhaldin NH yang juga Wakil Ketua menggelar 
sosialisasi Penyebaran Produk Hukum Daerah Kota 
Makassar, Sosialisasi kali ini mengangkat tema “Perda 
Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah” 
Dalam sambutannya, Andi Nurhaldin mengatakan, 
pentingnya mengelola sampah dengan baik. Hal ini bisa 
dimulai dari rumah dengan cara memilah sampah kering 
dan basah, begitupun juga semua Legislator DPRD Kota 
Makassar melaksanakan Sosialisasi Perda tujuan agar 
masyarakat lebih paham dengan produk Peraturan 
Daerah yang telah dihasilkan di DPRD Kota Makassar.

Akhir kata kami berharap semoga bulletin Mimbar 
Paripurna DPRD Kota Makassar dapat memberikan 
manfaat dan informasi tentang kinerja wakil rakyat kita 
untuk warga Kota Makassar, Amin.                                          

                                           Makassar, 31 Oktober 2022
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DPRD MAKASSAR – Ketua DPRD 
Makassar, Rudianto Lallo kembali 
menggelar sosialisasi peraturan 
daerah nomor 03 tahun 2020 
tentang pencegahan dan 
peningkatan kualitas terhadap 
perumahan kumuh dan pemukiman 
kumuh, di Karebosi Primer, Kamis 
27/10/2022.

Kegiatan sosialisasi yang ke -16 ini 
dihadiri tokoh masyarakat, ketua 
RT/RW dan tokoh pemuda. “Kami 
undang seluruh tokoh masyarakat 
agar tujuan dibentiknya peraturan ini 
dapat benar-benar dijalankan. 
RT/RW sebagai garda terdepan 
dalam melakukan pengawasan 
diwilayahnya harus memahami dan 
mempraktekkan aturan ini,”kata 
Rudianto Lallo dalam mengawali 
sambutannya.

Selain itu, Rudianto Lallo 
mengatakan beberapa ciri-ciri 
umum tentang pemukiman kumuh, 
pertama ketidakteraturan bangunan, 
kedua, tingkat kepadatan bangunan 
yang tinggi yang tidak sesuai 
dengan ketentuan rencana tata 
ruang dan kualitas bangunan yang 
tidak memenuhi syarata.

“Seperti apa, bangunan tidak 
memperhatikan ruang umum, 
drainase tidak berfungsi baik, 

pengelolaan persampahan yang 
tidak tertib dan lain-lain 
sebagainya,”ujar Rudianto Lallo.

Olehnya itu, atas kehadiran tokoh 
masyarakat agar kiranya dapat ikut 
membantu pemerintah dalam 
mensosialisasikan perda ini agar 
Kota Makassar tidak kumuh. 
Pemukiman warga harus bersih, 
sehat.

“Kenapa kita harus bersama-sama 
menata Kota Makassar? agar anak 
cucu kita kedepan masih bisa 
menikmati udara segar ditengah 
kota yang penuh dengan gedung-
gedung tinggi,”sebut Anak Rakyat 
sapaan akrab Rudianto Lallo.

Sementara itu, Susuman Halim 
selaku narasumber menjelaskan 
pembangunan apapun di Kota 
Makassar wajib memperhatikan 
penataaan dan memenuhi 
persyaratan teknis, admministratif, 
tata ruang, dan ekologis.

“Jadi jika disekeliling ada bangunan 
yang tak mengikuti aturan maka 
langsung dilaporkan kepihak 
pemerintah. Ancaman hukumnya 
tak main-main yaitu 5 tahun pidana 
penjara,”tegas mantan Anggota 
DPRD Makassar itu.

Selain itu, Komite Audit PDAM 
Makassar itu menyampaikan 
masyarakat juga harus terlibat aktif 
dalam melakukan pengawasan milai 
dari perencanaan prasarana, sarana 
dan utilitas umum. Sebab semua itu 
wajib hukumnya dipenuhi oleh 
pengembang sebafai persyaratan 
administrasi.

“Pembangunan perumahan dan 
pemukiman wajib dilakukan sesuai 
dengan recanan tata ruang wilayah 
perkotaaan, jadi disini diharapkan 
peran masyarakat membantu 
pemerintah melakukan 
pengawasan,”ujarnya.

Sementara itu, Narasumber lainnya, 
Jumain menyampaikan salah hal 
yang mengakibatkan banyaknya 
perumahan kumuh dan pemukiman 
kumuh di Kota Makassar tidak 
terlepas dari adanya urbanisasi 
setiap tahun.

Menurut dia, banyak warga dari 
berbagai daerah masuk di Kota 
Makassar, mulai dari faktor 
pendidikan, kerja hingga melakukan 
aktivitas bisnis. “Tak bisa dipungkiri 
hadirnya pemukiman. Banyak 
saudara dari daerah mendirikan 
rumah apa adanya untuk tempat 
berlindung. Kedepan ini harus 
ditata” ujar Ketua LPM Tamale itu.

Buletin Mimbar Paripurna

Berita	Kegiatan	Ketua	DPRD	Rudianto	Lallo	berkaitan	dg	DRPD

Bedah	Masalah	Rusun,	Rudianto	Lallo	Hadirkan	
Aktivis	98	Susuman	Halim	
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DPRD MAKASSAR - Pemuda 
adalah aset bangsa yang sangat 
mahal dan tidak ternilai harganya. 
Pemuda adalah tonggak bagi 
kemajuan dan pembangunan 
bangsa, selain sebagai agen 
perubahan pemuda juga diharapkan 
mampu lebih kreatif dalam 
menyikapi kemajuan zaman.

Demikian kata kunci Legislator 
senior Adi Rasyid Ali, Wakil Ketua 
DPRD Makassar saat membuka 
Kegiatan Sosialisasi Peraturan 
Perundang – undangan tahun 2022, 
Angkatan ke-16 Peraturan Daerah 
Nomor 06 Tahun 2019 tentang 
Kepemudaan di hadapan peserta 
kegiatan yang di gelar di Hotel 
Grand Asia, Makassar, pagi ini, 
Jumat (28/10/2022).

“Di Hari Peringatan Sumpah 
Pemuda ini saya berharap peserta 
dapat menambah pengetahuan dan 
memahami regulasi yang tertuang 
dalam Perda Kota Makassar nomor 
6 tahun 2019 tentang Kepemudaan, 
yang di dalamnya di atur tentang 
hak dan kewajiban kaum muda”, 

kata Ketua Partai Demokrat 
Makassar ini.

Hadir sebagai Narasumber Ketua 
MPI KNPI Makassar, Christopher 
Aviary yang memaparkan, peran 
OKP dan kaum millenial dalam 
kemajuan tekhnologi, dan Bryan. R 
Rahman selaku Kabid 
Pengembangan Pemuda Dispora 
Makassar yang menjelaskan isi dari 
materi Perda Kepemudaan dan 
Program Pemerintah terkait 
Kepemudaan.

Sosialisasi Perda Kepemudaan 
yang interaktif, berlangsung santai 
penuh keakraban ini didominasi 
kaum muda warga Kecamatan 
Panakukang dan Manggala ini di 
pandu oleh Wartini Ukkas (Laskar 
Pelangi). Fjhameed

Peringatan	Sumpah	Pemuda,	
Adi	Rasyid	Ali	Gelar	Sosialisasi	Kepemudaan

Berita	Kegiatan	Wakil	Ketua	1	DPRD	ARA	berkaitan	dg	DRPD

5

Buletin Mimbar Paripurna



Berita	Kegiatan	Wakil	Ketua	2	DPRD	Andi	Suhada	Sappaile	berkaitan	dg	DRPD
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar Andi 
Suhada Sappaile kembali 
menggelar sosialisasi 
penyebaran produk hukum 
daerah Kota Makassar, di Hotel 
Karebosi Premier, Jl. Jend. M 
Jusuf, pada Sabtu (29/10/2022).

Sosialisasi kali ini mengangkat tema 
”Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2019 Tentang Kepemudaan” 
menghadirkan narasumber Indira 
Mulyasari Paramastuti Ilham Tokoh 
Pemuda Kota Makassar, serta 
Muhammad Dasysyara Dahyar 
Kepala Bidang Pemberdayaan 
Pemuda, Dinas Pemuda & Olahraga 
Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Andi Suhada 
mengatakan, Perda ini sangat 
penting disosialisasikan, mengingat 
anak-anak muda kita yang begitu 
bersemangat dalam beraktivitas 
atapun berkegiatan sehingga kita 
menginginkan pemuda yang 
produktif dan inovatif sehingga 
anak-anak kita dapat lebih berkarya 

untuk kedepannya.
“Namun sangat disayangkan 
beberapa hari ini telah terjadi 
pembusuran anak panah yang 
dilakukan oleh geng motor atau 
anak muda, sehingga inilah yang 
kita khawatirkan bersama, kita 
semua berharap agar hal seperti ini 
tidak terjadi lagi di kota makassar 
khususnya anak muda kita,” ucap 
Andi Suhada.

Dikatakan lebih lanjut, saat ini 
dijaman modernisasi banyak 
pemuda yang punya kapasitas dan 
kemampuan yang lebih di semua 
sektor baik instansi, dunia usaha 
kreatif, bahkan di dunia politik sudah 
diberi ruang yang cukup besar.

“Kita menginginkan pemuda yang 
produktif dan inovatif sehingga 
anak-anak muda kita dapat 
menciptakan karya-karya terbaiknya 
untuk kedepannya,” tuturnya.

Sementara, Indira Mulyasari selaku 
narasumber mengatakan, Pemuda 
kita saat ini perlu untuk lebih kita 

ingatkan, walapun anak muda kita 
cerdas, aktif di kampus, kritis soal 
pemerintah, bahkan hingga turun 
aksi di jalanan demi kepentingan 
rakyat, orang tua perlu 
mengingatkan kembali, mengontrol 
kegiatan yang dilakukan, karna 
jangan sampai mereka berada di 
jalur yang salah. 

“Mari kita ajarkan anak-anak muda 
kita berwirausaha, ajarkan mereka 
untuk berkreasi berinovasi singgah 
inilah yang dapat meningkatkan 
produktivitas yang positif di 
lingkungan pemuda khususnya di 
Kota Makassar,” terangnya.

Dahyar selaku narasumber juga 
menyampaikan bahwa, kami di 
Dinas Pemuda & Olahraga Kota 
Makassar banyak menyediakan 
program-program pelatihan untuk 
anak muda, sehingga meraka dapat 
memaksimalkan potensi dan 
menciptakan kreativitas baik di 
bidang ekonomi kreatif dan 
wirausaha.

Sosialisasi	Perda	Kepemudaan,	Wakil	Ketua	DPRD	
Andi	Suhada	Hadirkan	Tokoh	Pemuda	dan	Dispora

Buletin Mimbar Paripurna
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Berita	Kegiatan	Wakil	Ketua	3	DPRD	Andi	Nurhaldin	berkaitan	dg	DRPD

Andi	Nurhaldin	NH,	Politisi	Muda	Penuh	Talenta

DPRD MAKASSAR – Menjadi wakil 
rakyat adalah jalan untuk memberi 
dedikasi yang bermanfaat untuk 
kemaslahatan. Andi Nurhaharldin 
merupakan cerminan dari hal 
tersebut. Nurhaldin dikenal sebagai 
sosok yang ramah dan amanah.

Nurhaldin bukan pribadi yang suka 
menunda-nunda pekerjaan, satu 
persatu dituntaskan untuk 
kepentingan rakyat. Terpilih di Dapil 
Manggala-Panakukang Nurhaldin 
aktif mengawal infrastruktur demi 
kepentingan konstituennya. 

Program pro rakyat menjadi skedul 
selama lima tahun ke depan. Meski 
terbilang masih usia senja dengan 
latar belakang keluarga terpandang, 
Nurhaldin bukan tipe doyan 
bersantai, dia adalah sosok mandiri 
penuh inovasi. Layak dicontoh oleh 
generasi muda saat ini.

Andi Nurhaldin NH aktif dalam 
berkordinasi kepada mitra kerja. Ia 
aktif menerima kunjungan kolega 
DPRD Makassar, memberikan 
informasi baik mekanisme ataupun 

prosedur yang berlaku di Kota 
Makassar dalam hal 
Penyebarluasan Informasi 
Peraturan Daerah maupun produk 
perda DPRD Makassar.

“Kami telah menginformasikan 
segala sesuatu terkait 

penyebarluasan informasi berupa 
Perda, baik itu dalam hal 
mekanisme, regulasi, ataupun 
prosedur-prosedur yang lain. Saya 
harap sosialisasi Perda di DPRD 
makassar bisa berjalan sesuai yang 
diinginkan,” ucap Nurhaldin 
beberapa waktu lalu. (*)



Berita	Kegiatan	Ketua	Komisi	A

Komisi A DPRD Makassar menggelar Rapat Monitoring dan 
Evaluasi Triwulan III bersama mitra kerja Sekretariat DPRD 
Makassar, Rabu, 12/10/2022 di ruang Komisi A DPRD Makassar.KOMISI A
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Berita	Kegiatan	Ketua	Komisi	B

Komisi B DPRD Makassar, Kamis 13/10/2022 menggelar Rapat 
Kerja Monitoring dan Evaluasi Triwulan III  bersama Mitra Kerja 
Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan di ruang rapat 
Komisi B

KOMISI B
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Berita	Kegiatan	Ketua	Komisi	C

Komisi C DPRD Makassar Rabu, 12/10/2022 melakukan Rapat 
bersama Dinas Perumahan Kota Makassar selaku mitra kerja 
Komisi C terkait Rapat Monitoring dan evaluasi program kerja 
Triwulan III, di ruang rapat Komisi C.

KOMISI C

Komisi C DPRD Makassar menggelar RDP dalam rangka menindaklanjuti surat dari poros 
rakyat Indonesia (LPRI) perihal pembangunan RS Siloam yang diduga/disinyalir dibangun 

diatas tanah fasum, rapat digelar diruang banggar. Jumat 21 Oktober 2022

Buletin Mimbar Paripurna
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Berita	Kegiatan	Ketua	Komisi	D

Komisi D DPRD Makassar, Kamis 13/10/2022 menggelar Rapat 
Kerja Monitoring dan Evaluasi Triwulan III  bersama Mitra Kerja 
Komisi D Bidang Kesejahteraan di ruang rapat Komisi DKOMISI D

Buletin Mimbar Paripurna
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DPRD MAKASSAR - Ketua DPRD Makassar, Rudianto 
Lallo kembali menggelar sosialisasi peraturan daerah 
Kota Makassar nomor 1 tahun 2012 tentang Pendidikan 
Baca Tulis Al- Quran di Hotel Yasmin Makassar, Jumat 
28/10/2022.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, dihadirkan Ustad Arifuddin 
Lewa bersama Kabag Kesra Kota Makassar, Mohammad 
Syarif menjadi pembicara yang dihadiri oleh puluhan 
peserta yang berlatar belakang sebagai guru mengaji, 
dan imam masjid.

Pada kesempatan ini, Politisi NasDem itu yang akrab 
disapa Anak Rakyat menyampaikan respeknya kepara 
profesi guru mengaji dan imam masjid. Dia bercerita jika 
pekerjaan sebagai guru mengaji dan imam masjid 
merupakan pekerjaan yang mulia di Mata Allah.

“Doa mereka itu mujarat. Saya dapat berdiri dihadapan 
bapak ibu, sebagai ketua DPRD Makassar karena doa 
guru mengaji. Orang tua saya, Ibu Saya guru mengaji, 
dan saya meyakini jika doa doa mereka sehingga saya 
dapat sukses seperti sekarang ini,”ujar Rudianto Lallo.

Lelaki asal Pulau Lakkang itu mengatakan kebanggannya 
menjadi anak guru mengaji. Profesi yang tidak pernah 
mengharapkan imbalan apapun, namun terus 
bersemangat mengajar anak-anak yang ingin tahu baca 
tulis Al-Quran.

“Semangatnya guru mengaji itu luar biasa. Saya hadir 
disini ingin menyampaikan jika mari terus mengedukasi 
masyarakat tentang pentingnya tahu membaca Al-
quran,”ajak Rudianto Lallo.

Sementara Ustad Arifuddin Lewa menyampaikan 
siapasaja yang mengajarkan baca tulis Al-Quran maka 
hidupnya akan dihindarkan dari azab Tuhan, diberkahi 
dan dipermudah segala urusannya. “Jadi mari kita semua 
ajarkan ini Al-Quran kepada anak cucu kita. Insya Allah ini 
akan membawakan berkah untuk kehidupan 
kita,”paparnya.

Rudianto Lallo Ajak 
Orang Tua Ajarkan Anak 

Baca Tulis Al-Quran

Berita	Reses/Sosper	Rudianto	Lallo	&	ARA

DPRD MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Kota 
Makassar Adi Rasyid Ali menilai bahaya kebakaran 
merupakan bahaya yang bisa mengancam masyarakat 
kapanpun. Oleh karena itu, pentingnya perda ini 
disosialisasikan guna meningkatkan kewaspadaan 
masyarakat dan penanggulangannya.

“Penting untuk menjaga ketersediaan SDM dan fasilitas 
penunjang sarana prasarana yang dimiliki Damkar Kota 
Makassar. Maka dari itu masyarakat harus tau 
menimalisir terjadinya kebakaran,” ujarnya.

Demikian disampaikan legislator senior Demokrat 
Makassar itu saat melakukan sosialisasi angkatan 17 
dengan materi Peraturan Daerah Nomor Nomor 01 
Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 
Bahaya Kebakaran di Hotel Grand Maleo, Sabtu 
(29/10/2022).

Selain Adi Rasyid Ali, kegiatan ini menghadirkan dua 
narasumber yaitu Kasie Operasi Pemadam Kebakaran 
Kota Makassar, Andi Akbar Ikhsan dan Sekretaris 
DPRD Makassar H. Dahyal.

Lanjut Ara-sapaan Adi Rasyid Ali, mengatakan 
keberadaan petugas pemadam kebakaran ditengah 
masyarakat, telah banyak memberikan manfaat dan 
sumbangsih, utamanya dalam hal kesiapsiagaan 
pencegahan dan pengendalian terhadap bencana 
kebakaran maupun bencana lainnya.

