
Srikandi Srikandi dididi
ParlemenParlemenParlemen

KiprahKiprahKiprah

Buletin
M
IM

BA
R

Edisi Pebruari 2022



DITERBITKAN OLEH: 
Humas DPRD Kota Makassar 

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

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

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

Ketua Komisi B William
Ketua Komisi C Arifin Dg Kulle 

Ketua Komisi D Abdul Wahab Tahir, SH 

PENGARAH: 
Sekretaris DPRD Kota Makassar 

Dahyal, S.Sos., M.Si.

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

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

REDAKTUR KHUSUS:
Kasubag Humas DPRD Kota Makassar 

Andi Taufiq Nadsir, SE., MM 

PENYUNTING EDITOR LAYOUT: 
Omar, Nawar 

REDAKTUR PELAKSANA:
Sulyadi Abbaz, SE 

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

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

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

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

KEUANGAN:
 Hasmi, S.Sos 

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

Jl. AP Pettarani No. 2 Makassar

SalamRedaks
i

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

Beberapa Headline news yang dirangkum Redaksi Buletin 
Mimbar Paripurna kali ini. Diantaranya di Bulan Pebruari Tahun 
2022 Legislator DPRD Kota Makassar Menyikapi Aspirasi 
Puluhan demonstran yang tergabung dalam Front Aktivis 
Mahasiswa Indonesia (Faksi) melakukan aksi ke Gedung 
DPRD Makassar. Aksi ini ditujukan kepada SYR AESTHETIC 
CLINIC yang diduga kuat tidak memiliki sejumlah izin dalam 
menjalankan usaha klinik kecantikan.

Syr Aesthetic Clinic sendiri terletak di jalan Korban 40.000 Jiwa. 
Sejumlah aspirasi yang disuarakan para demonstran 
diantaranya, mendesak pemerintah Kota Makassar untuk 
segera mengklarifikasi adanya dugaan tidak adanya izin produk 
dari BPOM Kota Makassar dan meminta kepada DPRD 
Makassar untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) 
dengan pihak klinik tersebut serta Dinas terkait.

Dan di Minggu Pertama Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo 
bersama Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi menghadiri 
peletakan batu pertama atau groundbreaking, yang 
dilaksanakan Senin, 7 Februari 2022.

Kegiatan ini dibuka Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, 
Mohammad Zainal Fatah dan turut dihadiri Plt Gubernur Sulsel, 
Andi Sudirman Sulaiman.

dan Sambutan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas DPRD 
kota Makassar, Taufiq Nadsir pada Hari Pers Nasional (HPN) 
2022 yang diperingati setiap 9 februari. Menjadi momentum 
untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme 
secara pribadi maupun kelembagaan insan media. Peringatan 
HPN ini, beliau berharap kepada insan pers turut mengedukasi 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

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

                                                                                                                                                                                          
Makassar, Pebruari 2022
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DPRD MAKASSAR - Puluhan 
demonstran yang tergabung dalam 
Front Aktivis Mahasiswa Indonesia 
(Faksi) melakukan aksi ke Gedung 
DPRD Makassar. Aksi ini ditujukan 
kepada SYR AESTHETIC CLINIC 
yang diduga kuat tidak memiliki 
sejumlah izin dalam menjalankan 
usaha klinik kecantikan.

Syr Aesthetic Clinic sendiri terletak 
di jalan Korban 40.000 Jiwa. 
Sejumlah aspirasi yang disuarakan 
para demonstran diantaranya, 
mendesak pemerintah Kota 
Makassar untuk segera 
mengklarifikasi adanya dugaan 
tidak adanya izin produk dari 
BPOM Kota Makassar dan 
meminta kepada DPRD 
Makassar untuk melakukan 
Rapat Dengar Pendapat (RDP) 
dengan pihak klinik tersebut 
serta Dinas terkait.

Hal itu diutarakan Dedi Arsandi 
selaku Jendral Lapangan yang 
menyebutkan adanya dampak 

buruk terhadap sejumlah 
pelanggan yang ditemukan. “Kami 
telah menemukan beberapa 
perempuan yang memanfaatkan 
klinik tersebut dan akhirnya 
menyebabkan dampak yang tidak 
baik dari penggunaan kosmetik 
usaha klinik tersebut,” ujarnya saat 
ditemui di Ruang Aspirasi DPRD 
Makassar. Rabu (09/02/2022).