“Demi meningkatkan kualitas pelayanan dan 
perlindungan kepada masyarakat, maka diperlukan 
regulasi melalui Perda dan Perwali sebagai aturan 
teknisnya untuk mencapai standar pelayanan minimal 
pada masyarakat,” tutupnya. (Shad)

ARA Sosialisasikan 
Regulasi Pencegahan 

Kebakaran di Makassar

Buletin Mimbar Paripurna
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Nurhaldin NH: Pengelolaan Sampah 
Perlu Pelibatan Aktif Masyarakat

Berita	Reses/Sosper	Suhada	&	Nurhaldin

DPRD MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Kota Makassar 
Andi Suhada Sappaile sosialisasikan peraturan daerah 
(Perda) Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu, di Hotel Karebosi Premier, Jumat (28/10/2022).

Di hadapan konstituennya, Andi Suhada mengajak 
masyarakat untuk menciptakan retribusi perizinan yang 
baik, tertib, teratur, nyaman, dan aman. Hal ini menjadi 
tujuan Perda Retribusi Perizinan Tertentu Kota Makassar.

“Maksud dan tujuan Perda ini adalah untuk memperjelas 
dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan 
Retribusi Perizinan Tertentu sehingga memudahkan 
masyarakat dalam melakukan hal soal perizinan 
khususnya di Kota Makassar,” ungkapnya.

Di samping itu, Legislator PDIP itu juga berharap melalui 
Perda ini, bisa meningkatkan retribusi pemasukan dalam 
kelola perizinan baik dalam perizinan produk, perizinan 
usaha, dan hal-hal terkait dalam perizinan yang ada di 
Kota Makassar. 

“Dalam kelola perizinan tentunya retribusi pemasukan 
daerah yang merupakan anggran yang masuk ke daerah 
sehingga hal ini kembali diperuntukkan ke masyarakat, 
juga saya berharap setelah sosper ini lebih memudahkan 
lagi masyarakat dalam perizinan, maka informasi yang 
didapatkan hari ini dapat diinformasikan ke keluarga, 
ataupun orang terdekat nya,” jelas Andi Suhada.

Dalam kegiatan ini juga hadir selaku narasumber, Kepala 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Makassar A. Zulkifly, S.STP., M.Si. dan 
Sekretaris DPRD Makassar H. Muhammad Dahyal, 
S.Sos., M.Si.

Menurut Zulkifly, sosialisasi ini memang diperlukan, 
apalagi perda ini merupakan produk hukum yang sangat 
bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Zulkifly juga menyampaikan bahwa masyakarat harus 
mengetahui dan paham soal perizinan yang ada di Kota 
Makassar. Retribusi perizinan adalah salah satu upaya 
yang dilakukan.

“Dalam retribusi perizinan kita sudah mendapatkan izin 
pembangunan dan izin lainnya karna sudah melakukan 
retribusi ke negara atau pemerintah, sehingga kita punya 
hak dalam perizinan,” ungkap Zulkifly.

Politikus PDI Perjuangan 
Andi Suhada Paparkan 
Alur Layanan Perizinan

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD kota Makassar, 
Andi Nurhaldin NH kembali menggelar sosialisasi 
penyebaran produk hukum daerah kota Makassar, di 
Hotel Horison Ultima Makassar, Jl. Jenderal Sudirman, 
belum lama ini.

Sosialisasi kali ini mengangkat tema “Perda Nomor 4 
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah” 
menghadirkan narasumber, Dra. Sittiara, M.Si (Birokrat) 
serta Abdul Rivai (Ketua Akumandiri)

Dalam sambutannya, Andi Nurhaldin mengatakan, 
pentingnya mengelola sampah dengan baik. Hal ini bisa 
dimulai dari rumah dengan cara memilah sampah kering 
dan basah.

Menurut Nurhaldin, mengelola sampah tidak bisa 
diserahkan kepada pemerintah kota saja, akan tetapi 
mesti melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat 
utamanya dalam hal pemilahan sampah sehingga 
masyarakat tak sekedar membuang sampah 
ditempatnya namun dapat mengelolanya sehingga 
bernilai ekonomis.

“Keberadaan sampah yang ada dirumah kita, jika 
dikelola dengan baik akan memberikan manfaat 
ekonomi. Seperti sampah botol mineral, pilahki baru 
bawaki ke Bank Sampah,” kata Andi Nurhaldin.
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Berita	Reses/Sosper	RTQ	/	Eric

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar, Eric Horas 
menunjukkan kepeduliannya 
terhadap kaum penyandang 
disabilitas. Kepedulian itu ia 
tunjukkan dengan menggelar 
kegiatan sosialisasi Peraturan 
Daerah (Perda) Kota Makassar 
Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Pemenuhan Hak-hak Penyandang 
Disabilitas.

Menghadirkan dua narasumber dari 
kalangan praktisi, masing-masing 
Irwan Ali dan M Amiruddin Umasugi. 
Jalannya forum dipandu oleh Raul 
Ibnu Munsir selaku moderator. Dan 
Kegiatan sosper tersebut digelar di 
Hotel Grand Asia, Jalan Boulevard, 
Makassar, beberapa waktu lalu.

Dalam sambutannya, Eric Horas 
menjelaskan bahwa “Kami selaku 
legislatif selalu mendorong agar 
pemerintah memiliki perhatian 
khusus terhadap penyandang 
disabilitas ini. Sebab, kesetaraan dari 
berbagai aspek harus diwujudkan 

bersama,” kata ketua Fraksi Partai 
Gerindra DPRD Kota Makassar itu.

Menurut Eric Horas, banyak hak-hak 
penyandang disabilitas yang mesti 
diprioritaskan, salah satunya 
masalah pendidikan. Menurutnya, 
harus ada intervensi khusus yang 
diberikan kepada para penyandang 
disabilitas dibidang tersebut.

“Mengenai pendidikan para 
penyandang disabilitas, harus betul-
betul inklusi. Mereka juga harus 
diberikan ruang seluas-luasnya di 
berbagai bidang, termasuk 
ketenagakerjaan hingga politik. 
Mereka memiliki kesempatan yang 
sama dengan yang memiliki fisik 
normal. Hanya saja, kita perlu 
menyiapkan formula yang tepat,” 
bebernya.

“Kedudukan penyandang disabilitas 
sama dengan yang lain. Makanya, 
ditempat publik dan layanan umum, 
harus ada akses untuk disabilitas 
juga,” tutupnya.

Sementara itu, narasumber kegiatan, 
M Amiruddin Umasugi mengapresiasi 
kepedulian Eric Horas terhadap 
kaum penyandang disabilitas. Ia 
berharap perda ini ditegakkan 
dengan sebaik-baiknya.

“Tujuan perda ini agar penyandang 
disabilitas bisa meningkatkan taraf 
kesejahteraan, kualitas serta 
kelangsungan hidup dan 
kemandiriannya,” demikian 
Amiruddin Umasugi.

Eric	Horas	Minta	Pemerintah	Kota	
Akomodir	Hak-hak	Penyandang	Disabilitas

DPRD MAKASSAR - Sosialisasi 
Peraturan Daerah (Sosperda) 
Nomor 6 Tahun 2019 tentang 
Kepemudaan oleh Anggota 
Dewan Fraksi Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) H Rachmat 
Taqwa Qurais, S.E, S.H (RTQ) di 
Travellerr Hotel Phinisi Jl. 
Lamadulkelleng buntu kelurahan 
kunjung Mae kecamatan Mariso 
Minggu,(23/10/2022)

Sosialisasi Peraturan Daerah 
(Sosperda) adalah kegiatan anggota 
DPRD untuk menyebarluaskan 
muatan Perda yang berlaku dengan 
tujuan meningkatkan pemahaman 
masyarakat akan Perda tertentu.

Perda no 6 tahun 2019 tentang 
kepemudaan dikota Makassar 
sangat penting dalam pembangunan 
kota secara Supra struktur.

Dalam Kesempatannya RTQ 
menyampaikan bahwa “bonus 
demografi kedepan akan 
memberikan keuntungan untuk 
Indonesia khusunya kota Makassar. 
Dikarenakan banyaknya usia 
produktif yang diprediksi dan mampu 
untuk menjadi aset terbaik untuk 
bangsa.”

” Menelisik dari sejarah 
kemerdekaan Indonesia, Pemuda 
Berkontribusi Besar berkat adanya 
inisiatif dan dorongan dari para 
pemuda pendahulu. Bayangkan 
kalau tidak ada pemuda yang 
menggelorakan semangat 
kemerdekaan.” ungkap RTQ

“Mengelola pemuda tidak harus 
hanya pada persoalan formalitas. 
Banyak hal yang bisa diberikan untuk 
membuat kreativitas berkembang 
dan berguna untuk pemerintah.” 
Tutupnya

Sementara Narasumber Kegiatan 
Emil Salim menyampaikan, “Pemuda 
memiliki klasifikasi mulai generasi 
tua atau biasa disebut generasi X. 
Lalu, generasi milenial atau generasi 
Z. Generasi inilah nantinya yang 
akan membangun bangsa kedepan.”

“Sehingga Orang tua inilah yang 
menjadi dasar atau contoh 
membentuk anak muda 
Berkembang, kita ketahui anak muda 
ini generasi pelanjut dari pemimpin 
kita,” katanya.

Sementara Narasumber lainnya 
Ridwan Berujar, “Generasi Z yakni 

mereka lahir di tahun 90-an dan 
dianggap memiliki kreatifitas.mereka 
ini harus diberi perhatian dan 
diarahkan sebab mereka ini calon 
pemimpin.”

Ridwan menambahkan, “Pemerintah 
harus melakukan persiapan sejak 
dini bagi anak muda. Mereka ini 
merupakan generasi yang akan 
memimpin negeri ini sehingga sangat 
penting regulasi ini disebarluaskan. 
Saya berharap, pemuda tetap tertib 
dan bisa berperan demi kemajuan 
negara” tutpnya

Ini	Dedikasi	RTQ	Dorong	
Efektifitas	Kepemudaan	dalam	Pembangunan

ERIC HORAS

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

DPRD MAKASAAR – Anggota 
DPRD Kota Makassar, H. Sangkala 
Saddiko menilai keberadaan 
perawat rentan dengan diperlakukan 
buruk saat bertugas. Sehingga, 
perlu payung hukum yang jelas.

Demikian disampaikan dirinya saat 
Sosialisasi angkatan 16 dengan 
tema Peraturan Daerah Nomor 04 
Tahun 2019 Tentang Perlindungan 
Perawat di Hotel Grand Maleo, 
Minggu (30/10/2022).

“Jelas diuraikan bagaimana peranan 
dan fungsi serta penyelenggaraan 
perlindungan perawat, yang 
tentunya menjadi acuan melakukan 
pelayanan kesehata kepada 
masyarakat,” ujarnya.

Menguatkan kegiatan ini, hadir 
selaku narasumber Wakil Direktur 
RSUD Daya Makassar Andi Amalia 

Malik dan Akademi Kesehatan 
Wardaningsih.

Lanjut legislator Partai PAN ini, 
peranan penting yang dimiliki 
perawat menjadi perhatian dari 
pemerintah daerah.

“Kami berharap dengan kegiatan ini 
masyarakat paham akan haknya 
sebagai pasien. Dan kewajiban 
perawat yang betul-betul mendapat 
perlindungan dari pemerintah,” 
tegasnya.

Semalentara, Wakil Direktur I RSUD 
Daya Makassar Amalia Malik 
menjelaskan, kewajiban pemerintah 
dalam perlindungan perawat. 
Diantaranya, menghormati dan 
melindungi hak perawat. Kemudian, 
menyusun rencana strategi 
perlindungan perawat.

“Mendorong tanggung jawab 
masyarakat dan organisasi profesi,” 
tukasnya. (ILH)

Perda	Perlindungan	Perawat,	Sangkala	Saddiko	Harap	
Peningkatan	Layanan	Kesehatan

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar Andi Hadi 
Ibrahim Baso (Ustadz Hadi) 
menggelar sosialisasi penyebaran 
produk hukum daerah “Perda 
Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Sampah”, di Hotel 
Sarison, Jl. Perintis Kemerdekaan, 
Sabtu (29/10/2022)

Dalam sambutannya, Andi Hadi 
menyampaikan, kegiatan sosialisasi 
ini merupakan salah satu tugas 
dewan. Hadirnya perda ini untuk 
memberikan kepada warga 
batasan-batasan atau rambu-rambu 
dalam mengelola sampah.

“Kami di DPRD telah mendorong 
pemerintah kota agar pengelolaan 
sampah maksimal. Setiap agenda 
rapat dengan pemerintah 
khususnya fraksi PKS menyuarakan 
agar ada penambahan armada 
sampah dan juga rekondisi bagi 
armada yang tidak layak,” Andi 
Hadi.

Sementara pada sesi pemaparan 
materi, Suhardi selaku narasumber 
mengatakan, Perda tentang 

pengelolaan sampah ini walaupun 
sudah lama tapi masih relevan 
dengan kondisi saat ini. Meski 
dalam pelaksanaannya masih perlu 
evaluasi terutama bagaimana ada 
kurikulum pengelolaan sampah 
hingga masuk ke sekolah-sekolah.

“Pemerintah sudah membuat tim-tim 
untuk pengelolaan sampah. Kalau 
ada sampah disuatu daerah titik 
kelurahan pasti yang ditegur itu pak 
lurahnya. Dan dalam pengelolaan 
sampah tentu yang harus 
senantiasa di sosialisasikan adalah 
mindset hidup bersih,” papar 
Suhandi.

Sementara, Andi Patiroi selaku 
narasumber kedua mengatakan, 
Perda ini sudah ada perubahan 
dalam tataran teknis seperti 
kewenangan pengelolaan ini sudah 
dilimpahkan tanggungjawabnya 
yang dulu di Dinas Lingkungan 
Hidup sekarang sudah di 
kecamatan masing-masing.

“Jadi benar tadi mindset petugas 
kebersihan patut dikuatkan. Perda 
ini terdiri dari 19 Bab, 47 pasal 

cukup kompleks pembahasannya 
terkait bagaimana pengelolaan 
sampah di kota Makassar. Yang 
lebih penting adalah pelaksanaan 
Perda ini. Sepertinya Belum pernah 
ada yang di sanksi berat berkenaan 
dengan tidak terkelolanya sampah 
di kota Makassar, dan ini yang 
harus di kawal,” tandas Andi Patiroi. 
(*/yud)

Andi	Hadi:	Perda	Pengelolaan	Sampah	
Harus	Punya	Aturan	Jelas

ANDI HADI IBRAHIM BASO
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Ari Ashari 
Ilham melakukan kunjungan daerah 
pemilihan (Kundapil). Ia melihat 
kondisi di Jalan Daeng Tata 3 Lorong 
1 dan 2, Kelurahan Parangtambung, 
Kecamatan Tamalate, Senin 24 
Oktober 2022.

Di sana, Ari - sapaan akrabnya 
meninjau pengerjaan proyek paving 
blok yang belum terselesaikan. 
“Karena ada memang beberapa titik 
yang sudah dianggarkan tapi belum 
ada ancang-ancang untuk 
dilaksanakan,” ungkap Ketua Fraksi 
NasDem DPRD Makassar ini. 

Kepada SKPD terkait terkhusus 
Dinas PU, ia mendesak agar 
pengerjaan paving blok itu dilakukan. 
Juga bisa ditampung di tahun ini 
lantaran anggaran yang dialokasikan 
dari APBD diperuntukkan untuk 
tahun yang sama.

“Seharusnya sudah dikerjakan. 
Jangan sampai beralih lagi dan bisa 
jadi SILPA. Ini tentu akan merugikan 

masyakarat,” ujar Ari. 

Di hari yang sama, ia juga menemui 
warga di dapilnya di Rumah Makan 
UBee, Jalan Mallengkeri Raya. 
Mereka turut menyampaikan aspirasi 
ke Sekretaris NasDem Makassar ini. 

Ari mendengar keluhan terkait lorong 
lain di Kelurahan Parangtambung 
yang masih belum mendapat 
perhatian Pemkot. Atas itu, ia 
menegaskan aspirasi mereka akan 
ditindaklanjuti.

“Terkait ini sudah saya suruh 
eksekusi tapi ternyata tidak 
dilakukan. Saya minta jadi pengawas 
untuk ketua RT, ketua RW, dan 
Lurah. Sama-sama kita mengawasi,” 
ucap Ari.

Sementara itu, Lurah 
Parangtambung, Mahatir Tamzil 
menyampaikan apresiasinya 
terhadap perhatian Ari Ashari. 
Sebab, telah mengunjungi dan 
meninjau beberapa proyek fisik di 
wilayahnya.

“Saya ingin sampaikan ucapan 
terima kasih sebesar-besarnya 
karena beliau bantuan beliau sangat 
besar,” ucap Mahatir Tamzil. 

“Semoga saja bapak-bapak dan ibu-
ibu bisa melihat anggota DPRD kita 
yang betul-betul memperhatikan 
warganya. Sudah terlalu besar 
perhatian kakak Ari ke kita,” 
tutupnya.
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Berita	Reses/Sosper	Ari	Ashari	&	fatma	Wahyuddin

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Fatma 
Wahyuddin mengingatkan kepada 
masyarakat agar mematuhi setiap 
aturan terkait ketertiban umum agar 
mendapatkan ketentraman dan 
perlindungan.

“Itu sebagai wujud dalam 
meningkatkan pembangunan melalui 
penyelenggaraan ketertiban umum,” 
kata Fatma dalam sosialisasi Perda 
nomor 7 tahun 2021 tentang 
Ketertiban Umum, Ketentraman dan 
Perlindungan Masyarakat, di Hotel 
Gammara, Jl Metro Tanjung Bunga 
Makassar, Minggu (30/10/2022).

Menurutnya, Perda tersebut 
merupakan produk baru yang 
diciptakan oleh Pemerintah Kota 
bersama Legislatif dalam 
memberikan pedoman kepada 
masyarakat agar penertiban umum 
dan ketentraman dapat terlaksana 
dengan baik.

“Kemudian untuk mewujudkan 
perlindungan, hak dan kewajiban 
kepada masyarakat, serta 
bagaimana meningkatkan citra 
penegakan hukum, ketentraman dan 

perlindungan masyarakat,” ujar 
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD 
Makassar ini.

Sementara itu, Akademisi Universitas 
Hasanuddin, Sakka Pati 
menyampaikan, hadirnya Perda 
tersebut menjadi hak masyarakat 
yang mengatur mengenai urusan 
pemerintahan wajib berkaitan 
pelayanan dasar.

“Jadi kalau kita melihat secara 
spesifik bagaimana sistem 
pengamanan ini, misalnya ada 
keadaan dinamis masyarakat, 
terjaminnya keamanan ketertiban 
dari Kamtibmas,” jelas Dewas 
Perumda Parkir Kota Makassar ini.

Kemudian, Plt Kasatpol PP Kota 
Makassar, Ikhsan menyampaikan 
Satpol PP dalam hal penegak perda 
bukan cuma menjalani tugasnya tapi 
bagaimana melindungi masyarakat, 
menyelenggarakan ketertiban umum 
dan ketentraman.

“Dalam melakukan penertiban di 
lapangan, kami sudah sampaikan 
kepada anggota, bahwa harus 
menerapkan sikap humanis kepada 

masyarakat dan pedagang kaki lima. 
Kami juga sudah membentuk Pol PP 
khusus pedestarian untuk selalu 
dijaga,” katanya.

“Satpol PP kota Makassar intens 
melakukan penertiban, namun agak 
dilematis karena tidak langsung 
memberikan tindakan tegas, begitu 
sudah selesai, para pedagang justru 
kembali lagi, jadi perlunya kita 
kerjasama dalam melakukan 
penertiban,” pungkasnya. (*)

Fatma	Wahyuddin:	Warga	Seyogianya	Patuhi	Ketertiban	Umum

ARI ASHARI ILHAM

Ari	Ashari	Serap	Aspirasi	Warga	
Kelurahan	Parangtambung

FATMA WAHYUDIN



Legislator	PDIP,	William:	
Pembangunan	Infrastruktur	Dapil	II	Harus	Maksimal

DPRD MAKASSAR- William 
kembali terpilih melalui Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDIP) melalui daerah pemilihan 
(dapil) Makassar II.

Petahana ini mampu meyakinkan 
masyarakat yang meliputi 
kecamatan Tallo, Ujung Tanah, 
Bontoala, Wajo dan Kepulauan 
Sangkarrang untuk kali kedua.

William mengungkapkan, alasannya 
kembali maju melalui DPRD kota 
Makassar karena masih banyak 
persoalan yang belum dia 
selesaikan.

"Masih banyak PR (pekerjaan 
rumah) waktu periode pertama 
termasuk masalah kesejahteraan, 
pengguna BPJS, pembenahan 
parkir dan pasar," kata politisi PDIP 
tersebut belum lama ini.

Selain itu, ia menganggap masih 
banyaknya masalah kesehatan dan 
distribusi beras miskin (raskin) di 
masyarakat bagian bawah.

"Ini semua menjadi pekerjaan 
rumah untuk saya sehingga 
memantapkan diri untuk maju 
kembali," katanya. Niat William pun 
mendapat suara mayoritas di PDIP 
dapil Makassar II.

Sehingga, untuk periode 2019-2024 
ini, William menganggap program 
pemerintah butuh bantuan dari 
masyarakat juga.

"Saya berpikir, apapun program 
pemerintah, apakah itu program 
turun dari surga pun, tanpa ada 
kesadaran masyarakat maka, tidak 
bisa jalan," kata dia.

"Semua program pemerintah pasti 
bagus, cuman memang masyarakat 
juga harus bisa membantu," 
katanya.

Menurutnya, ketika ada peran serta 
masyarakat maka bakal 
mengoptimalkan program di lapisan 
masyarakat bawah hingga atas.

"Kita juga kepingin lebih banyak 
sosialisasi Perda. Lima tahun ke 

depan, saya kepingin ada 
penguatan home industri," katanya. 
Selain itu, dia pun mendorong 
adanya peningkatan pelaku usaha 
taat pajak.

"Kami minta pengusaha yang tak 
tertib untuk dipasangankan 
spanduk. Termasuk mereka tak 
bayar pajak, rumah makan gak 
membayar pajak," katanya. (*)
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Berita	Reses/Sosper	William	&	AWT

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab 
Tahir menggelar Sosialisasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 
Tahun 2019 tentang Kepemudaan, 
di Hotel Whiz Prime, Jl Jenderal 
Sudirman, Senin (31/10/2022).

Legislator dari Fraksi Golkar ini 
mengingatkan kepada pemuda 
untuk tetap menjadi harapan untuk 
memajukan bangsa. Olehnya, 
mereka diminta untuk tidak pernah 
takut dalam berkarya, apalagi 
terbawa perasaan atau baper.

“Jadi kaum muda jangan baperan 
jangan cengeng. Kepalkan 
semangat sekalian, bercita-cita lah 
setinggi langit,” ujarnya. Ia menilai 
sifat tersebut mesti dihilangkan 
dalam diri pemuda. Sebagaimana ia 
mencontohkan para pemuda yang 
menggaungkan hari sumpah 
pemuda.

Pemuda, ucap Wahab, juga mesti 
didukung perkembangannya oleh 
lingkungan sekitar. Terkhusus 
orangtua yang dianggap punya 

peran penting sebagai pendukung. 
“Jangan dilarang anak-anak kita, 
biarkan mereka tumbuh dengan 
pikirannya. Mari kita dukung 
mereka,” tutup Wahab.

Narasumber sosialisasi kali ini, 
Syarif Panji menilai kehadiran Perda 
ini mendorong anak pemuda lebih 
mengembangkan potensinya. 
Pemkot Makassar sadar akan 
peranannya yang penting.

“Di Makassar, 35 persennya itu 
pemuda karena itu pemerintah 
harus hadir. Kapan tidak ada 
kepedulian pemerintah dan DPRD 
akan hadir ada banyak kasus busur, 
balapan,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, Syarif juga 
mengingatkan agar para pemuda 
memanfaatkan momen ini untuk 
tumbuh berkembang. Dan mampu 
berkontribusi terhadap negara. 
Terakhir, narasumber lainnya, 
Syamsir mengatakan bahwa 
pemuda harus sudah tahu perannya 
kepada negara. Sebagai pelanjut, ia 
juga mengingatkan agar mereka 

mesti banyak beraktivitas.

“Pemuda punya peran penting di 
tatanan kehidupan. Apa jadinya 
kalau pemuda kita hanya tahu tidur,” 
ungkapnya. “Dan untuk orang tua, 
lihat hobinya anak ta. Hati-hati 
dalam berbuat jangan sampai ada 
penyesalan,” tutup Ketua MUI 
Kecamatan Wajo, Makassar ini. (*)

Wahab	Tahir	Ingatkan	Pemuda	Jangan	Pernah	Baperan

WILLIAM LAURIN

ABDUL WAHAB TAHIR
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Berita	Reses/Sosper	Budi	Hastuti	&	Anwar

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar, Budi Hastuti 
mengupayakan agar anggaran 
pemeliharaan di rumah susun bisa 
dialokasikan. Apalagi, saat ini 
kondisinya yang mengkhawatirkan.
Demikian disampaikan Budi Hastuti 
saat Sosialisasi Peraturan (Perda) 
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumah 
Susun, di Hotel Khas Makassar, Jl 
Mappanyukki, Kamis (27/10/2022).

Legislator dari Fraksi Gerindra ini 
mengaku menerima banyak keluhan 
dari penghuni rumah susun. Juga 
termasuk dari Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Kota 
Makassar.

“Kami sebisa mungkin memasukkan 
ke APBD 2023 untuk pemeliharaan 
karena memang selama ini kondisi 
bangunan yang sudah 
mengkhawatirkan,” ujar Budi.

Anggota Komisi B Bidang Ekonomi 
dan Keuangan ini menilai para 
penghuni rumah susun juga harus 
mendapatkan kenyamanan. Sama 
halnya dengan warga yang 
bermukim di perumahan lain.
“Semua punya hak atas kenyamanan 
jadi tidak pandang bulu termasuk 

mereka yang menghuni rumah 
susun,” ucap Budi.

“Masa tidak ada pemeliharaan, 
harusnya memang ada. Jadi kita 
upayakan semoga bisa masuk di 
APBD 2023 nanti untuk 
pemeliharaan seperti bangunannya,” 
tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kota Makassar, Nirwan 
Mungkasa mengaku pemeliharaan 
bangunan memang tidak 
dianggarkan oleh Pemkot Makassar. 
Padahal, ia menilai hal itu mendesak 
untuk bisa dialokasikan.

Apabila tidak ada pemeliharaan 
bangunan, resiko kecelakaan akan 
tinggi. Sebab, anak-anak kian 
banyak yang menempati rumah 
susun.
“Seperti atapnya itu sudah banyak 
yang bocor, pagar di sana itu mulai 
keropos padahal banyak anak-anak 
yang tinggal dan berkeliaran,” 
tambah Nirwan Mungkasa.

Narasumber kegiatan lainnya, Babra 
Kamal juga memandang bahwa 
jaminan penghidupan yang layak 

bagi warga diatur dalam Undang-
undang. Olehnya, sudah seharusnya 
mereka layak mendapatkan 
kenyamanan.
“Itu dijamin mendapstu penghidupan 
yang lebih baik untuk warga. 
Kemudian yang sekarang kita bahas 
Perda tentang rumah susun itu juga 
ada didalamnya diatur,” katanya.

Rumah susun memang acap kali 
identik dengan kumuh. “Masalah lain 
juga adalah kekumuhan. Biasanya 
ada di rumah susun, jadi solusinya 
adalah mengadakan rumah susun 
yang nyaman,” tutup Babra. (*)

Budi	Hastuti	Perjuangkan	Anggaran	
Pemeliharaan	Rumah	Susun

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Makassar, Anwar Faruq, S.Kom., 
kembali memotivasi masyarakat Kota 
Makassar dengan Kitab Suci Alqur'an 
melalui kegiatan sosialisasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Baca Tulis Alqur'an, di Hotel Lynt, 
Jalan Hertasning, Kota Makassar, 
pada Jum'at (28/10/2022).

Menurut ketua Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Makassar itu, 
Alqur'an merupakan pedoman hidup 
bagi kaum Muslim, sehingga cukup 
ironis jika masih ada ummat Islam 
yang belum tahu membaca atau pun 
menulis Alqur'an.

“Perda ini adalah salah satu upaya 
strategis pemerintah kota Makassar 
dalam membentuk akhlak bagi 
generasi muda kita, bahwa setiap 
jenjang pendidikan mulai usia dini 
hingga tingkat menengah harus 
mampu baca tulis Alquran,” kata 

Anwar Faruq dalam sambutannya.

Lebih lanjut Anwar Faruq 
mengatakan, Perda Pendidikan Baca 
Tulis Al Qur'an adalah program yang 
selaras dengan pendidikan nasional, 
terutama terkait dengan pendidikan 
moral, membentuk kualitas manusia 
yang berakhlak dan berwawasan 
Qurani.

“Pada beberapa pasal di Perda Baca 
Tulis Alquran ini bahwa tujuan umum 
pendidikan Alquran bagi peserta 
didik untuk meningkatkan 
pemahaman dan kemampuan baca 
tulis Alquran serta penghayatan 
Alquran untuk selanjutnya diamalkan 
dalam kehidupan sehari-hari,” terang 
politisi PKS itu yang akrab disapa 
pak Ustadz.

Untuk itu,anwar faruq berharap, 
melalui sosialisasi Perda Baca Tulis 
Alquran ini, dapat menjadi acuan 
untuk diterapkan lebih maksimal lagi 

utamanya di sekolah-sekolah dan 
jenjang pendidikan lainnya.

“Intinya, tujuan dibentuknya Perda ini 
untuk meningkatkan minat baca tulis 
Alquran sejak dini

ANWAR FARUQ

Anwar	Faruq	Minta	Masyarakat	Lebih	Memahami	
Perda	Baca	Tulis	Al	Quran	

BUDI HASTUTI
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Berita	Anggota	DPRD	Azis	Namu	dan	Hamzah	Hamid

DPRD MAKASSAR - Pemerintah 
Kota (Pemkot) Makassar melalui 
Dinas Sosial, Dinas Perhubungan 
dan Satpol PP masif melakukan 
penindakan terhadap anak jalan 
(anjal), Gelandangan dan Pengemis 
(Gepeng) di beberapa wilayah.

Anggota DPRD Kota Makassar, 
Hamzah Hamid mendukung 
pemerintah kota menuntaskan 
penanganan anjal dan gepeng. Hal 
ini Melalui Sosisalisasi angkatan 17 
dengan Perda Nomor 2 tahun 2008 
tentang Pembinaan Anak Jalanan, 
Gelandangan Pengemis dan 
Pengamen di Kota Makassar, di 
Hotel Grand Imawan, Sabtu 
(29/10/2022).

Legislator PAN itu mengajak agar 
membantu menyebarluaskan perda 
tentang anjal dan gepeng di 
wilayahnya. Tujuannya, agar 
mereka paham apa saja yang tidak 
boleh dilakukan di jalan raya yan 

bisa menganggu ketertiban umum.

“Masih banyak kita temukan itu 
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,” kata Hamzah 
di depan seratusan peserta 
sosialisasi.

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.

“Jadi harus ada kolaborasi antara 
masyarakat dengan Pemerintah 
Kota. Bukan cuman 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,” pungkasnya. (SAT)

Atasi	Gepeng,	Hamzah	Hamid:	Pemkot-Masyarakat	
Harus	Berkolaborasi

HAMZAH HAMID

DPRD Makassar - Anggota 
DPRD Kota Makassar Ir. H. Abdul 
Azis Namu, SE, M.Si. kembali 
menggelar sosialisasi Peraturan 
Perundang-undangan Tahun 
Anggaran 2022, Angkatan XVI 
Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 10 Tahun 2011, Senin 
(24/10/2022).

Kegiatan ini dilaksanakan di Tree 
Hotel, Jl. Pandang Raya No. 12, 
Panakkukang Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Ir. H. Abdul 
Azis Namu, SE, M.Si. 
menyampaikan bahwa, dengan 
perkembangan Kota Makassar yang 
semakin meningkat seiring dengan 
tersedianya berbagai macam 
fasilitas dibidang pendidikan, jasa 
dan perdagangan serta fasilitas 
pemerintahan.

Sosialisasi kali ini menghadirkan 
dua narasumber, masing-masing 
Achiruddin Achmad, S.Stp, M.M. 
Lurah Paropo, Kec. Panakukkang, 
Rais, SE. M.M, Dosen STIE Pelita 

Buana serta Pengusaha rumah 
kost, dan masyarakat setempat.

“sehingga menjadi daya tarik bagi 
masyarakat untuk datang dan 
bertempat tinggal, baik untuk 
sementara maupun untuk menetap 
dalam kurun waktu tertentu dengan 
menggunakan rumah kost ataupun 
pondokan,” ucap Abdul Azis Namu.

Termasuk, memperhatikan perihal 
pengelolaan rumah kost baik dari 
fasilitas sarana dan prasarana 
maupun aturan, sehingga 
optimalisasi dalam pengelolaan 
rumah kost berjalan sebagaimana 
mestinya sesuai yang kita harapkan.

Achiruddin Achmad dalam 
materinya menyampaikan bahwa, 
ruang lingkup rumah kost yang 
diatur dalam Peraturan Daerah ini 
adalah bangunan rumah yang 
menyediakan kamar sewa untuk 
tempat tinggal.

“Pengelolaan rumah kost 
diselenggarakan berazaskan pada 

norma-norma hukum, agama, 
kesusilaa dan adat istiadat yang 
berkembang dan berlaku ditengah-
tengah masyarakat setempat,” 
tutupnya.

Perda	Rumah	Kost
Azis	Namu:	Ini	Potensi	Entrepreneur	Daerah!

ABDUL AZIS NAMU
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Berita	Anggota	DPRD	H.	yunus	dan	Syamsuddin	Raga

DPRD MAKASSAR  - Peran 
pemuda dalam kelangsungan 
pembangunan, menjadi harapan 
dalam setiap kemajuan bagi 
tercapainya cita-cita bangsa.

Oleh karenanya, perlu adanya 
regulasi yang mengatur tentang 
kepemudaan guna menciptakan 
pemuda yang kreatif, inovatif, 
cerdas, bertanggung jawab dan 
berdaya saing. 

Demikian disampaikan Anggota 
DPRD Makassar, Syamsuddin Raga 
saat membuka sekaligus menjadi 
narasumber pada kegiatan 
Sosialisasi penyebaran produk 
hukum daerah “Perda Nomor 6 
Tahun 2019 Tentang Kepemudaan”, 
di Hotel Tree, pada Minggu 
(30/10/2022).

Dijelaskan Syamsuddin Raga, 

secara eksplisit di dalam Perda 
Kepemudaan ini, yang disebut 
pemuda adalah warga negara 
Indonesia memasuki periode 
pertumbuhan dan perkembangan 
serta berusia enam belas tahun 
sampai dengan usia tiga puluh 
tahun.

“Perda Kepemudaan ini hadir 
memberikan kepastian hukum guna 
terwujudnya pemuda yang cerdas, 
kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, 
bertanggungjawab, serta memiliki 
jiwa kepemimpinan, dan 
kebangsaan,” papar SR akronim 
Syamsuddin Raga.

Namum demikian lanjut SR, yang 
terpenting adalah kedua orang tua, 
harus memiliki kepedulian kepada 
keluarga.

“Jangan sampai mereka sudah jauh 

bergaul tapi kita tidak mengetahui 
apa yang mereka lakukan diluar. Dan 
itu banyak terjadi saat ini, seperti 
tawuran, gank motor dan lainnya,” 
tandas Syamsuddin Raga.(*/yud)

SYAMSUDDIN RAGA

Syamsuddin	Raga:	Perda	Kepemudaan	
Wujudkan	Insan	Cerdas	dan	Kreatif

MAKASSAR — Sosialisasi 
Peraturan Daerah (Perda) No. 7 
tahun 2015 tentang 
penyelenggaraan bantuan hukum di 
Kota Makassar, di Hotel Agraha, 
Makassar, Minggu (30 Oktober 
2022).

Gelaran ini dibuka secara resmi oleh 
Anggota DPRD Kota Makassar, M. 
Yunus.

Dalam sambutannya, Yunus 
menyampaikan bahwa, Pemkot 
Makassar dan DPRD Makassar 
memberikan perhatian bagi 
masyarakat pra sejahtera yang 
terkena masalah hukum.

“Jadi melalui Perda (No. 7 tahun 
2015, red) ini disiapkan pengacara 
secara gratis bagi masyarakat tidak 
mampu yang terkena masalah 
hukum,” kata legislator Partai 
Hanura ini.