Anggota DPRD Makassar saat 
menemui Front Aktivis Mahasiswa 
di Ruang Aspirasi DPRD 

Makassar. (Nanang)

Menanggapi hal tersebut, Anggota 
DPRD Kota Makassar Anwar 
Faruq (F-PKS) mengapresiasi 
tindakan kepedulian para aktivis 
yang berinisiatif untuk 
menyuarakan hal ini. “Pada 
prisipnya kami selaku anggota 
DPRD mengapresiasi kepedulian 
teman-teman aktivis untuk 
bergerak terhadap dampak buruk 
seperti ini,” pungkasnya.

Lebih lanjut, beliau mengatakan 
akan meneruskan pernyataan 
sikap para demonstran untuk 
selanjutnya dilakukan RDP dan 
mengimbau untuk melengkapi 
data yang menguatkan sejumlah 
dugaan tersebut sebagai bahan 
dalam pertemuan nanti. 
“Sekarang karena ini sudah 
diteruskan, maka kami imbau 
teman-teman untuk tidak 
meneruskan aksi ini sebab 
kondisi suasana masih dalam 
pandemi,” tutupnya.
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DPRD MAKASSAR - Wakil Ketua 
DPRD Kota Makassar Ir. Andi 
Suhada Sappaile menyebut Perda 
perlindungan perawat dihadirkan 
untuk melindungi perawat dalam 
menjalankan profesinya.

“tujuannya agar perawat bisa 
dilindungi, tidak dilecehkan dan 
didiskriminasi, sehingga tenaga 
kesehatan atau perawat harus 
paham dengan perda ini bahwa 
ada payung hukum yang 
melindunginya” katanya.

Hal itu disampaikan dirinya saat 
menggelar sosialisasi Angkatan 
kedua (2) dengan peraturan 
daerah (Perda) Kota Makassar 
nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Perlindungan Perawat di Hotel 
Karebosi Primer Makassar, Selasa 
(22/02/2022).

Selain itu, Legislator Partai 
Demokrasi Indonesia Pejuangan 
itu menambahkan, Pandemi 
Covid-19, menjadikan perawat 
sebagai garda terdepan dalam 
memutus mata rantai virus 
tersebut, khususnya di Kota 
Makassar. Kata dia, hal ini sebagai 
bentuk apresiasi pemerintah bagi 
perawat yang telah ikut membantu 
pemerintah kota dalam 
memutuskan mata rantai Covid-19.

“apa lagi perawat ini perawat 
merupakan ujung tombak dari 
dokter, sehingga tanggung jawab 
perawat ini besar. Selain itu, 
perawat juga ujung tombak 
pelayanan kesehatan ini adalah 
perawat, apa lagi selama covid-19 
ini” jelasnya.

Narasumber lainnya yang juga 
hadir dalam kesempatan ini, Plt. 
Kabid Keperawatan RSUD Kota 
Makassar Dr. H. Bambang Arya 
mengatakan, hadirnya Perda 
tersebut merupakan bentuk 
keprihatinan terhadap perawat 

dalam mengemban profesinya.

Meski begitu, dalam menjalankan 
profesinya, perawat harus 
bertindak secara profesional serta 
mengedepankan komitmen moral 
dan etika.

“Dan perawat harus bertindak 
secara profesional. Komitmen 
moral dalam menjalankan etika, 
pembimbingan dan teman sejagat, 
pengalaman keperawatan.” 
ungkapnya saat ditemui 
inisulsel.com sesaat setelah acara 
selesai.(Ananta)

Kiprah	Sri	Kandi	Parlemen
Perjuangan	Aspirasi	Perempuan
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Ketua	DPRD	dan	Wawali	Makassar	
Hadiri	Groundbreaking	Tol	MNP

DPRD MAKASSAR - Ketua DPRD 
Makassar Rudianto Lallo bersama 
Wakil Walikota Makassar 
Fatmawati Rusdi menghadiri 
peletakan batu pertama atau 
groundbreaking, yang 
dilaksanakan Senin, 7 Februari 
2022.