Yunus berharap, peserta yang hadir 
bisa menjadi corong bagi 
masyarakat lainnya perihal layanan 
bantuan hukum gratis yang 
dihadirkan Pemkot Makassar dan 
DPRD Makassar. (Ian)

Muh	Yunus	Imbau	Masyarakat	
Gunakan	Bantuan	Hukum	Gratis

Foto: Anggota DPRD Kota Makassar, M. Yunus membuka secara resmi Sosialisasi 
Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2015 tentang penyelenggaraan bantuan hukum di 

Kota Makassar, di Hotel Agraha, Makassar, Minggu (30 Oktober 2022). (Dok.)
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Berita	Anggota	DPRD	Nurul	Hidayat	dan	Irwan	Djafar

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar, Irwan Djafar kembali 
melakukan sosialisasi Perda nomor 
12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 
Umum (RJU) angkatan XVI tahun 
2022, di Hotel Grand Town 
Makassar, Rabu (26/10/2022).

Dalam sambutannya, Legislator dari 
Fraksi Partai Nasdem itu 
menjelaskan ada tiga macam 
komponen retribusi. Yaitu retribusi 
jasa umum, retribusi jasa usaha dan 
retribusi perizinan tertentu.

“Jadi wajib retribusi adalah orang 
pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan 
retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong retribusi 
tertentu,” ujarnya.

Kemudian retribusi, kata dia, adalah 
pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan oleh pemerintah daerah 
untuk kepentingan pribadi dan badan 
usaha.

Sementara itu, Kepala Dinas PTSP 
Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda 
hadir sebagai narasumber 
memaparkan retribusi merupakan 
pungutan daerah yang berguna 
sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang 
disediakan maupun diberikan khusus 
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.

“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,” pungkasnya.

Kemudian turut hadir juga sebagai 
narasumber Lukmanul Hakim dari 

Dinas PTSP Kota Makassar. Ia 
mengajak masyarakat untuk rutin 
membayar retribusi. Sebab, salah 
satu PAD terbesar di Kota Makassar 
adalah retribusi dari masyarakat.

“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,” 
jelasnya.

Irwan	Djafar	Ajak	Masyarakat	Patuhi	
Retribusi	Demi	Peningkatan	PAD

IRWAN DJAFAR

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD kota Makassar, Nurul Hidayat 
menggelar sosialisasi peraturan 
daerah (Perda) nomor 3 tahun 2016 
tentang pemberian air susu ibu (ASI) 
eksklusif, di Hotel KHAS Makassar, 
Sabtu (29/10/2022). Nurul Hidayat 
yang juga merupakan Anggota 
Komisi B tersebut menjelaskan, 
begitu pentingnya pemberian ASI 
ekslusif ini sehingga pemerintah 
mengeluarkan Perda.

“Diharapkan masyarakat menjadi 
sadar dengan pentingnya ASI, dan 
pemerintah dapat membangun 
generasi sejak dini,” ujar Politisi 
Partai Golkar itu.

“ASI adalah makanan tebaik bagi 
bayi dari sejak dilahirkan sampai 
enam bulan, pemberian ASI juga 
dapat meningkatkan imun Bayi, jadi 
anak kita jarang terkena penyakit, 
dan kualitas ASI juga tergantung dari 
gizi dari ibunya,” jelasnya. Turut hadir 
narasumber, Wakil Direktur RSUD 
Daya Makassar, Amelia Malik 
mengapresiasi Pemerintah kota dan 
DPRD Makassar mengeluarkan 

perda pemberian ASI ekslusif ini.

Selain itu, Amelia menjelaskan, 
wanita yang menyusui bayinya 
mengalami penurunan risiko terkena 
kanker payudara dibandingkan 
mereka yang tidak menyusui. 
Kemudian, kata dia, manfaat 
pemberian ASI secara eksklusif 
terhadap ibu yakni terjadi KB Alami, 
terutama pemberian ASI periode 0-6 
bulan. Berdasarkan penelitian, sel 
sperma yang berhasil tembus hanya 
1 persen.

“KB alami ini, saat menyusui secara 
konsisten maka hormon kesuburan 
ditekan sehingga tidak bisa 
membuahi,” jelasnya Sementara, 
Narasumber lainnya, Kabid Dinas 
Kesehatan Makassar Sunarti, 
mengatakan 80 persen ibu yang 
melahirkan harus memberi ASI 
eklusif.

“Kenapa 80 persen, karena tidak 
semua ibu-ibu melahairkan secara 
normal,” ujarnya. Ia juga mengtakan, 
Inisiasi menyusui dini (IMD) adalah 
tahapan paling penting untuk 

dilakukan ibu dan bayi setelah 
persalinan. Menurutnya, Inisiasi 
menyusui dini atau IMD memiliki 
mafaat yang sangat banyak baik 
terhadap bayi maupun ibu.

“Mamfaatnya memberikan kolostrum 
untuk bayi, melindungi bayi dari 
berbagai penyakit, mempererat 
hubungan antara ibu dan anak 
hingga menurunkan risiko kematian 
bayi,” jelasnya. (*)

Nurul	Hidayat	Tekankan	Pentingnya	Pemberian	
ASI	Eksklusif	pada	Bayi

NURUL HIDAYAT
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Berita	Anggota	DPRD	Mario	David	dan	Ray	Suryadi

DPRD MAKASSAR - Anggota 
Dewan Partai Demokrat H. Ray 
Suryadi Arsyad,S.Ip 
menyelenggarakan Sosialisasi 
Peraturan Daerah (Sosperda) di 
Hotel Karebosi Premier Jl.Jendral 
M.Yusuf Kelurahan Pattomurung, 
Sabtu(29/10/2022)

Sosialisasi Perda Nomor 02 Tahun 
2016 Tentang Tanggung Jawab 
Sosial Dan Lingkungan Perusahaan 
yang menghadirkan dua 
narasumber Yaitu Muhammad 
Askar,S.Km (Sekertaris DPW Badan 
Komunikasi Nasional Desa 
SeIndonesia) dan Risna 
Pranedya,S.s (Anggota BPJS 
Ketenagakerjaan).

Dalam Sambutannya H Ray dengan 
tegas mengungkapkan bahwa ” 
Corporate Sosial Responcibility 
(CSR) adalah kewajiban 
perusahaan agar mampu berguna 
dalam lingkup masyarakat.”

”CSR ini dilakukan untuk 
meningkatkan taraf hidup sosial 
perusahaan. Sehingga CSR 
harusnya tepat pada sasaran 
melalui kegiatan-kegiatan 
sosialnya.” Tambahnya

Narasumber pertama Muhammad 
Askar menyampaikan ” Lingkungan 
perusahaan akan mencermin 
betapa besar dan perhatiannya 
perusahaan terhadap lingkungan 
kerja dalam perusahaan tersebut.” 

“Perusahaan tidak hanya mengurusi 
internal perusahaannya saja namun 
dalam hitungan dampak masyarakat 
sekitar perusahaan diwajibkan untuk 
menyisihka sebahagian 
keuntungannya untuk dikelola 
sebagai tanggung jawab kepada 
masyarakat sekitar.” Tambahnya

Narasumber kedua Risna Pranedya 
berujar bahwa,” CSR dan BPJS 
ketenaga kerjaan bisa bersama 

sama membangun kualitas tenaga 
kerja yang masih rentan. Dengan 
melakukan pelatihan perlindungan 
maupun kesehatan dan 
keselamatan kerja.”

RAY SURYADI ARSYAD

DPRD MAKASSAR - Salah satu 
fungsi utama legislatif adalah 
melakukan Pengawasan terhadap 
kerja kerja executive. 

Kunjungan legislator ke Dapil 
pemilihan merupakan Program yang 
di inisiasi anggota DPRD Kota 
Makassar yang salah satu 
inisiatornya adalah Mario David 
yang merangcang program ini 
gunanya adalah mencoba 
kelapangan untuk mengevaluasi 
dan mengumpulkan hasil reses 
tahun lalu apakah jalan yang telah 
direncanakan oleh pemerintah kota.

Melakukan pengecekan kualitas 
pekerjaan yang dilakukan oleh 
pemerintah kota Makassar.

Fungsi	Utama	Legislatif	Melakukan	Pengawasan	
Terhadap	Kerja	Executive	

H.Ray	Suryadi	Perjuangkan	CSR	
Untuk	Pemberdayaan	Masyarakat	
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Berita	Anggota	DPRD	Hj.	Muliati	dan	Galmerrya	

Pemeliharaan	Lingkungan	Hidup	jadi	
Perhatian	Khusus	Muliati

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Fraksi PPP Kota 
Makassar Hj Muliati, S.Sos., 
M.Si. kembali menggelar 
Sosialisasi Perundang undangan 
Daerah Kota Makassar, di Aerotel 
Smile Makassar, Jl. Muchtar Lutfi 
No.38, Rabu(29/10/2022).

Sosialisasi kali ini mengangkat tema 
“Perda Nomor 9 Tahun 2019 
Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup” 
yang menghadirkan dua 
narasumber, Drs. Tawakal M.Si 
(Perkumpulan Juang Keluarga 
Berencana) dan Akmal Mahmud, 
S.Sos, M. (Pusat Riset 
Kependudukan Badan Riset dan 
Inovasi Nasional).

Dalam sambutannya, Hj Muliati 
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

Politisi perempuan Partai PPP ini 
tak lupa selalu mengajak peserta 
sosialisasi untuk menyimak dengan 
baik pemaparan kedua pemateri 
sehingga sosialisasi ini bukan hanya 
sekedar kegiatan seremonial tetapi 
mampu dipahami dan di 
implementasikan dalam kehidupan 
sehari hari.

Adapun narasumber pertama 
Tawakkal berujar ” Ekosistem 
dilingkup kota Makassar sangatlah 
lengkap, mulai dari pertanian, 
kelautan, pantai, sungai sampai 
lingkungan perkotaan banyak 
berpengaruh besar dalam 
kelangsungan lingkungan hidup di 
kota Makassar.”

Narasumber Kedua Akmal Mahmud 
berpesan kepada peserta ” dalam 
perda ini kita diharapkan menjadi 
mitra pengawasan strategis dalam 
pengelolaan limbah rumah tangga 
itu sendiri. Limbah organik maupun 
non organik kiranya sudah mampu 
dipilah oleh masyarakat sehingga 
para petugas kebersihan tidak lagi 
sulit untuk manajemen pengelolaan 
sampahnya dilapangan.” Tutupnya.

DPRD MAKASSAR - Legislator 
DPRD Makassar, Galmerya 
Kondorura mensosialisasikan 
kepada masyarakat pentingnya 
penerapan kawasan tanpa rokok. 
Hal itu telah diatur dalam peraturan 
daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Tujuannya adalah menciptakan 
ruang dan lingkungan yang tetap 
bersih dan sehat serta 
meningkatkan kesadaran dan 
kewaspadaan masyarakat terhadap 
tempat-tempat khusus bebas asap 
rokok,” ungkap Galmerya saat 
menggelar sosialisasi Angkatan 17, 
di Hotel Harper, Makassar. Sabtu 
(29/10/2022).

Ia menyampaikan bahwa setiap 

orang dilarang merokok di kawasan 
tertentu, seperti di rumah sakit, dan 
setiap orang dilarang memproduksi, 
mempromosikan, mengiklankan, 
menjual atau membeli rokok.

“Jika melanggar akan dikenakan 
sanksi berupa denda 1 juta sampai 
50 juta,” ujarnya.

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

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

Galmerya	Kondorura	Tekankan	Pentingnya	
Kawasan	Bebas	Asap	Rokok

Hj. MULIATI

GALMERYA KONDORURA
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Berita	Anggota	DPRD	Kasrudi	dan	Sahruddin	Said

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Kasrudi 
menilai peran pemuda sangat 
penting demi kemajuan bangsa. 
Apalagi ditopang dengan lahirnya 
Perda kepemudaan, pemuda bisa 
lebih berperan aktif di masyarakat.

Hal itu disampaikan Kasrudi saat 
menggelar Sosialisasi perundang-
undangan tahun 2022, Perda Nomor 
6 tahun 2019 tentang Kepemudaan, 
di Hotel Grand Town Makassar, Jalan 
Pengayoman, Kamis (27/10/2022).

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra 
ini mengatakan masih banyak 
pemuda yang belum memanfaatkan 
potensinya. Melalui sosialisasi Perda 
tersebut peran pemuda bisa kembali 
hadir dalam mengembangkan 
program kepemudaan.

“Oleh karena itu saya berharap bisa 
lebih memahami dan mengerti soal 
seperti apa Perda kepemudaan yang 

sekarang berlaku, dan bagaimana 
program kepemudaan bisa lebih 
efektif berjalan ditengah 
masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, hadir sebagai 
narasumber sosialisasi Lurah 
Kelurahan Pandang, Nurul Oktavia 
Putri. Ia menyampaikan pemuda 
dianggap sebagai lapisan terpenting 
dalam suatu negara yang berjumlah 
30 persen adalah pemuda.

“Jadi mainset dari dulu adalah 
bagaimana pemuda bisa bergerak 
lebih efektif di tengah masyarakat 
untuk mengembangkan potensinya 
dan membuat berbagai kreativitas 
yang positif,” jelasnya.

Kemudian, hadir juga Sekretaris 
DPRD Kota Makassar, Dahyal. 
Dalam pemaparannya, 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.

Legislator	Gerindra	Kasrudi	Minta	
Program	Kepemudaan	Lebih	Efektif	

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar Fraksi Partai 
Amanat Nasional (PAN) Sahruddin 
Said menggelar sosialisasi Peraturan 
Daerah (Perda) No 7 tahun 2009 
tentang Pelayanan Kesehatan, di 
Hotel Karebosi Premier, Jalan 
Jenderal M. Jusuf, Kota Makassar,  
baru-baru ini.

Dalam kegiatan sosialisasi itu, 
dihadiri warga dari daerah pemilihan 
dapil 2, meliputi Kecamatan 
Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Wajo 
dan Kepulauan Sangkarrang. 

Menghadirkan dua pemateri yakni, 
Kadis Kesehatan Kota Makassar dr 
Nursaidah Sirajuddin dan Pemerhati 
Kesehatan, Muhajir. 

Lebih lanjut, Anggota Komisi D itu 
menegaskan pentingnya perda ini 
agar masyarakat paham tentang 
penjaminan pelayanan kesehatan 
yang layak. 

"Tentu pelayanan kesehatan itu 
penting kita ketahui bersama 
khususnya di Kota Makassar ini. 
Namun semua itu akan kita ketahui 
melalui penjelasan langsung dari 
pakarnya yakni ibu kadis kesehatan 
dan pengamat kesehatan," tutur 

Sahruddin. 

“Kami tentu mendengar keluhan 
masyarakat di Tabaringan agar jalan 
disana perlebar. Dan saya pribadi 
akan membantu perihal anggaran 
pelebaran jalan itu dengan meminta 
langsung ke pak wali kota," katanya 

Di tempat yang sama, Kepala Dinas 
Kesehatan Kota Makassar dr 
Nursaidah Sirajuddin mengatakan, 
sosialisasi Perda ini untuk 
mengetahui berapa banyak layanan 
kesehatan yang ada di kota 
Makassar. 

“Terdapat sekitar 43 Puskesmas, 1 
Rumah Sakit Daya dan beberapa 
klinik dalam pelayanan kesehatan 
yang ada di kota Makassar,” ujar 
Nursaidah Sirajuddin. 

Nursaidah beraharap dengan adanya 
sosialisasi perundang-Undangan No. 
7 Tahun 2009 ini digelar masyarakat 
kota Makassar ke depannya dapat 
mengetahui bahwa ternyata didalam 
pelayanan itu diatur dalam Peraturan 
Daerah (Perda) 
Adapun terkait tentang pelayanan 
kesehatan, bahwa semua warga kota 
Makassar bisa memggunakan jasa 
Homecare yang ditujukan bagi 

seluruh warga kota, terutama mereka 
yang tergolong keluarga pra 
sejahtera.

“Masyarakat ketika mengalami sakit 
dan sulit ke Puskemas atau ke 
rumah sakit, bisa juga menghubungi 
layanan homecare. Karena Ini juga 
wujud komitmen pemerintah dalam 
menjamin hak warganya 
memperoleh pelayanan kesehatan 
berstandar dunia yang sejalan 
dengan misi pemerintah mewujudkan 
pelayanan publik standar dunia," 
tuturnya.

Sahruddin	Said	Imbau	Warga	Pakai	
Layanan	Kesehatan	yang	Layak	dan	Bermutu

SAHRUDDIN SAID

KASRUDI
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Berita	Anggota	DPRD	Arifin	Dg.	Kulle	dan	Fasruddin	Rusli

Arifin	Dg	Kulle	Ajak	Masyarakat	Tertib	
Pengelolaan	Air	Limbah	

DPRD MAKASSAR - Air Limbah 
Domestik merupakan kotoran atau 
sisa air yang dapat mencemari 
lingkungan sekitar, karena itu 
pentingnya menjaga kebersihan 
dalam pengelolaan air limbah.

Itu disampaikan oleh anggota DPRD 
Kota Makassar, Arifin Dg Kulle saat 
menggelar sosialisasi Perda nomor 1 
tahun 2016 tentang Pengelolaan Air 
Limbah Domestik, di Hotel Royal Bay 
Makassar, Minggu (30/10/2022).

 “Air Limbah itu adalah kotoran atau 
sisa air kita, jadi bagaimana 
dilingkungan sekitar kita tidak ada 
lagi pencemaran. Karenanya perlu 
penerapan pola hidup sehat agar air 
limbah kita tidak mencemari,” ujar 
Legislator dari Fraksi Partai 
Demokrat ini.

Menurut Arkul begitu ia disapa, 
masyarakat harus memahami 
bagaimana pengelolaan air limbah 
yang ada dilingkungan sekitar, 
apalagi Pemerintah sudah membuat 
regulasi agar tidak merugikan karena 
tercemarnya air limbah tersebut.

“Karena air limbah ini menjadi salah 
satu permasalahan yang 
berkepanjangan dan cukup sulit 

untuk diatasi karena akan terus ada 
mengikuti perkembangan kehidupan 
manusia,” terangnya.

Disamping itu, Sekretaris DPRD Kota 
Makassar, Dahyal hadir 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.

Sementara, Sekretaris 
Pokdarkamtibmas Kota Makassar, 
Muh Ishak menyampaikan air limbah 
merupakan suatu hal yang perlu 
diperhatikan karena berpotensi 
mencemari lingkungan yang 
selanjutnya bisa berdampak buruk 

bagi makhluk hidup termasuk 
manusia.

“Dalam perda ini ada namanya 
Sistem Pengelolaan Air Limbah 
Domestik yang selanjutnya disingkat 
SPALD adalah serangkaian kegiatan 
pengelolaan air limbah domestik 
dalam satu kesatuan dengan 
prasarana dan sarana pengelolaan 
air limbah domestik,” papar Ishak.