Kegiatan ini dibuka Sekretaris 
Jenderal Kementerian PUPR, 
Mohammad Zainal Fatah dan turut 
dihadiri Plt Gubernur Sulsel, Andi 
Sudirman Sulaiman.

Sekjen PUPR saat membuka 
Groundbreaking Tol MNP. 
(07/02/2022). (Nanang)

Sekretaris Jenderal Kementerian 
PUPR, Mohammad Zainal Fatah, 
mengatakan, dengan 
dibangunannya Jalan Akses Tol 
MNP sepanjang 3,2 km, 
diharapkan dapat semakin 
meningkatkan daya saing kawasan 
industri di Indonesia dalam 
konteks regional dan internasional. 
Iapun berpesan agar setelah 
groundbreaking ini, konstruksi 
segera dimulai sehingga dapat 

selesai sesuai target Juni 2023 
atau bahkan bisa lebih cepat.

“Saya ingin mengingatkan bahwa 
membangun dengan cepat atau 
tepat waktu saja belum cukup, 
namun harus tetap menjaga 
kualitas dan lingkungan. Jalan tol 
yang akan dibangun memenuhi 
kriteria-kriteria desain yang sudah 
dipersyaratkan Standar Pelayanan 
Minimal (SPM), serta menerapkan 
ruang bebas (clear zone) dalam 
rangka meningkatkan keamanan 
dan keselamatan pengguna jalan,” 
katanya.

Diketahui, proyek pembangunan 
Pembangunan Jalan Akses Tol 
Makassar New Port (MNP) 
dengan panjang ±3,2 km dan 
kebutuhan lahan sebanyak 
±2,74 hektare ini akan 
dilakukan dalam tiga tahap. 
Tahap pertama dilakukan mulai 
dari arah pelabuhan lama 
(Jalan Tol Seksi 1) menuju 
MNP. Sementara 
pembangunan tahap kedua 
akan dilakukan dari arah 
Bandara (Jalan Tol Makassar 

Seksi IV) menuju ke MNP.

Sementara, Ketua DPRD 
Makassar Rudianto Lallo, 
mengatakan proyek ini diharapkan 
dapat memberikan dampak 
ekonomi bagi area sekitar, 
terutama bagi pelaku ekonomi 
mikro.

“Mudah-mudahan proyek jalan tol 
ini bisa dimanfaatkan oleh 
masyarakat sekitar dalam bidang 
ekonomi khususnya pelaku-pelaku 
ekonomi, termasuk produksi 
hingga disrtirbusi”, ujarnya saat 
ditemui usai kegiatan.
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Makassar	Minim	Lahan	Pekuburan,	
Anggota	DPRD	Minta	Pemkot	Ambil	Tindakan
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DPRD MAKASSAR - Anggota Komisi C 
DPRD Makassar, H Muchlis Misbah 
mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) 
Makassar agar secepatnya menyediakan 
lahan perkuburan. Lantaran hingga kini, 
lahan perkuburan di Makassar kerap 
ditemukan telah mencapai kapasitas.

Diketahui, dari 6 Taman Pemakaman 
Umum (TPU) di Makassar diantaranya 
Sudiang, Beronganging, Kampung Dadi, 
Panaikang yang memiliki dua lokasi, 
Antang itu kapasitasnya sudah penuh.

TPU Sudiang, yang terletak di Kampung 
Laikang, Kecamatan Biringkanaya juga 
milik Pemkot, jika diamati, saat ini sudah 
mencapai kapasitas yang seharusnya 
untuk menerima penguburan jenazah 
baru.

“Lahan pekuburan di Kota Makassar 
sudah sangat minim dan sudah mau 
penuh juga di Sudiang. Saya minta 
Pemkot Makassar dalam hal ini Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) dan UPTD 
Pemakaman segera mengambil 
tindakan,” jelasnya, Kamis (17/2/2022) 
saat dihubungi oleh media.

Politisi dari Partai Hanura itu meminta 
agar Pemkot Makassar cepat 
menyediakan lahan tersebut agar 
kedepannya tak terjadi kalang-kabut.

“Mohon kepada pemerintah kota untuk 
cepat menyediakan lahan. Untuk 
mengantisipasi kalang-kabutnya UPTD 

Pemakaman dalam mengatur lahan 
perkuburan di Kota Makassar,” bebernya.