Untuk itu, menurut Ishak, dalam 
mengurangi pencemaran lingkungan 
akibat dari sistem pengelolaan 
tersebut maka perlu dilakukan 
penyedotan lumpur tinja. (*)

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Fasruddin 
Rusli menggelar Sosialisasi 
angkatan 17 dengan mengangkat 
tema Peraturan Daerah (Perda) 
Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan, di Hotel 
Royal Bay, Jalan Sultan 
Hasanuddin, (Minggu, 30/10/2022).

Lewat sosialisasi perda ini, legislator 
dari Fraksi PPP ini mengajak 
masyakarat untuk tetap taat dalam 
rangka pemungutan retribusi 
sampah. Sebab ada banyak 
manfaat yang bisa diperoleh.

Salah satunya sebagai peningkatan 
kualitas pelayanan. Hal ini 
menjadkan retribusi sebagai 
pemenuhan kebutuhan operasional 
sampah hingga perbaikan sarana 
dan prasarana.

“Juga meningkatkan PAD bagi 
pemerintah yang bisa berdampak 
besar ke masyarakat Dan ini bisa 
digunakan nanti untuk biaya 
operasional pelayanan sampah,” 
katanya.

Selain dirinya, juga hadir selaku 
narasumber, Sekretaris Dinas 
Lingkungan Hidup Makassar, H. 
Jabbar, Fajar Baharuddin (Aktivis 
Mahasiswa) dipandu moderator 
Anwar (jurnalis).

Dalam Perda tersebut, lanjut Acil-
sapaan karab Fasruddin Rusli, 
sudah diatur terkait struktur dan 
tarifnya. Sehingga, retribusi 
pelayanan persampahan punya 
dasar hukum yang jelas dan 
mengikat.

“Retribusi dipakai untuk jasa 
supirnya, membelikan bahan bakar 

untuk kendaraan pengangkut 
sampah. Kalau menurut saya 
retribusi merupakan pungutan 
daerah sebagai pembayaran jasa 
atau pemberian izin untuk 
kepentingan pribadi atau kelompok,” 
tutupnya. (ILH)

Fasruddin	Rusli	Minta	Pemkot	Optimalkan	
Perda	Retribusi	Persampahan

FASRUDDIN RUSLI

ARIFIN DG KULLE 
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Berita	Anggota	DPRD	Nunung	Dasniar	dan	Al	Hidayat

DPRD MAKASSAR - Dewan Al 
Hidayat Samsu,Pendidikan Penting 
,Orang Tua Wajib Menyekolahkan 
Anaknya
Anggota DPRD Kota Makassar, Al 
Hidayat Samsu kesekian kalinya 
mengingatkan orang tua wajib 
semua anak harus sekolah. 
Meskipun orangtua diterpa masalah 
seperti finansia.

Hal itu disampaikannya saat 
Sosialisasi Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan, di Hotel aston minggu 
(30/10/2022).

Anggota Dewan termuda ini 
mempersilahkan masyakarat 
terkhusus orangtua mengadu ke 
dirinya. Jika terjadi masalah dengan 
biaya, ia mengaku siap membantu 
agar anaknya bisa sekolah.

“Bisa langsung sampaikan ke saya, 
kalaupun memang tidak ada biaya 
untuk menyekolahkan, saya 
sekolahka dia karena itu ada 
anggaran dari pemerintahn,” ujar Al-
Hidayat.

Legislator termuda dari Fraksi PDI 
Perjuangan ini juga mengatakan 
bahwa pemerintah sudah 

seharusnya menjamin anak untuk 
bersekolah. Tanpa dipungut biaya 
sama sekali. Apalagi di sekolah 
berstatus negeri.

“Negeri ini dibayar oleh pajak 
rakyat. Dan sekolah negeri tidak 
sama sekali dibiarkan untuk 
membayar siswanya,”pungkasnya

Nahaban selaku akademisi juga 
berpendapat semua anak harus 
mengenyam pendidikan yang layak. 
Sebagaimana dari visi-misi Wali 
Kota-Wakil Wali Kota.

“Revolusi pendidikan dari pak Wali 
semua harus sekolah. Pemerintah 
wajib dituntut apabila janji 
disampaikan tidak terealisasi,” 
ujarya

Visi-misi itu, kata nahaban , juga 
merupakan bagian dari program 
Kemendikbud Ristek. Untuk itu, ia 
meminta masyakarat mengadu bila 
ada masalah terkait pendidikan.

sementara narasumber kedua yakni 
Dirga agussalim menambahkan 
bahwa pendidikan merupakan hak 
semua orang. Dianggap penting 
untuk membentuk karakter dan 
kecerdasan.

“Pendidikan jika melihat tujuannya 
yaitu sarana mencerdaskan dan 
mengembangkan potensi dirinya,” 
ujarnya.
Sedangkan pendidikan mesti juga 
diselenggarakan dengan melihat 
tujuan lain. “Yaitu sebagai bentuk 
pembentukan moral kepada peserta 
didik dan menunjukkan tujuan 
demokrasi dalam kemajemukan 
suku, agama, bangsa, dan budaya,” 
tukasnya.

Hidayat	Samsu	Tegaskan	Orang	Tua	
Harus	Terapkan	Wajib	Belajar	9	Tahun	

Makassar – Anggota DPRD Kota 
Makassar, Nunung Dasniar 
berharap peraturan daerah (Perda) 
soal perlindungan dan 
pemberdayaan pasar tradisional dan 
modern bisa diketahui dan dipahami 
lebih dalam oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan Nunung saat 
Sosialisasi Perda nomor 15 tahun 
2009 tentang Perlindungan, 
Pemberdayaan Pasar Tradisional 
dan Penataan Pasar Modern Kota 
Makassar, di Hotel Grand Maleo, 
Sabtu (29/10/2022).

“Perda ini harus sampai ke semua 
masyarakat sekitar kita, minimal 
dalam keluarga sendiri kemudian 
menyebar ke tetangga dan 
lingkungan kita,” ujar Anggota 
Komisi C DPRD Kota Makassar ini.

Dalam perda ini juga, kata Nunung, 
sudah diatur bagaimana pasar 
tradisional bisa mendapat 
perlindungan dan 

pengembangabagi perekonomian 
usaha kecil, menengah dan 
koperasi sebagai pilar ekonomi.

Nunung	Dasniar:	Pemberdayaan	Pasar	
Tradisional	dan	Moderen	Perlu	Perhatian

AL HIDAYAT SAMSU
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Berita	Anggota	DPRD	Mesakh	Raymon	dan	Andi	suharmika

DPRD MAKASSAR - Menggelar 
sosialisasi Peraturan daerah kota 
Makassar dihotel d'Maleo di Jl. 
Pelita Raya VIII kelurahan 
Buakana, Kecamatan Rappocini 
kota Makassar. 
Sabtu(29/10/2022)

Kewajiban anggota dewan untuk 
melakukan Sosialisasi Peraturan 
daerah tahun anggaran 2022 telah 
sampai di angkatan Ke-17. Andi 
Suharmika Hasir anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kota Makassar Fraksi Golkar Asal 
Daerah Pemilihan (Dapil) 3 ini tetap 
menjalankan kewajibannya.

Sosperda kali ini mengulas tentang 
Perda Nomor 5 tahun 2017 tentang 
pengelolaan zakat. Yang diharapkan 
mampu untuk menyadarkan warga 
ummat muslim di kota Makassar.

Dalam sambutan nya Suharmika 
Menyampaikan kepada peserta 
Bahwa “Ini adalah kedua kalinya 
para Pimpinan kecamatan dan 
pimpinan kelurahan saya undang 
dalam penyebarluasan peraturan 
daerah ini. Agar kiranya para 

pimpinan partai di kecamatan 
maupun kelurahan mampu 
memberikan pendidikan Politik 
warganya dengan baik.”

”Inilah salah satu Bukti yang saya 
lakukan dalam komitmen saya 
dalam menjadi anggota dewan 
dikota Makassar, Berikan 
pendidikan Politik yang baik kepada 
masyarakat di lingkungan 
kecamatan biringkanaya 
Tamalanrea agar mampu 
memahami aturan aturan yang ada 
di kota Makassar.” Tutupnya

Narasumber Pertama yaitu Ustad 
Nasaruddin Ibrahim tuo sebagai 
salah satu pengurus MUI Kota 
Makassar berpesan “Bahwa semua 
harus berawal dari hukum Islam, 
berarti masuk dalam syariat Islam 
jadi perda zakat ini berawal dari 
pada dalil Al-Qur'an dan semuanya 
itu menjadi dasar hukum sesuai 
Syariah dan secara konfensional 
nantinya aturan yang dibuat oleh 
pemerintah dan peraturan daerah 
yang ada.”

“Perda nanti itu namanya 

konvensional akan tetapi secara 
hukum Islam syariatnya itu adalah 
al-Qur'an dan Sunnah.”tambahnya

narasumber kedua Syarif Pandji 
berujar “Perda zakat ini dibuat 
secara Islami, dan tidak akan bias 
jadi aturan kalau tidak beranjak dari 
hukum Islam, karena zakat ini diatur 
dalam dalil Qur'an. Sudah sesuai 
dengan kaidah dan sesuai dengan 
penerapannya”

Suharmika:	Ayo	Berzakat	
untuk	Kemaslahatan	Bersama

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Mesakh R. 
Rantepadang, kembali menemui 
konstituen. Agendanya, sosilaisasi 
angkatan 16 dengan 
mensosialisasikan Peraturan 
Daerah (Perda) Kota Makassar 
nomor 5 tahun 2018 tentang 
Perlindungan Anak di Hotel Maxone, 
Sabtu (29/10/2022).

Politisi PDIP ini, pembuatan perda 
ini, memberikan payung hukum 
untuk anak. Artinya, segala 
kebutuhan dan hak anak menjadi 
prioritas dan perhatian pemerintah. 
Sebab, ada sanksi bagi mereka 
yang melanggar perda ini.

“Perda ini bisa melindungi anak-
anak kita dari kekerasan, eksploitasi 
dan diskriminasi. Ini tujuan regulasi 
dibuat,” jelas Mesakh.

Ia mengajak peserta untuk 
membantu menyebarluaskan Perda 

tentang Perlindungan Anak, 
sehingga masyarakat tahu mereka 
memiliki kewajiban melindungi anak.

“Saya minta warga ikut membantu 
sebarluaskan perda di lingkungan 
masing-masing,” jelasnya.

Narasumber yang jugas hadir yaitu, 
Kepala Bidang Perlindungan 
Perempuan Dinas PPPA Kota 
Makassar Hafidah Djalante dan 
Kepala UPT Perlindungan 
Perempuan dam Anak Prov. Sulsel 
Meisy Papayungan.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, 
Hafidah Djalante menyampaikan, 
latar belakang lahirnya Perda ini 
yakni untuk melindungi anak-anak 
dari kejahatan orang dewasa. Mulai 
dari kasus kekerasan rumah tangga 
hingga yang terjadi di masyarakat 
berpotensi terus terjadi.

“Pemerintah wajib membuat aturan 

untuk melindungi anak-anak. 
Karena banyak kasus-kasus yang 
bisa mengarah pada kekerasan 
anak,” jelasnya. (SAT)

Perda	Perlidungan	Anak,	Mesakh	Rantepadang	Ajak	
Masyarakat	Terlibat	Langsung

MESAKH RAYMOND RANTEPADANG

 ANDI SUHARMIKA
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Berita	Anggota	DPRD	Hasanuddin	Leo	dan	Azwar	

Hasanuddin	Leo	Serius	dalam	Perbincangan	Sex	dan	Gender
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Azwar 
menggelar Sosialisasi Peraturan 
Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2021 
tentang Ketertiban Umum, 
Ketentraman dan Perlindungan 
Masyarakat di Hotel Tree, Sabtu 
(29/10/2022).

Hadir sebagai narasumber, Plt 
Kasatpol PP Makassar, Ikhsan, M 
Tahir Arifin, dan Legislator Makassar, 
Azwar dalam sambutannya 
mengingatkan kepada masyarakat 
agar mematuhi setiap aturan terkait 
ketertiban umum agar mendapatkan 
ketentraman dan perlindungan.

Menurut Politisi PKS itu, Perda 
tersebut merupakan produk baru 
yang diciptakan oleh Pemerintah 
Kota bersama Legislatif dalam 
memberikan pedoman kepada 
masyarakat agar penertiban umum 
dan ketentraman dapat terlaksana 
dengan baik.

“Kemudian untuk mewujudkan 
perlindungan, hak dan kewajiban 
kepada masyarakat, serta 
bagaimana meningkatkan citra 
penegakan hukum, ketentraman dan 

perlindungan masyarakat,” jelasnya.

Sementara bertindak sebagai 
narasumber, Akademisi M Tahir Arifin 
menyampaikan hadirnya Perda 
tersebut menjadi hak masyarakat 
yang mengatur mengenai urusan 
pemerintahan wajib berkaitan 
pelayanan dasar.

Begitu juga dengan perlindungan 
masyarakat, perlu dibekali 
pengetahuan dan pemahaman agar 
supaya tercipta keterampilan 
penanganan bencana guna 
mengurangi dan memperkecil akibat 
bencana dalam keadaan yang aman.

Kemudian, Plt Kasatpol PP Kota 
Makassar Ikhsan menyampaikan 
Satpol PP dalam hal penegak perda 
bukan cuma menjalani tugasnya tapi 
bagaimana melindungi masyarakat, 
menyelenggarakan ketertiban umum 
dan ketentraman.

“Dalam melakukan penertiban di 
lapangan, kami sudah sampaikan 
kepada anggota, bahwa harus 
menerapkan sikap humanis kepada 
masyarakat dan pedagang kaki lima. 
Kami juga sudah membentuk Pol PP 

khusus pedestarian untuk selalu 
dijaga,” katanya.

“Satpol PP kota Makassar intens 
melakukan penertiban, namun agak 
dilematis karena tidak langsung 
memberikan tindakan tegas, begitu 
sudah selesai, para pedagang justru 
kembali lagi, jadi perlunya kita 
kerjasama dalam melakukan 
penertiban,” pungkasnya.

AZWAR

Jagai	Kota	Ta'	Azwar	Imbau	Warga	Patuhi	Ketertiban	Umum	

DPRD MAKASSAR - Anggota 
Dewan Hasanuddin Leo, S.E., 
M.Si, Ak Asal dapil V Mamajang, 
Mariso dan Tamalate (Mamarita) 
menggelar Sosialisasi Peraturan 
Daerah (Sosperda) di Hotel Royal 
Bay Jalan Sultan Hasanuddin 
kelurahan Baru Kecamatan Ujung 
pandang Kota Makassar. 
Sabtu(29/10/2022)

Gelar Sosialisasi Peraturan Daerah 
Kota Makassar nomor 5 tahun 2019 
tentang Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender (PUG) 
dalam Pembangunan Angkatan ke-
XVII, Anggota Dawan asal Fraksi 
Partai Amanat Nasional (PAN) ini 
mengundang para konstituennya.

Menghadirkan Narasumber terbaik 
yaitu Drs. Andi Yuda Yunus, S.H., 
M.H, (Direktur Lembaga Study 
Kebijakan Publik) dan Andi Asrianti 
Salam , S.Sos, M.Si ( Ketua 
Komunitas Ibu Cerdas Indonesia ) 
Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam Sambutannya Hasanuddin 
Leo berpesan “Tidak ada 

keberhasilan Seorang Laki-laki jika 
tanpa perempuan tangguh 
dibelakangnya yang selalu 
mensupport.”

”Termasuk dalam Legislatif Calon 
tetap Dewan harus berjumlah 
minimal 30% dalam penetapannya. 
Jika tidak sampai akan dikembalikan 
Oleh petugas KPU setempat.” 
Tutupnya

Narasumber yang pertama Yuda 
Yunus menjelaskan bahwa ” Seks itu 
hanya sebatas perbedaan jenis 
kelamin saja, dan jenis kelamin 
bukan pilihan manusia. Jenis kelamin 
adalah anugrah langsung dari Tuhan 
yang telah ditetapkan,”

“Sedangkan Gender adalah jenis 
kelamin sosial yang dapat di 
konstruksi sesuai dengan peran laki-
laki dan perempuan. Peran itu bisa 
berubah dengan kondisi dan wilayah 
yang ada.” Ujarnya

Sedangkan Narasumber kedua A 
Asrianti alam, S.Sos, M.Si, 
membahas tentang tentang 

Organisasi KICI ” Didalam Kici kita 
semua dituntut untuk bisa melakukan 
apapun demi mengedukasi 
masyarakat.”

“Walaupun sebenarnya ada hal yang 
saling melengkapi antara laki-laki 
dan perempuan dan sebenarnya 
dibutuhkan Kolaborasi dalam 
menjalani sosial kehidupan.” 
tutupnya.

HASANUDDIN LEO



Berita	Anggota	DPRD	Muchlis	A.	Misbach	dan	M.	Yahya
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Gelar	Sosper	Kepemudaan,	Muchlis	Misbah	Ajak	
Pemuda	Maccini	Jadi	Generasi	Kreatif

DPRD MAKASSAR -  Anggota 
DPRD kota Makassar Muchlis 
Misbah menggelar sosialisasi 
penyebaran produk hukum daerah 
“Perda Nomor 6 Tahun 2019 
Tentang Kepemudaan, di Hotel 
Grand Town, Jl. Pengayoman, 
Minggu (30/10/2022)

Hadir selaku narasumber, M 
Awaluddin (Lawyer) serta Esa 
Lamban (Sekertaris Hanura 
Makassar) 

Dalam sambutannya, Muchlis 
Misbah memaparkan pentingnya 
Perda Kepemudaan diketahui oleh 
masyarakat utamanya pemuda. 
Menurutnya, kepemudaan juga 
bagian dari tanggung jawab 
pemerintah kota seperti yang 
tertuang dalam BAB 3 Perda ini.

“Jadi pemberdayaan pemuda ini 
sebenarnya juga menjadi tanggung 
jawab pemerintah daerah,”kata 
Muchlis Misbah.

Namun lebih dari itu, Muchlis Misbah 
mengajak pemuda Maccini agar 
memberikan kontribusi kepada 
pemerintah, bahwa dulu Maccini 
dikenal suka perang kelompok, 
sekarang menjadi generasi pemuda 
yang kreatif.

“Sejak sekarang ini kita harus awali 
berangkat dari daerah kita masing 
masing yaitu Maccini. Mari kita 
perbaiki image itu menjadi generasi 
pemuda yang penuh kreatif. Bukan 
lagi pemuda yang suka perang 
kelompok,” ajak Muchlis Misbah.