Kata dia, Pemkot Makassar saat tak 
boleh lagi menunggu, mengingat lahan 
perkuburan di Makassar sangat minim 
dan harus ditindak secepatnya.

“Kurang sekali lahan, Sudiang sudah 
penuh, harusnya Pemkot Makassar tidak 
boleh lagi menunggu, harusnya cepat 
menyedikan lahan perkuburan yang 
baru. Mati tidak bisa ditunda, semua 
sudah ditentukan oleh Allah SWT,” 
tandasnya.

H Muchlis Misbah  
Anggota Komisi C DPRD Makassar 
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DPRD MAKASSAR - Sekretariat 
DPRD Kota Makassar dinyatakan 
tutup atau lockdown sementara 
bagi para Anggota DPRD serta 
staf.

Penerapan Work From Home 
(WFH) diberlakukan di gedung 
parlemen ini selama tiga hari 
kedepan, mulai Jumat 18 Feb 
hingga 20 Februari 2022. 
Pasalnya, sejumlah staf telah 
dinyatakan reaktif dan positif 
Covid-19 pasca dilakukannya swab 
massal.

Sekretaris DPRD Makassar H. 
Dahyal yang mengatakan, sekitar 
10 orang staf yang dinyatakan 
reaktif ataupun positif Covid-19 
setelah dilakukan swab massal 
pada kamis (17/02/2022) kemarin.

“Dengan keadaan tersebut, kami 
mengambil tindakan untuk 
lockdown sementara. Saat ini 
seluruh staf telah diinstruksikan 
untuk tidak melakukan aktifitas di 
kantor dan melaksanakan tugas 

dari rumah hingga Senin 
mendatang,” pungkasnya dalam 
keterangan pers Sekretariat DPRD 
Makassar, Kamis 17/02/2022.

Meski begitu, beliau 
menambahkan, pelayanan publik 
ataupun mendukung tugas dan 
fungsi Anggota DPRD Makassar 

tetap terkoordinasi dengan baik.

Insha Allah dukungan tugas dan 
fungsi kedewanan dan pelayanan 
publik di Sekretariat DPRD 
Makassar akan terus 
dikoordinasikan,” tutupnya.

Sejumlah	Staf	Terkonfirmasi	Covid-19,	
Sekretariat	DPRD	Makassar	Lockdown
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Ketua	DPRD	Makassar	Harap	
Imlek	Perkuat	Persatuan	Hadapi	Pandemi

DPRD MAKASSAR - Ketua DPRD 
Kota Makassar, Rudianto Lallo 
berharap perayaan tahun baru 
Imlek 2573 atau 2022 Masehi 
menjadi momentum untuk semakin 
mempererat kerukunan dan 

persatuan 
masyarakat.

"Makassar 
sangat 
terbuka akan 
keberagaman
. Kita 
harapkan ke 
depan 
persatuan 
tetap 
dijunjung 
tinggi," ucap 
Rudi saat 
mengunjungi 
sejumlah 
klenteng di 

Jalan Sulawesi Makassar, Selasa 
(1/2/2022).

Menurutnya, tahun baru Imlek turut 
menjadi perayaan seluruh 

masyarakat Kota Makassar. Bukan 
hanya warga Tionghoa di Kota 
Makassar secara khusus.

"Histori sejarah orang Tionghoa 
sudah jadi bagian dari kita, 
Makassar. Orang Tionghoa juga 
cinta Makassar berkat sinergitas 
dan kolaborasi bisa meningkatkan 
ekonomi," papar dia.
Meski diperingati di tengah 
pandemi Covid-19, Rudi berharap 
tidak mengurangi suasana 
perayaan tahun baru China tahun 
ini. Dia memaknai Imlek menjadi 
momentum untuk bangkit dan 
untuk mendorong perekonomian.

"Selamat merayakan hari raya 
Imlek semoga tahun ini, Tahun 
Macan, senantiasa diberi 
kesehatan dan kesuksesan," 
pungkas Rudi.
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Makassar, William Laurin 
memaknai Imlek 2022 sebagai 
momentum kebangkitan. Baik itu 
bangkit di bidang ekonomi, maupun 
persoalan hukum.