“Coba kita sekali-sekali libatkan diri 
di masjid-masjid yang ada di Maccini 
untuk memberi kesan kepada yang 
lain bahwa ada yang berubah di 
Maccini,” ajaknya lagi.

Muchlis Misbah juga berharap, agar 
kegiatan sosialisasi ini dimanfaatkan 
dengan baik, sehingga menjadi 
pengetahuan baru yang nantinya 
bisa di implentasikan di lingkungan 
masing-masing.

“Saya berharap kesempatan ini 
dimanfaatkan dengan sebaik 
mungkin. Kalau ada yang kurang 
dipahami regulasinya kita bisa 
bertanya kepada narasumber. 
Manfaatkan kesempatan ini agar 
Perda ini bisa menjadi pengetahuan 
baru dan kemudian bisa kita 
teruskan ke masyarakat,” 
tandasnya.(*/yud)
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DPRD MAKASSAR - M Yahya, 
dalam kegiatan sosialisasi 
peraturan perundang-undangan 
Tahun Anggaran 2022 Angkatan 
XVII terkait Peraturan Daerah 
(Perda) Kota Makassar No.6 
Tahun 2019 tentang Kepemudaan 
di Hotel Harper by Aston 
Makassar, Sabtu 29/10/2022.

“Untuk itu, tanggung jawab dan 
peran strategis pemuda di segala 
dimensi pembangunan perlu 
ditingkatkan dalam kerangka 
hukum nasional sesuai dengan 
nilai yang terkandung di dalam 
Pancasila dan amanat Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 dengan 
berasaskan Ketuhanan Yang 
Maha Esa, kemanusiaan, 
kebangsaan, kebhinekaan, 
demokratis, keadilan, partisipatif, 
kebersamaan, kesetaraan, dan 
kemandirian,” ujar M Yahya, 
Anggota Dewan Perwakilan 
Daerah (DPRD) Kota Makassar.

“Dalam pelaksanaannya, pelayanan 
kepemudaan berfungsi 
menyadarkan, memberdayakan, dan 
mengembangkan potensi pemuda 

dalam bidang kepemimpinan, 
kewirausahaan, dan kepeloporan,” 
jelas anggota legislatif asal Partai 
NasDem ini.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris 
Dewan DPRD Kota Makassar 
H.Dahyal, S.Sos, M.Si menjelaskan 
tentang empat fungsi. Yakni sebagai 
instrumen kebijakan untuk 
melaksanakan otonomi daerah.   

Merupakan melaksanakan atau 
penjabaran peraturan pelaksana dari 
peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi. Kemudian, Menyerap 
keragaman daerah serta penyalur 
aspirasi masyarakat. Sebagai alat 
pembangunan dalam meningkatkan 
kesejahteraan daerah.

“Sebelum perda disetujui, kita minta 
tanggapan, pendapat dan saran ke 
masyarakat. Muara dari perda 
adalah kesejahteraan masyarakat,” 
terangnya. Sementara Staf Ahli 
Hukum DPRD Kota Makassar Dr. 
Zainuddin Djaka, SH, MH, dalam 
sosialisasi perda mengangkat tema

Membangun Pemuda yang 
Berakhlak Mulia, Sehat, Cerdas, 

Kreatif, Inovatif, Mandiri, Bermanfaat 
Bagi Lingkungan Melalui 
Penyadaran, Pemberdayaan, dan 
Pengembangan Pemuda.

Dijelaskan, tanggung jawab 
pemerintah daerah terhadap 
pemuda, yakni melaksanakan 
penyadaran, pemberdayaan, dan 
pengembangan terhadap potensi 
pemuda berdasarkan wewenang dan 
tanggung jawabnya sesuai 
karakteristik dan potensi daerah.(*)

Peran	Pemuda	Perlu	Ditingkatkan,	
M	Yahya	Sosialisasi	Perda	Kepemudaan

MUCHLIS MISBAH

M YAHYA
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Berita	Anggota	DPRD	Rezki	dan	Astiah

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Rezki, 
menemui konstituen dalam agenda 
sosialisasi Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Pajak Daerah yang 
berlangsung di Hotel Horison Ultima 
Makassar, Sabtu (29/10/2022).

Legislator dari Fraksi Demokrat ini 
menilai, di Makassar terdapat 11 
jenis pajak daerah yang menjadi 
objek penopang berjalannya 
pembangunan. Tahun ini, 
pemerintah kota menargetkan 
pendapatan asli daerah (PAD) lebih 
besar.

“Makanya kita sebagai wajib pajak 
harus taat dan mematuhi setiap 
pajak kita yang harus dibayarkan, 
karena ini menjadi bentuk kontribusi 
masyarakat ke pemerintah juga,” 
kata Rezki.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang 
Ekonomi dan Keuangan Pemkot 
Makassar, Irwan Adnan, 
mengatakan pajak daerah harus 
dilakukan karena sifatnya wajib dan 
memaksa kepada orang pribadi 
atau badan usaha berdasarkan 
undang-undang dan demi 
kesejahteraan masyarakat.

“Untuk Kota Makassar itu sangat 
besar kontribusinya sebesar 90 
persen rata-rata dan umumnya 
bersumber dari pendapatan dan 
wajib pajak dari orang atau badan 
usaha yang ada,” ujar Irwan.

Irwan pun meminta masyarakat 
memberikan kontribusi terhadap 
pembangunan kota melalui 
pembayaran pajak. Karena sifat 
pajak daerah juga ini berfungsi 
sebagai asas keadilan, kepastian, 
kelayakan, ekonomis, dan lainnya. REZKI

Anggota	DPRD	Makassar	Rezki	Minta	
Masyarakat	Patuhi	Pajak	Daerah
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD kota Makassar Hj Andi Astiah 
menggelar sosialisasi penyebaran 
produk hukum daerah “Perda 
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 
Pemberian ASI Eksklusif”, di Hotel 
Aroetel Smile, Jl. Muchtar Lutfi, 
Sabtu (29/10/2022)

Sosialisasi kali ini menghadirkan 
dua narasumber yang berprofesi 
sebagai Bidan di Rumah sakti 
bersalin Restu, yakni Hasarana dan 
Nur Mmmuh Khaerat.

 
Dalam sambutannya, Andi Astiah 
mengungkapkan pentingnya Perda 
ASI Eksklusif ini dipahami utamanya 
bagi ibu yang masih menyusui.

Menurutnya, pemberian ASI Ekslusif 
merupakan salah satu hak bagi 
anak sehingga perlu diperhatikan 
pemenuhannya. Juga meningkatkan 
ikatan cinta antara anak dan ibunya.

Untuk itu, Politisi PKS ini berharap 
kepada peserta sosialisasi ini agar 

dapat menyimak dengan baik 
pemaparan kedua pemateri 
sehingga kegiatan ini bukam hanya 
sekedar seromonial tetapi menjadi 
pengetahuan baru utamanya bagi 
ibu-ibu yang masih menyusui.

”Saya berharap kepada seluruh 
peserta dapat mengikuti kegiatan ini 
sampai selesai dan bertanya pada 
sesi tanya jawab agar sosialisasi 
Perda ini bisa bermanfaat dan 
menjadi pengetahuan baru bagi kita 
semua,” terang Andi Astiah.

Sementara pada sesi pemaparan 
materi, Hasrana selaku narasumber 
memaparkan pentingnya pemberian 
ASI Eksklusif pada bayi dari umur 
nol hingga 6 bulan.

“Manfaat ASI Eksklusif pada bayi 
mengandung anti body sehingga 
bayi tidak mudah alergi. Bisa 
mencegah pendarahan kepada 
ibunya. Merangsang pertumbuhan 
otak bayi dan menjadi cerdas,” 
paparnya

“Tidak ada lagi alsan ibu tidak beri 
Asi bayinya. Kalau kita tidak beri Asi 
berati kita melanggar karena itu 
haknya anak, hak untuk tumbuh 
sehat dengan Asi,” 
tandasnya.(*/yud)

Andi	Astiah	Paparkan	Pentingnya	
Pemberian	ASI	Eksklusif	

ANDI ASTIAH
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Berita	Anggota	DPRD	Andi	Pahlevi	dan	Anton	Paul	Goni

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Andi Pahlevi 
menggelar Sosialisasi Peraturan 
Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2013 
tentang Pelestarian Cagar Budaya di 
Hotel Royal Bay, belum lama ini, dan  
hadir sebagai narasumber Kabag 
Humas DPRD Makassar, Muh Akbar 
Rasyid, Pemerhati Budaya, Didis 
Abdi Abubaeda dan Legislator 
Makassar, Andi Pahlevi.

Dalam sambutannya, Andi Pahlevi 
mengatakan, pelestarian cagar 
budaya penting, karena perda 
tersebut menjaga kepribadian dan 
jati diri bangsa. Khususnya jati diri 
daerah masing-masing.

Politisi Gerindra itu mengungkap-
kan, Perda Pelestarian Cagar 
Budaya sangat penting untuk tetap 
disosialisasikan, 

Perda ini cukup lama, tapi tetap perlu 
disosialisaokan untuk kedepaannya 
kita busa lakukan revisi untuk 
mengikuti zaman yang berkembang 

saat ini. “Cagar budaya ini merupa-
kan pariwisata kita. Bisa menambah 
dan meningkatkan PAD kita ketika 
terus dilestarikan,” jelasnya.

Sementara itu, narasumber Muh 
Akbar Rasyid mengatakan, 
masyarakat mempunyai hak dan 
tanggung jawab dalam Perda 
Pelestarian Cagar Budaya. “Yang 
terpenting adalah hak dan tanggung 
jawab. Hak masyarakat, agar cagar 
budaya harus dirasakan. Masih bisa 
dinikmati anak cucu kita. 
Kewajibannya adalah menjaga. 
Seumpama ada situs di Kecamatan 
Talllo, di Pulau Lakkang ada banker 
itu cagar budaya. Itu harus dijaga,” 
katanya.

Ia menjelaskan, Pemkot Makassar 
mempunyai komutmen dengan 
menghadirkan program untuk 
menjaga cagar budaya tersebut yang 
masuk dalam RPJMD Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota Makassar.

“Itu masuk di visi wali kota dan wakil 

wali kota yang pertama yakni 
revolusi SDM dan percepatan 
reformasi birokrasi SDM yang unggul 
dengan pelayanan publik kelas dunia 
bersih dari indikasi korupsi,” 
jelasnya.

“Makanya cagar budaya sangat 
penting untuk dijaga. Agar anak cucu 
kita menikmati cagar budaya 
nantinya,” tandasnya.

Andi	Pahlevi:	Tekankan	Pentingnya	
Pelestarian	Cagar	Budaya

A PAHLEVI
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Anton	P	Goni:	Mari	Jaga	Lingkungan,	
Demi	Keberlangsungan	Kehidupan

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

DPRD MAKASSAR - Anggota 
Dewan Kota Makassar Anton Paul 
Goni menggelar Sosialisasi 
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 
2016, Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, di 
Hotel Grand Prima, Makassar, Senin  
(24/10/2022).

Kegiatan ini menghadirkan dua 
narasumber diantaranya Dr Hari 
S.Ip,SH,MH MSI
Sekertaris Kesbangpol Kota 
Makassar sebagai narasumber 
pertama dan H.Jabbar S.Sos, M.Si
Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup 
Kota Makassar. sebagai narasumber 
kedua, dan dipandu langsung oleh 
moderator Marlina Tawang,S.Sos, 
M.Ap.

Dalam sambutannya APG akronim 
nama Anton Paul Goni menjelaskan 
sosialisasi perda tersebut merupakan 
kewajiban bagi DPRD untuk 
disampaikan ke masyarakat. Apa lagi 
Perda tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
sangat penting di sosialisasikan 
kepada masyarakat Kota Makassar.

“Kegiatan sosialisasi kali ini memang 

merupakan kewajiban dari DPRD, 
namun tentunya harus mendapatkan 
dukungan dan kerjasama dari 
seluruh masyarakat di Kota 
Makassar.” ujarnya.

Untuk itu, Politisi dari Fraksi PDI 
Perjuangan itu menyerukan 
dihadapan masyarakat dari 
kecamatan Mamajang,Mariso dan 
Tamalate untuk bersama sama 
disiplin menjaga lingkungan hidup 
agar kelak anak cucu kita tetap bisa 
menikmati kelestariannya hingga di 
masa yang akan datang.

“Masyarakat Kota Makassar 
khususnya kita semua yang hadir 
diacara ini haruslah juga turut serta 
bersama DPRD dalam mewujudkan 
lingkungan hidup yang lebih baik lagi 
kedepannya agar kelak lingkungan 
hidup tetap terjaga dan lestari.” 
jelasnya

Sementara itu, Dr Hari S.Ip,SH,MH 
MSI selaku narasumber Pertama 
pada kegiatan tersebut menjelaskan 
Perda ini mengatur dan 
meminimalisir pencemaran serta 
menjelaskan produk produk hukum 
yang terkait dalam Perda 

Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup ini.

Untuk itu, masyarakat diminta 
mengetahui bahwa seluruh bentuk 
kegiatan perlu memenuhi syarat izin 
bebas dari pencemaran lingkungan, 
seperti pencemaran udara, air, 
limbah berbahaya dan beracun (B3).

“Kewajiban kita semua khususnya 
masyarakat umum yang hadir hari 
ini, tetap menjaga keseimbangan 
lingkungan sekitar,” jelasnya.(eq)

ANTON PAUL GONI
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Berita	Anggota	DPRD	H	Apiaty	dan	Nasir	Rurung

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Apiaty K 
Amin Syam mengapresiasi 
pemerintah kota yang telah 
berupaya keras mencari solusi 
terkait permasalahan perparkiran di 
kota Makassar. Menurutnya 
persoalan parkir memang sangat 
kompleks, namun jika semua pihak 
yang terlibat dapat mematuhi 
aturan, makanya dirinya yakin 
masalah parkir dan kemacetan 
dapat teratasi.

Hal itu disampaikan Apiaty saat 
Sosialisasi Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 17 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Parkir di Tepi 
Jalan Umum dalam Daerah Kota 
Makassar, di Hotel Aston, Jl Slt. 
Hasanuddin, belum lama ini.

“Persoalan parkir ini cukup 
kompleks, apalagi seperti Makassar 
yang merupakan kota metropolitan 
dengan volume kendaraan yang 
banyak, memang harus diatur 
sedemikian rupa. Namun Saya 
yakin dengan keterlibatan beberapa 
pihak yang telah berupaya keras 

untuk mengkaji dan menyusun 
perda ini, persoalan parkir dapat 
teratasi hingga akhirnya berdaya 
guna bagi masyarakat,” ungkap 
Apiaty.

Hadir dalam kegiatan ini selain 
konstituen, dan masyarakat umum, 
juga hadir narasumber, Andi Imran 
Tenritata.SE, M.Si, Dr. Hj. Hatidja, 
SE, dan Ir. Hj Dahlia Kantoro, M.Si 
yang bertindak selaku Moderator. 
Andi Imran Tenri Tata yang menjadi 
narasumber turut berpendapat 
bahwa penyebab seringnya terjadi 
kemacetan di kota Makassar, 
dikarenakan fungsi jalan di 
beberapa spot/daerah berubah 
menjadi lahan parkir. Adanya 
perubahan fungsi jalan yang tidak 
memiliki daya tampung kendaraan, 
jadi persoalan utama perparkiran.

“Banyak fungsi jalan di beberapa 
spot di kota Makassar khususnya 
tempat perbelanjaan yang berubah 
menjadi lahan parkir, menjadikan 
kemacetan di daerah tersebut, ini 
perlu menjadi perhatian pemkot 
Makassar” ujarnya. Mantan Anggota 

DPRD Sulsel ini menilai banyak tepi 
jalan yang dijadikan lahan parkir 
namun tidak memperhatikan volume 
kendaraan. Akibatnya kemacetan 
tak terhindarkan.

“Jadi jangan melulu soal retribusi, 
kita harus lihat kualitas jalan, dan 
juga perhatikan volume kendaraan,” 
tutup Andi Imran. (*)

Apiaty	Amin	Syam	Kaji	
Pengelolaan	Parkir	Tepi	Jalan	Umum

HJ. APIATY AMIN SYAM

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, nasir rurung 
menggelar sosialisasi peraturan 
daerah (Perda) nomor 7 tahun 2009 
tentang pelayanan kesehatan. 
Kegiatan ini dilaksanakan, di Hotel 
maleo ,jalan pelita raya Ahad 30 
oktober 2022.

Pada kesempatan itu, nasir rurung 
atau kerap disapa NR mengajak 
masyarakat agar menerapkan hidup 
bersih. Pasalnya, cara seperti itu 
maka secara otomatis pola hidup 
sehat akan terbangun dengan 
sendirinya.

“Jadi, mari budayakan hidup bersih 
minimal dilingkungan kita. Karena 
kebersihan itu penting dan selalu 
menjaga dari bahaya penyakit,” ujar 
NR

Terlebih, kata dia legislator fraksi 
Berkarya ini, situasi saat ini masih 
proses pemulihan pandemi Olehnya 
itu, Pemerintah Kota (Pemkot) 

Makassar wajib memberikan 
pelayanan kesehatan yang 
berkualitas bagi masyarakat.

“Pelayanan kesehatan dalam Perda 
ini, yakni pemeriksaan dokter 
hingga konsultasi 
kesehatan,”Pungkasnya

NR menilai, Perda tentang 
pelayanan kesehatan ini lahir dari 
kesadaran Pemkot Makassar terkait 
pentingnya dalam pembangunan 
manusia berkualitas.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, 
Dahyal selaku sekertaris 
kedewanan mengatakan, pelayanan 
kesehatan di Kota Makassar 
semakin mudah dan gratis. Tinggal, 
masyarakat memenuhi persyaratan 
seperti memperlihatkan KTP.

“Sekarang itu pelayanan kesehatan 
di Puskesmas semakin mudah. 
Jadi, tidak ada lagi bilang dipersulit, 
karena cukup perlihatkan KTP bisa 

dilayani secara gratis,” ujarnya.

Dahyal menjelaskan, konsep 
Puskesmas yakni fasilitas layanan 
kesehatan masyarakat dan upaya 
perorangan dengan 
mengedepankan preventif dan 
promotiv untuk mencapai derajat 
kesehatan.

Nasir	Rurung	Ajak	Konstituennya	
Terapkan	Pola	Hidup	Sehat	

NASIR RURUNG



DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar Fraksi PPP H. 
Abdul Wahid meminta kepada 
masyarakat atau konstituennya agar 
lebih pandai dalam mengelola 
sampah. Hal itu dia tegaskan saat 
menggelar Sosialisasi Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Sampah, di Hotel grand 
town Makassar jalan pengayoman di 
sela-sela waktu yang lalu.

Menurutnya , tingkat kesadaran 
masyarakat terhadap pengelolaan 
sampah di Kota Makassar masih 
minim. Padahal jika dikelola dengan 
baik, kata dia, sampah masyarakat 
yang hendak dibuang ke Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) bisa 
bermanfaat dan bernilai ekonomis.

Legislator senior itu mengatakan 
warga sudah seharusnya ikut andil 
dalam penanganan sampah. Salah 
satunya dengan memilah sampah 
yang hendak dibuang ke TPA. 
Apalagi kondisi TPA saat ini cukup 
memprihatinkan, lahan yang ada 
tidak mampu menampung sampah 
yang dibuang masyarakat atau 

overload. Butuh tambahan lahan
Sementara turut hadir kedua 
narasumber dikegiatan sosper ini 
adalah abdul jabbar selaku sekertaris 
dinas lingkungan hidup kota 
makasssar dan mantan camat 
tamalanrea andi kaharuddin bakti

menurut kaharuddin bakti 
menjelaskan pengalamanya waktu ia 
masih jabat camat ditamalarea mesti 
ada edukasi secara terus-menerus 
supaya ada kesadaran masyarakat. 
Jadi sampah yang dibuang ke TPA 
itu betul-betul sampah sudah tidak 
bisa lagi dikelola,” ungkap dia.

Sedangkan sampah yang memiliki 
nilai ekonomis bisa dijual di Bank 
Sampah. Terlebih Pemerintah Kota 
(Pemkot) Makassar sudah 
menyiapkan anggaran untuk 
membeli sampah hasil pilahan 
masyarakat. Sehingga jangan lagi 
ada sampah yang masih memiliki 
nilai tapi dibuang ke TPA.

“Kita minta bank-bank sampah yang 
ada di RT/RW, kelurahan itu 
diaktifkan kembali. Seandainya, 

masyarakat sadar lebih awal, kita 
mungkin tidak mesti repot-repot di 
TPA. Jadi yang terbuang tidak lagi 
ada nilai ekonominya,” ucap 
kaharuddin

sementara jabbar mwngungkapkan 
sekarang di dinas lingkungan hidup 
berupaya meminimalisir sampah 
untuk tidak masuk di tpa melainkan 
dikelola masyarakat dengan bijak 
agar bisa menghasilkan 
uang,”pungkasnya

Abdul	Wahid:	Jaga	Bumi	dan	Kelola	Sampah	dengan	Bijak	

ABDUL WAHID
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Berita	Anggota	DPRD	Supratman	dan	Abd	Wahid

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Supratman 
melakukan kegiatan Sosialisasi 
Peraturan (Sosper) Perundang-
undangan tahun 2022 terkait 
Perda No. 4 Tahun 2011 terkait 
pengelolaan sampah yang 
bertempat di Hotel Grand Town 
Kota Makassar, Beberapa waktu 
lalu.

Dalam pemaparannya, Supra 
mengatakan di Kecamatan Manggala 
ini sering kali diidentikkan dengan 
sampah, sebab tempat pembuangan 
akhir (TPA) Kota Makassar berada di 
daerah tersebut.

Dia juga menjelaskan bahwa 
Pemerintah Kota Makassar juga 
sudah banyak melakukan berbagai 
penanganan guna mengatasi 
sampah ini, salah satunya melalui 
Bank Sampah.

“Memang di Manggala ini kita identik 
dengan sampah. Dalam rutinitas kita 
yang ada di manggala ini selalu 
melewati TPA Antang. Penanganan 
akan sampah ini juga sudah banyak 
ditangani oleh Pemerintah Kota 
Makassar, salah satunya melalui 

bank sampah,” ujar Anggota Dewan 
dari Fraksi Partai Nasdem itu.

“Alhamdulillah tahun ini, kita telah 
menyiapkan anggaran untuk 
membeli lahan guna menampung 
sampah ini, anggaran ini sebanyak 
15 milyar dan kita juga sudah 
menyiapkan alat berat,” jelasnya.

Selain itu, Dedi selaku Sekertaris 
Kelurahan Borong, Kota Makassar 
juga mengatakan pengelolaan 
sampah ini juga bisa meningkatkan 
sumber daya masyarakat yang ada 
di daerah tersebut.

“Sarana tempat pembuangan 
sampah yang telah disediakan oleh 
Pemkot Makassar, seperti tempat 
pembuangan sampah sementara 
dan tempat pembuangan sampah 
akhir,” ungkapnya.

Suwandi selaku Kepala Bidang 
Penataan dan Penaatan Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Makassar 
menjelaskan terkait sampah yang 
ada di Kota Makassar bisa 
memberikan manfaat secara 
komprehensif bagi masyarakat.

“Masalah persampahan perlu 
dilakukan pengelolaan secara 
komprehensif dan terpadu agar 
memberikan manfaat secara 
ekonomi, sehat bagi masyarakat, 
aman bagi lingkungan, serta dapat 
merubah perilaku masyarakat,” 
jelasnya.

“Perubahan pola pikir, kita harus 
meminimalkan penggunaan sampah 
plastik. Pengangkutan sampah saat 
ini didelegasikan ke kecamatan. Jadi 
sampah-sampah yang ada di 
masyarakat itu di angkut oleh 
pemerintah kecamatan,” katanya.

SUPRATMAN

Sampah	Plastik,	Supratman	Tegaskan	
Ubah	Mindset	Masyarakat		
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Berita	Anggota	DPRD	Imam	Musakkar	dan	Irmawati	Sila

DPRD MAKASSAR - Irmawati Sila 
menggelar sosialisasi peraturan 
daerah nomor 7 tahun 2021 yang di 
digelar di Hotel Horison Ultima Jalan 
Jenderal Sudirman Nomor 24 
Makassar, beberapa waktu lalu.

Irma, politisi perempuan partai 
Hanura ini berpendapat bahwa 
Perda nomor 7 tentang ketertiban 
umum, ketentraman dan 
perlindungan masyarakat harus 
berbanding lurus dengan produk 
hukum yang mengikatnya.

“Peran masyarakat harus aktif untuk 
melapor bila ada ruang fasilitas 
umum (fasum) seperti garis 
sempadan jalan (GSJ) yang dikuasai 
oleh perorangan untuk segera 
melapor”. Tutur anggota komisi D 
bidang kesejahteraan rakyat ini.

Terpisah, nara sumber Syafaruddin 

Ahmad menegaskan kehadiran 
perda nomor 7 tahun 2021 adalah 
bentuk perhatian pemerintah untuk 
menata kota dari kesemrawutan 
sehingga dapat menghadirkan tata 
kelola pemerintahan yang baik, 
berkualitas serta meningkatkan 
performa kesadaran dan ketaatan 
hukum masyarakat. “Ini yang disebut 
take and give keseimbangan dan 
keberlanjutan masyarakat kota”. 
Tutur Opu Taba (sapaan ketua OKK 
Hanura) ini.

lebih lanjut, kata Opu Taba bahwa 
filosofi dan benang merah perda ini 
adalah bagaimana menumbuhkan 
tanggung jawab bersama untuk 
memastikan pemenuhan hak dan 
kewajiban masyarakat tentang 
kenyamanan, perlindungan ditengah 
keberlangsungan interaksi sosial 
seperti di jalan raya (traffic light) dan 
lainnya.

“Simpelnya adalah hindari memberi 
uang (anjal/gepeng) di jalan namun 
sebaliknya beri edukasi mereka 
untuk bekerja produktif dan mandiri”. 
Harap politisi Hanura ini.

Irmawati	Sila:	Keamanan	untuk	Warga	
Harus	Selaras	dengan	Produk	Hukum	

IRMAWATI SILA

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Imam 
Musakkar mempersilahkan 
masyakarat mengajukan dana 
pinjaman ke Badan Perkreditan 
Rakyat (BPR). Terlebih bagi mereka 
yang memiliki usaha.

Hal itu disampaikannya saat 
menggelar Sosialisasi Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Perubahan Bentuk Badan 
Hukum Perusahaan Daerah BPR 
Makassar Menjadi Perusahaan 
Perseroan Terbatas BPR Kota 
Makassar, di Hotel MaxOne, Jalan 
Taman Makam Pahlawan, Selasa 
(25/10/2022).

Kata Imam–sapaan akrabnya, BPR 
saat ini tengah gencar menyalurkan 
pinjaman modal ke masyarakat. 
Semua jenis usaha apapun 
dipastikan bisa dapat pinjaman asal 
sesuai kriteria.

“Apabila ada usaha yang bergerak 
atau sementara pembangunan, insya 
Allah ada agunan dan bisa dilhat 
nanti bagaimana caranya 
mengajukan,” katanya.

Begitu juga demi Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). Sehingga, 
mendorong pembangunan daerah 
lebih maju untuk lebih meningkatkan 

taraf hidup masyarakat.
“Asas maksud dan tujuan 
terbentuknya, berasaskan ekonomi 
demokrasi dan membantu 
perekonomian dan pembangunan 
daerah di segala bidang,” ujar Imam.

“Jadi sebagai sumber PAD juga dan 
tentu tidak lain untuk meningkatkan 
taraf hidup masyakarat juga,” ungkap 
Anggota Komisi C Bidang 
Pembangunan ini.

Sementara itu, Direktur Utama BPR, 
Quraini menyampaikan saat ini 
pihaknya memang lebih mendorong 
masyakarat untuk mengajukan 
pinjaman. Adapun total penyaluran 
kredit sejauh ini telah mencapai 
Rp11 Miliar.

“Alhamdulillah kami sudah memiliki 
aset 20 RpMiliar. Dan kredit yang 
kami salurkan 11 M, ini berkat pak 
Wali Kota yang betul betul ingin 
melihat usaha sehat,” jelasnya.

Untuk itu, Quraini juga 
mempersilahkan masyakarat untuk 
meminjam modal usaha ke BPR. 
Adapun yang bisa diajukan ialah 
mulai Rp5 juta sesuai jenis usaha 
dan kekayaan bersihnya.

“Jadi ingin menambah modal usaha, 
antara Satu juta sampai Lima juta 

dengan suku bunga 1,5 persen itu 
kami lakukan di pasar-pasar seperti 
Pasar Niaga Daya,” ujar Quraini.

“Kemudian syaratnya itu punya 
usaha produktif dan berjalan 6 bulan, 
dan kami juga punya kredit untuk 
karyawan dan waktunya bisa 7 
tahun. Kalau ASN itu bisa sampai 
200 juta,” tambahnya.

“Kredit usaha rakyat itu adalah 
program pemerintah yang disalurkan 
melalui badan keuangan dengan 
pola peminjaman. Ada kriterianya 
untuk pengajuan berdasarkan 
kekayaan bersih,” tutupnya. (*)

IMAM MUZAKKAR

Butuh	Dana	Usaha,	Imam	Musakkar	Sarankan	
Masyakarat	Pinjam	ke	BPR
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Berita	Anggota	DPRD	Yeni	Rahman	dan	Kartini

Yeni	Rahman	Imbau	Orang	Tua	Bentuk	
Karakter	Anak	dengan	Pendidikan

DPRD MAKASSAR - Perlindungan 
terhadap anak merupakan hal yang 
wajib, tidak hanya menjadi tanggung 
jawab orang tua tapi juga guru atau 
pendidik dan masyarakat luas. 
Sampai hari ini anak-anak kita 
masih masih dalam persoalan yang 
sama di Kota Makassar.

Demikian disampaikan Anggota 
DPRD Kota Makassar Yeni 
Rahman, S.Si. saat membuka 
kegiatan sosialisasi angkatan 16, 
terkait Perda Nomor 05 Tahun 2018 
Tentang Perlindungan Anak di Hotel 
Golden Tulip, Makassar, Sabtu 
(29/10/2022).

“Tidak bisa kita pungkiri ternyata 
masih banyak persoalan anak kita di 
makassar, kita tantang pemerintah 
harus membuat program yang lebih 
mengedukasi dan lebih kepada 
membentuk karakter anak,” 
katannya.

narasumber yang juga dihadirkan 
pada kegiatan ini yaitu , Kepala 

Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Kota 
Makassar Achie Sooleman, dan 
Akademisi UNM/Psikolog Dr. 
Pattaufi.

Olehnya itu, lanjut Legislator PKS 
ini, Perda perlindungan anak ini 
sangat penting. Yeni meminta para 
orang tua menjaga dan memberi 
teladan yang baik terhadap anak-
anaknya.

“Anak-anak sekarang hampir semua 
tidak ada lagi sopan santun, jangan 
sampai kita memberi teladan yang 
tidak baik, saya harap para orang 
tua memberi contoh yang baik 
terhadap anak kita,” jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas PPPA 
Kota Makassar, Achi Soleman 
membeberkan, angka kekerasan 
anak di Makassar meningkat 63 
persen, dibanding kekerasan 
perempuan, justru menurun 37 
persen.

Menurut Achi salah satu penyebab 
meningkatnya kekerasan terhadap 
anak, lantaran kurangnya perhatian 
terhadap orang tua dan keluarga. 
(Sat)

YENI RAHMAN

DPRD MAKASSAR - Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kota Makassar Hj. Kartini 
menggelar kegiatan sosialisasi 
peraturan perundang-undangan 
Tahun Anggaran 2022 Angkatan 16 
terkait Peraturan Daerah (Perda) 
Kota Makassar No.6 Tahun 2019 
tentang Kepemudaan, di Hotel 
Traveller Phinisi Makassar. Sabtu 
(29/10/2022).

Menurut anggota legislatif asal 
Partai Perindo ini, pembangunan 
kepemudaan daerah harus 
dimaksimalkan, pemuda 
mempunyai potensi dan peran 
strategis sehingga perlu 
dikembangkan potensi dan 
perannya melalui penyadaran, 
pemberdayaan, dan 
pengembangan.

“Perda Kepemudaan, tak hanya 

menjadi dasar hukum, tapi menjadi 
konsep bagi pemerintah dalam 
memberdayakan pemuda, apalagi 
jumlah penduduk berusia muda 
telah mencapai 50 persen lebih,” 
ucapnya.

Menurut legilsator makassar ini, 
tenaga dan spirit pemuda harus 
disalurkan dengan benar. Tidak 
boleh disalurkan pada hal-hal yang 
tidak produktif, seperti kebiasaan 
tawuran yang berujung merugikan 
masyarakat dan diri sendiri.

“Pemuda harus mengambil peran 
mengembangkan kemampuan diri 
yang mereka miliki. Dengan 
demikian akan terhindar dari 
bermacam masalah sosial, 
kenakalan remaja, penyalahgunaan 
narkoba dan berbagai penyakit 
masyarakat lainnya,” tegasnya. 
(Sat)

Legislator	Makassar	Kartini	Ajak	Pemuda	
Mandiri	dan	Berdaya	Saing

KARTINI
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Syukran	Kahfi	dan	Harry	Kurnia

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Harry 
Kurnia Pakambanan menggelar 
Sosialisasi angkatan 16, Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, di 
Hotel Harper, Sabtu (29/10/2022).

Kegiatan ini menghadirkan dua 
narasumber yaitu Muhammad Kilat 
(DLH Kota Makassar) dan Edy 
(Kasi Kebersihan Kec. 
Biringkanaya).

Melalui sosialisasi Perda ini, Harry 
Kurnia mengajak masyakarat 
untuk tetap memelihara lingkungan 
terkhusus dalam memperhatikan 
pohon sekitar. Sebab merupakan 
bagian dari pengelolaan 
lingkungan hidup.
“Mulai dari rumah kita sendiri, 
bagaimana menjaga tumbuhan 
dan tanaman karena itu termasuk 
merawat lingkungan hidup,” ujar 
Legislator dari Fraksi Demokrat ini.

Harapannya, lanjut Harry Kurnia, 
masyarakat selalu waspada 
terhadap semua dampak cuaca 
yang akhir-akhir ini tidak menentu. 
Dampak yang juga bisa terjadi 
adalah banjir atau pohon tumbang.

“Mengingat Makassar telah 

memasuki musim penghujan dan 

terkadang cuaca tidak menentu, 
saya harap masyarakat bisa 
menjaga lingkungan hidup, karena 
kalau tidak bisa berdampak di 
lingkungan kita juga nantinya,” 
tutupnya. (Shad)

Harry	Kurnia	Imbau	Masyarakat	
Jaga	Lingkungan	Hidup

MARIO DAVID
DPRD MAKASSAR - Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kota Makassar, Syukran 
Kahfi menggelar sosialisasi 
Angkatan 13, Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 6 Tahun 2019 
tentang Kepemudaan di Hotel 
Almadera Makassar, beberapa hari 
yang lalu.

Menurut legislator Partai PAN ini, 
kegiatan sosialisasi Perda yang 
dilakukan merupakan wujud nyata 
untuk mendorong potensi yang 
dimiliki khususnya para pemuda.

Syukran mengaku, pemuda 
merupakan elemen masyarakat 
yang memiliki banyak potensi yang 
harus dikembangkan melalui 
sejumlah pemberdayaan sesuai 
minat dan bakat mereka.

“Tentunya kegiatan ini untuk 
mensosialisasikan apa saja hak dan 
kewajiban para pemuda sebagai 
garda terdepan yang harus terus 
didorong. Kalau ingin melihat 
lingkungan itu baik pasti yang kita 
lihat pertama adalah anak mudanya, 
karena anak muda itulah yang 
menjaga lingkungannya,” 
ungkapnya dihadapan ratusan 
peserta sosialisasi.

Syukran menambahkan, potensi 
anak muda yang harus 
dikembangkan selama ini tidak 
hanya pemuda yang berprestasi tapi 
juga yang selama ini kerap 
bermasalah karena tentunya 
mereka memiliki potensi masing-
masing yang sudah seharusnya 
didukung.

“Selama ini kan yang banyak 
diarahkan dan diberdayakan adalah 

yang prestasi padahal yang negatif 
atau yang dianggap menimbulkan 
masalah itu seharusnya lebih 
diberdayakan karena mereka punya 
potensi masing-masing,” tutupnya. 
(ILH)

SYUKRAN KAHFI 

Syukran	Kahfi	Ajak	Stakeholder
Kembangkan	Potensi	Pemuda	
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Danny	Tegaskan	Lurah	Perhatikan	Longwis,	
Pastikan	Semuanya	Sesuai	Kriteria

DPRD MAKASSAR - Program 
Lorong Wisata yang saat ini sedang 
digalakkan Wali Kota Makassar Moh 
Ramdhan 'Danny' Pomanto menjadi 
program yang diharapkan dapat 
menekan inflasi dan meningkatkan 
pendapatan masyarakat lorong.