"Bangkit di segala bidang, baik di 
sektor ekonomi, sosial, 
politik hingga hukum," tutur 
William kepada Awak 
Media, Selasa (1/2/2022).

Legislator PDIP ini juga 
menyebut, Imlek tahun ini 
sekaligus menjadi momen 
berbenah ke arah lebih 
baik. "Shio Macan ini ke 
arah lebih adanya 
tantangan untuk melakukan 
perubahan menjadi lebih 
kuat, besar atau lebih 
baik," ucap William.

William mengakui, Imlek 
2022 masih tak jauh 
berbeda suasananya 
dengan beberapa tahun 
terakhir selama pandemi 
Covid-19 melanda, yang 
terkesan redup. Padahal 
sebelum pandemi, Imlek 

identik dengan hingar bingar 
petasan, barongsai, dan lampion.

Ketua Komisi B DPRD Kota 
Makassar ini juga mengakui 
pandemi Covid-19 juga membatasi 
aktivitas silaturahmi dengan 

keluarga yang biasanya dilakukan 
saat Imlek.

"Aktivitas bersilahturahmi tahun ini 
lebih ada di kalangan keluarga 
saja, karena untuk terbuka umum 
masih belum bisa," imbuh William.

Anggota	DPRD	Makassar	Maknai	
Imlek	sebagai	Momentum	Kebangkitan



DPRD MAKASSAR - Dalam 
proses coaching respon guru 
terhadap emosi anak 
mempengaruhi pemahaman anak 
dengan berbagai bentuk emosi 
baik positif maupun negatif. 
Respon guru disertai dengan gerak 
tubuh, mimik dan jawaban sebagai 
umpan balik terhadap emosi anak 
menjadikan anak mampu 
mengutarakan perasaannya 
dengan memberikan pertanyaan 
terbuka serta kemampuan guru 
dalam memberikan tanggapan atau 
umpan balik terhadap ekspresi 
emosi anak baik positif maupun 
negatif dengan memberikan pujian, 
sentuhan, ataupun tanggapan 
verbal lainnya yang menunjukkan 
rasa perhatian kepada perasaan 
anak.

Ketika berkomunikasi dengan anak 
usia dini tidak selalu berjalan 
dengan lancar bahkan sangat sulit. 
Hal ini dapat terjadi karena sikap 
berkomunikasi yang berbeda satu 
sama lain, dan tidak semua anak 
dapat secara mudah 
mengungkapkan apa yang ada di 
benaknya dengan tepat. Kita perlu 
memahami pisik dan psikis anak 
dalam berkomunikasi agar kita 
dapat memberikan respon yang 
tepat. Komunikasi yang 

memberdayakan anak usia 0-6 
tahun dengan menciptakan 
suasana percaya, tahapan sensori 
motorik dan pra operasional, 
menciptakan rasa nyaman dan 
aman, eksplorasi serta ciptakan 
inisiatif.

Sikap empati merupakan salah 
satu kunci guru dalam membantu 
iklim kelas yang menjadikan siswa 
merasa senang, bebas, merasa 
dilibatkan, merasa dihormati dan 
merasa dipahami. Keterampilan 
guru dalam merespon emosi anak 
usia dini proses coaching dapat 
meningkatkan empati guru. 

Proses coaching guru berusaha 
untuk menempatkan dirinya dalam 
posisi anak sehingga lebih fokus 
terhadap perasaan anak bukan 
pada masalah yang dimiliki anak.   
Sementara itu, Coach (Guru) 
berusaha untuk menghadirkan 
perasaan empati lebih dari 
sebelumnya saat beraktivitas 
bersama anak di sekolah agar 
dapat merespon emosi anak sesuai 
dengan apa yang sedang 
dirasakannya sehingga 
meminimalkan respon yang 
langsung menyelesaikan masalah 
anak.

Anggota DPRD Kota Makassar 
Alhidayat Samsu menilai peran 
pendidikan merupakan peran yang 
paling penting dalam menentukan 
kualitas bangsa. Maka dari itu, 
pendidikan mesti diatur sedemikian 
rupa agar generasi penerus bisa 
terjamin kualitasnya.

“Tujuan dari pendidikan merupakan 
salah satu substansi 
pengembangan potensi peserta 
didik, sejak dini dari anak-anak 
kepada orang tuanya,” ujarnya.