Ini ditegaskannya di hadapan 
jajaran SKPD dan Laskar Pelangi 
saat menjadi pembina Apel Pagi 
lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) 
Makassar di Balaikota, Senin 
(31/10/2022).

Danny meminta keseriusan para 
Lurah dalam menangani Lorong 
Wisata yang menjadi tanggung 
jawabnya. Iapun menegaskan untuk 
memperhatikan kriteria yang harus 
masuk dalam Lorong Wisata.

“Ada beberapa kriteria yang menjadi 
syarat dikatakan Lorong Wisata. 
Para Lurah perhatikan ini. Longwis 
yang menjadi tanggung jawab anda 
menjadi cerminan kinerja. Saya 
akan kroscek dan menilai apakah 
sudah sesuai atau perlu perbaikan,” 
kata Danny.

Untuk memaksimalkan Longwis, 
Wali Kota Makassar ini meminta 
Sekretaris Daerah dan para Asisten 
untuk menunjuk penanggung jawab 
Lorong Wisata.

“Harus ada penanggung jawab 
Longwis. Tugas Sekda dan Asisten 
untuk segera menunjuk siapa 
orangnya. Maksimalkan Longwis 
karena ini bisa membantu 
masyarakat lorong dalam 
meningkatkan kehidupannya juga 
yang terpenting menekan inflasi,” 
tandasnya.
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DPRD MAKASSAR - Keberadaan 
kontainer Makassar Recover yang 
ditempatkan di setiap kelurahan se-
Kota Makassar memiliki manfaat 
yang besar bagi masyarakat. 

Ketua LPM Kelurahan Mappala, 
Mangsawan mengatakan, kontainer 
tersebut pada awalnya menjadi 
pusat penanganan dan 
pengendalian Covid-19 di tingkat 
kelurahan.

“Jadi awal hadirnya kontainer itu 
untuk penanganan Covid-19, mulai 
dari deteksi dini warga, konsultasi 
soal kesehatan, semacam pusat 
penanganan wabah dan pusat 
informasi saat itu,” ungkap 
Mangsawan, Jumat (28/10/2022).

“Penanganan Covid-19 di tingkat 
kelurahan sangat sistematis dan 
terorganisir dengan baik, karena kita 
punya pusat koordinasi. Ada suspek 
cepat teridentifikasi, dan tepat 
ditangani. Di kontainer mi itu semua 
dikoordinasikan,” sambungnya.

Tidak hanya itu, kontainer juga 
dijadikan pusat untuk vaksinasi 
Covid-19 yang dimasifkan oleh 

pemerintah. Khusus untuk 
Makassar melalui gerakan 100 RT 1 
Hari 100 Persen.

“Begitu juga dengan program 
vaksinasi Covid, di kontainer itu 
diadakan. Jadi tidak ganggu 
layanan di Kantor Lurah, cukup di 
kontainer,” paparnya.

Pernyataan serupa juga dilontarkan 
Pj Ketua RT 4 RW 1 Kelurahan 
Bonto Biraeng, Irfan K. Dg. Pase. 
Dia menyebut, kontainer Makassar 
Recover menopang usaha memutus 
mata rantai penyebaran Covid saat 
pandemi.

“Kontainer menjadi pusatnya 
penanganan Covid-19 di kelurahan, 
termasuk persoalan koordinasi 
deteksi suspek dan edukasi seputar 
Covid kepada warga” kata Irfan.

Pasca Covid mereda, Irfan 
menyebut kontainer tersebut 
memiliki banyak fungsi lain yang 
manfaatnya tidak kalah besar. Salah 
satunya menjadi pusat koordinasi 
perangkat RT RW yang ada di 
kelurahan.

“Sekarang kita jadikan posko untuk 
koordinasi rutin sesama warga, 
Ketua RT, RW, LPM, Binmas, 
Bhabinkamtibmas. Kita 
koordinasikan macam-macam, 
urusan keamanan dan ketertiban 
warga, kebersihan wilayah,” 
jelasnya.

Tidak hanya itu, tokoh masyarakat 
Mamajang ini menyebut kontainer 
juga bisa dijadikan ruang pertemuan 
antar warga bahkan bisa dijadikan 
Posyandu.

Dia mengapresiasi realisasi 
program nyata yang dilakukan 
Pemkot Makassar melalui 
keberadaan kontainer tersebut. 
Mulai dari penanganan Covid 
hingga urusan wilayah kelurahan 
dan warga.

“Kami sangat mengapresiasi 
program yang sudah berjalan dan 
yang sedang berjalan. Tentu ke 
depan harapan kami kontainer ini 
bisa tetap dimanfaatkan, meski pun 
kepala daerah akan berganti. Sebab 
manfaatnya kami yang rasa,” harap 
Irfan.

Sangat	Bermanfaat,	Kontainer	
Makassar	Recover	Diapresiasi	Warga
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DPRD MAKASSAR - Wali Kota 
Makassar Moh Ramdhan 'Danny' 
Pomanto ingin memastikan 
warganya mendapat pelayanan 
maksimal. Olehnya itu, Ia langsung 
bergerak menuju Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil 
(Dukcapil) Kota Makassar di Jalan 
Teduh Bersinar, Selasa 
(25/10/2022).

Dengan mengendarai Grab, Danny 
Pomanto melakukan sidak untuk 
melihat bagaimana 
masyarakat terpenuhi 
kebutuhannya dan merasa 
nyaman berada pada kantor 
yang paling sering dikunjungi 
warga ini.

Masuk ke area kantor, Danny 
melihat warganya yang telah 
antri menunggu panggilan 
dalam suasana kantor yang 
nyaman. Terdapat pula meja 
informasi tepat di samping 
pintu masuk yang 
memudahkan masyarakat 
ketika membutuhkan 

informasi tambahan.

“Bagus ini, nyaman tempatnya. 
Masyarakat yang menunggu tidak 
kepanasan. Sejuk karena pendingin 
ruangannya berjalan bagus. 
Ditambah ada meja informasi juga 
jadi warga yang minim informasi 
bisa dilayani dulu sehingga tidak 
ada ribut-ribut lagi,” jelas Danny.

Terkait informasi mengenai 
kurangnya atau tidak tersedianya 

blangko, Danny juga memastikan 
stok blangko untuk menekan 
kegelisahan warga. 

Anasta Plt Sekretaris Dukcapil 
Makassar yang menemui Wali Kota 
Danny mengatakan untuk stok 
blangko saat ini masih aman dan 
rencananya pekan depan akan ada 
lagi tambahan blangko KTP untuk 
memenuhi permintaan warga.

“Alhamdulillah blangko KTP aman. 
Rencananya pekan depan 
kami kembali akan 
mengambil blangko di 
Jakarta untuk mencukupi 
permintaan masyarakat 
Makassar. Jadi bagi warga 
yang ingin cetak KTP 
silahkan ke Dukcapil 
Makassar,” jelas Anasta

Sebelum meninggalkan 
Dukcapil, Danny menyapa 
warga yang sedang antri 
dan memastikan 
mendapatkan pelayanan 
maksimal.

Pastikan	Pelayanan	Berjalan	Lancar,	
Wali	Kota	Makassar	Sidak	Dukcapil
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KEGIATAN	SEKRETARIAT	DPRD
Sekertaris Dewan, H. Dahyal beserta kabag dan kasubag serta pejabat fungsional melaksanakan 

rapat bulanan. Senin 03/10/2022 di ruang banggar Sek. DPRD Makassar

Sekwan DPRD Makassar, H. Dahyal mempresentasikan Aplikasi Erota dalam kegiatan Pameran 
dan Seminar Inovasi Proyek Perubahan PKN II Angkatan X. Rabu, 12/10/2022 di PusLatBang LAN 

Kota Makassar

Buletin Mimbar Paripurna
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KEGIATAN	SEKRETARIAT	DPRD
Upacara Kedisiplinan yang diselenggarakan oleh sekretariat DPRD Kota Makassar. Dipimpin 

langsung oleh Sekwan DPRD Kota Makassar, H. Dahyal. Senin 17/10/2022 di halaman Sekretraiat 
DPRD Kota Makassar.

Buletin Mimbar Paripurna

Sekwan DPRD Makassar, H. Dahyal Gelar Brifing Pejabat maupun Fungsional Sekretariat 
DPRD Makassar, Bahas Kinerja kesekretariatan. Senin, 17/10/2022 Riruang Tamu 

Sekretariat DPRD Makassar.

Sekwan Kota Makassar, H. Dahyal bersama Ketua Bidang Pendidikan dan 
Penataan KONI Makassar, Indira Mulyasari Melepas Kontingen CABOR Karate 

Kota Makassar yg mengikuti Porprov VII XVII Sinjai-Bulukumba 2022. 
Kamis, 20/10/2022 di Kantor KONI Makassar.
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Anggota DPRD Kota Makassar, Yenni Rahman (F-PKS) selasa 04/10/2022 menerima kunjungan Ketua 
Baleg DPR Kota Banda Aceh, Tati Meutia Asmara dan Syarifah Munirah (Waka Komisi IV) terkait 
optimalisasi tugas Bapemperda, pertemuan digelar di ruang penerimaan tamu DPRD Makassar.

Wakil Ketua DPRD Makassar, A. Suhada Sapaile & A. Nurhaldin NH serta Beberapa Anggota DPRD 
Makassar, Menerima Kunjungan Pimpinan DPRD Yogjakarta terkait optimalisasi peran pimpinan DPRD dlm  

mewujudkan fungsi pengawasan. kamis, 06/10/2022 diruang pertemuan pimpinan DPRD Makassar.

Kabag Umum sek. DPRD Makassar, Dr. Muhajir bersama Kasubag Humas dan Kasubag Protokol pagi ini 
Kamis, 13/10/2022, menerima kunjungan kerja Sekretaris DPRD Kab. Bangli Nasruddin, SH, MM beserta 

rombongan terkait Studi Tiru tentang "Mekanisme Kerja Kehumasan di lingkup DPRD".

Anggota Komisi C DPRD Makassar, Anton Paul Goni. senin, 10/10/2022 menerima rombongan Anggota 
Badan Kehormatan DPRD Kab. Sidrap yang melakukan Konsultasi & kajian antar daerah terkait 

pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Badan Musyawarah, diruang Penerimaan Tamu DPRD Makassar.
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Kepala bagian umum, DR. Muhajir didampingi Kasubag Tata usaha, sore ini Jumat 21 
Oktober 2022 menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor. Dalam 

rangka koordinasi ke kantor DPRD kota makassar.

Kepala bagian umum Setwan DPRD Makassar Dr. Muhajir, Jumat, 14/10/2022 menerima rombongan anggota DPRD 
kabupaten Sinjai terkait Peran dan dukungan DPRD dalam penanganan stunting di Kota Makassar, pertemuan di gelar 

di ruang penerimaan tamu DPRD Makassar.

Kabag Umum Sekretariat DPRD Makassar, Dr. Muhajir terima kunjungan 
kerja Pimpinan dan anggota komisi D DPRD Kab Demak terkait 

pembahasan ranperda tentang APBD Kab.Demak T.A 2023, 
Selasa,18/10/2022 di Ruang penerimaan tamu DPRD Makassar
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DPRD Kota Makassar Kamis, 06/10/2022 menggelar Sidang Paripurna Penyampaian 
Hasil Pelaksanaan Kegiatan Reses Ketiga Masa Persidangan Ketiga tahun sidang 2021-

2022 di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar.

H. Dahyal Sekwan Kota Makassar, mendapat Penghargaan Sebagai 

The Best Content Creator 
Dalam PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN X. 

7 JUNI-13 OKTOBER 2022 Di PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN 
MANAJEMEN PEMERINTAHAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

KEGIATAN	SEKRETARIAT	DPRD
Buletin Mimbar Paripurna
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Anggota Komisi D DPRD Makassar, Hamzah Hamid. Rabu, 12/10/2022 menerima  
Aspirasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Buruh & Mahasiswa Makassar, yg 
menuntut beberapa point masalah ketenagakerjaan dan sosial. penerimaan aspirasi 

digelar di Ruang Aspirasi DPRD Makassar

Serap 

Anggota DPRD Makassar, Andi Hadi ibrahim Baso (F-PKS) di dampingi Kasubag Humas 
DPRD Makassar, Akbar Rasyid menerima Aspirasi dari Forum Honorer Makassar Bersatu. 

Rabu, 19/10/2022 diruang Aspirasi DPRD Kota Makassar.
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Sidang Paripurna DPRD Makassar hari ini, Rabu 19/10/2022 di ruang Pripurna dengan 
agenda Penjelasan Inisiator Ranperda Kota Layak Anak dan Penjelasan Walikota 

Makassar Oleh Sekretaris Daerah terhadap Ranpeda tentangRencana Induk 
Pembangunan Pariwisata Kota Makassar.

BAPEMPERDA
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Struktur	Organisasi	Komisi	A	dan	B

H.	RACHMAT	TAQWA	QURAIS

KETUA	KOMISI	A	
(Bidang Pemerintahan)

FRAKSI	PARTAI	PERSATUAN	PEMBANGUNAN

BIDANG	PEMERINTAHAN
KOMISI A

Meliputi:

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

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

Hj. FATMA WAHYUDDIN
Wakil Ketua Komisi A

Fraksi Demokrat

H. IRWAN DJAFAR
Anggota Komisi A

Fraksi Nasdem

M. YAHYA
Anggota Komisi A

Fraksi Nasdem

AL HIDAYAT SAMSU
Anggota Komisi A

Fraksi PDI Perjuangan

ANWAR FARUQ
Anggota Komisi A

Fraksi PKS

ABDUL WAHAB TAHIR
Sekretaris Komisi A

Fraksi Golkar

ANDI PAHLEVI
Anggota Komisi A

Fraksi Gerindra

SYUKRAN KAHFI 
Anggota Komisi A

Fraksi PAN

H. MUH. NASIR RURUNG
Anggota Komisi A

Fraksi PAN

H. M. YUNUS HJ
Anggota Komisi A

Fraksi Nurani Indonesia Bangkit

DPRD
KOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO
WALIKOTA MAKASSAR

FATMAWATI RUSDI
WAKIL WALIKOTA MAKASSAR

ERIC	HORAS

BIDANG	EKONOMI	DAN	KEUANGAN
KOMISI B

Meliputi:

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

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

Hj. REZKI
Anggota Komisi B
Fraksi Demokrat

BUDI HASTUTI
Anggota Komisi B

Fraksi Gerindra

Hj. MULIATI
Wakil Ketua Komisi B

Fraksi PPP

ARI ASHARI ILHAM
Sekretaris Komisi B

Fraksi Nasdem

H. MUCHLIS A MISBAH
Anggota Komisi B

Fraksi Nurani Indonesia Bangkit

WILLIAM LAURIN
Anggota Komisi B

Fraksi PDI Perjuangan

H HASANUDDIN LEO
Anggota Komisi B

Fraksi PAN

H. SYAMSUDDIN RAGA
Anggota Komisi B

Fraksi Nurani Indonesia Bangkit

Hj. NURUL HIDAYAT
Anggota Komisi B

Fraksi Golkar

AZWAR
Anggota Komisi B

Fraksi PKS

DPRD
KOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO
WALIKOTA MAKASSAR

FATMAWATI RUSDI
WAKIL WALIKOTA MAKASSAR

KETUA	KOMISI	B	
(Bidang Ekonomi dan Keuangan)

FRAKSI	GERINDRA
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ANDI	HADI	IBRAHIM	BASO

BIDANG	KESEJAHTERAAN	RAKYAT
KOMISI D

Meliputi:

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

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

K A S R U D I
Wakil Ketua Komisi D

Fraksi Gerindra

MARIO DAVID PN
Anggota Komisi D

Fraksi Nasdem

H. RAY SURYADI ARSYAD
Anggota Komisi D
Fraksi Demokrat

MESAKH RAYMOND RANTEPADANG
Anggota Komisi D

Fraksi PDI Perjuangan

YENI RAHMAN
Anggota Komisi D

Fraksi PKS

Hj. IRMAWATI SILA
Anggota Komisi D

Fraksi Nurani Indonesia Bangkit

H. SAHRUDDIN SAID
Sekretaris Komisi D

Fraksi Golkar

HJ. APIATY AMIN SYAM
Anggota Komisi D

Fraksi Golkar

HAMZAH HAMID
Anggota Komisi D

Fraksi PAN

ABDUL WAHID
Anggota Komisi D

Fraksi PPP

Hj. KARTINI
Anggota Komisi D

Fraksi Nurani Indonesia Bangkit

HARRY KURNIA PAKAMBANAN
Anggota Komisi D

Fraksi Partai Demokrat

DPRD
KOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO
WALIKOTA MAKASSAR

FATMAWATI RUSDI
WAKIL WALIKOTA MAKASSAR

KETUA	KOMISI	D	
(Bidang Kesejahteraan Rakyat)

FRAKSI	PKS

BIDANG	PEMBANGUNAN
KOMISI C

Meliputi:

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

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

DPRD
KOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO
WALIKOTA MAKASSAR

FATMAWATI RUSDI
WAKIL WALIKOTA MAKASSAR

H.	SANGKALA	SADDIKO

KETUA	KOMISI	C
(Bidang Pembangunan)

FRAKSI	PARTAI	AMANAT	NASIONAL

GALMERRYA KONDORURA
Wakil Ketua Komisi C
Fraksi PDI Perjuangan

SUPRATMAN
Sekretaris Komisi C

Fraksi Nasdem

H. ARIFIN DG KULLE
Anggota Komisi C
Fraksi Demokrat

ANDI SUHARMIKA
Anggota Komisi C

Fraksi Golkar

ANTON PAUL GONI
Anggota Komisi C

Fraksi PDI Perjuangan

Hj. NUNUNG DASNIAR B
Anggota Komisi C

Fraksi Gerindra

Hj. ANDI ASTIAH ASRI
Anggota Komisi C

Fraksi PKS

H. ABDUL AZIS NAMU
Anggota Komisi C

Fraksi PPP

FASRUDDIN RUSLY
Anggota Komisi C

Fraksi PPP

IMAM MUSAKKAR
Anggota Komisi C

Fraksi Nurani Indonesia Bangkit
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