Selain dari tujuan pendidikan yang 
sangat formal, legislator Partai 
Demokrasi Indonesia Pejuangan 
itu, menyampaikan bahwa 
pendidikan karakter merupakan hal 
yang harus dilakukan.

“Karakter literasi dan numerasi 
yang harus bisa diaktifkan kepada 
anak-anak kita sekarang. Maka 
dari itu, transfer pengetahuan, etika 
itu harus semaksimal mungkin 
dilakukan oleh guru-guru kita, baik 
di rumah dan di sekolah,” tutupnya. 
(Satria)

Legislator	Kota	Makassar	Sebut	Pendidikan	
Karakter	Harus	Ditanamkan	Sejak	Dini
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DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota 
Makassar Sahruddin Said, mengajak kepada 
warga, bahwa kesuksesan anak tergantung 
dari orang tuanya. Orang tua berkewajiban 
dalam memberikan dukungan dari dalam 
kepada anak terutama pada masa pendemi 
ini.

“Orang tua harus berusaha meluangkan waktu 
untuk anak-anaknya guna mengetahui 
kendala-kendala anak dalam belajar. Orang 
tua juga perlu melakukan komunikasi secara 
aktif dengan guru yang ada di sekolah tentang 
perkembangan anaknya,” pungkasnya.

legislator Komisi D DPRD Makassar itu, 
menambahkan bahwa bagi orang tua yang 
ingin melanjutkan pendidikan anaknya di 
tingkat menengah sudah diatur dalam perda. 
Politisi PAN itu mengatakan keterbatasan 
biaya dan sarana lainnya bukanlah kendala 
untuk melanjutkan pendidikan.

“Jadi ibu dan bapak yang hadir disini. 
Pendidikan menengah hal wajib, keterbatasan 
biaya dan sarana lainnya bukanlah kendala 
untuk melanjutkan pendidikan, Pemerintah 
telah hadir melalui perda yang telah dibuat,” 
tutup Ajid sapaan akrab Sahruddin Said.
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Sosialisasi	Perda	Pendidikan,	Legislator	PAN	Ajid	:	
Kesuksesan	Anak	Dimulai	Dari	Rumah
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Kasrudi (F-Gerindra) 

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar Abd. Wahid 
menjelaskan Peraturan Daerah 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kota Makassar 
ini menurut Abd. Wahid, dibentuk 
sesuai dengan visi misi Kepala 
Daerah dalam menjalankan 
pemerintahan dalam hal ini 
Walikota Makassar.

“Fungsi kami adalah legislasi, 
membuat undang-undangnya 
dalam bentuk perda ini dan 
selanjutnya melekat pada kami itu 
mensosialisasikannya,” ujarnya 
sebelum membuka kegiatan ini 
dengan resmi.

Legislator Partai Persatuan 
Pembangunan itu memberikan 
pemahaman kepada masyarakat 
dalam pelaksanaan materi muatan 
Perda dan meningkatkan peran 
serta masyarakat dalam 

pelaksanaan proses 
pembangunan.

“RPJMD merupakan penjabaran 
visi, misi dan program Walikota 
yang memuat tujuan, sasaran, 

strategi, arah kebijakan, 
pembangunan dan keuangan 
daerah, serta program perangkat 
daerah dan lintas perangkat daerah. 
inilah sebabnya masyarakat harus 
tau perda ini,” ujarnya. (Satria)
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Legislator	Makassar	Minta	
Perda	RPJMD	Dipahami	Masyarakat
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DPRD MAKASSAR - Eksistensi 
anak jalanan, gelandangan, 
pengemis dan pengamen di Kota 
Makassar masih menjadi masalah 
klasik yang belum dimaksimalkan 
dengan baik. Butuh sinergitas 
antar seluruh pihak untuk 
mengimplementasikan Perda yang 
sudah ada.

Regulasi ini sebagai bentuk 
kepedulian pemerintah terhadap 
anjal (Anak Jalanan) dan gepeng.

“Tuntutan utama yaitu perda ini 
sudah seharusnya direvisi atau 
diperbaharui. Keberhasilan 
pemerintah yaitu menghadirkan 
kesetaraan sosial di tengah 
masyarakat. Bagaimana 
masyarakat tidak memilih lagi 
menjadi Anjal,” ujar Andi 
Nurhaldin.

Selain Andi Nurhaldin Sekretaris 
Dinas Sosial Kota Makassar H. 
Jabbar  juga mengimbau agar 
peran serta masyarakat Agar tidak 

memberi uang ke anjal dan gepeng 
di jalan sebagai bentuk dukungan 
terhadap pembinaan anak anjal” 
pesannya.

Dari pantauan dilapangan 
Pemerhati lingkungan, Abd. Waris 

hyang berharap dukungan 
masyarakat agar tidak terbiasa 
memberikan uang dijalan ini bisa 
meminimalisir keberadaan anjal dan 
gepeng di jalan yang kerap kali 
mengakhawatirkan pengguna jalan. 
(Ananta)

Fraksi	Partai	Golkar	Dorong	
Revisi	Perda	Anjal
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Anggota	DPRD	Makassar	Sidak	
Stok	Minyak	di	Pasar	dan	Gudang

DPRD MAKASSAR - Anggota 
Komisi B DPRD Kota Makassar 
melakukan sidak di Pasar 
Tradisional Daya dan Gudang 
Minyak Sentra 88 Jalan Galangan 
Kapal, Rabu (2/2/2022). Sidak ini 
terkait keluhan minyak goreng 
langka serta harganya yang naik.

Ketua Komisi B DPRD Makassar, 
William Laurin menerangkan, 
kelangkaan dan 
naiknya harga minyak 
disebabkan 
menipisnya stok. 
Namun begitu, kondisi 
ini tidak akan bertahan 
lama menyusul stok 
minyak yang baru 
masuk kemarin.

"Beberapa distributor 
mengakui sudah mulai 
masuk barang, kalau 
kami lihat memang 
sudah mulai 
mencukupi," kata 
William.

William mengakui, 

harga minyak di pasar tradisional 
saat ini masih tinggi, di kisaran 
Rp20.000. Kendati begitu, dia 
yakin harga minyak akan turun 
sepekan ke depan. Adapun toko 
retail, tetap Rp14.000/liter.
"Di pasar memang masih agak 
kurang stok karena kan 
penyaluran dari distributor masih 
lambat," pungkas William.

Kepala Dinas Perdagangan Kota 
Makassar, Arlin Ariesta yang 
dihubungi belum mau berbicara 
banyak terkait jumlah stok minyak 
di Gudang Makassar.

"Belum dilakukan rekap, pada 
prinsipnya order distributor sesuai 
dengan permintaan disesuaikan 
dengan kuota stok," katanya.
Tingginya harga di pasar 

tradisional kata dia 
juga dipengaruhi oleh 
jumlah stok pedagang 
yang masih tersimpan. 
Sebab, beberapa 
pedagang memilih 
menghabiskan 
stoknya, sebelum 
kembali mengajukan 
permintaan ke 
distributor.

"Di pasar tradisional 
masih ada stok 
walaupun terbatas dan 
sebagian besar masih 
menjual dengan harga 
non subsidi," 
bebernya.
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Apel	Rapat	

Koordinasi	ASN
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Perayaan	Imlek	di	Kota	
Makassar	dihadiri	oleh	

Bapak	Walikota	dan	Ketua	
DPRD	Makassar	
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Test	Antigen	dan	PCR	
di	Kantor	DPRD	Kota	Makassar	
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Komisi	B	Melakukan	Sidak	
Ke	Gudang	Minyak	Goreng	

Sehubungan	dengan	
Kelangkaan	Minyak	Goreng



DPRD MAKASSAR - Konser CoArt 
Coret Fest 2022 yang berlangsung 
di CCC Makassar pada akhir pekan 
lalu dibubarkan lantaran memicu 
kerumunan dan melanggar protokol 
kesehatan.

Anggota Komisi D Bidang 
Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota 
Makassar, Saharuddin Said, 
meminta pelanggaran protokol 
kesehatan (prokes) pada Konser 
musik di Gedung CCC diusut 
tuntas. Tidak cuma mengusut 
pelanggaran dari pihak 
penyelenggara, tapi juga pihak 
pemberi izin.

Sekadar diketahui, kepolisian 
menegaskan tidak pernah 
memberikan izin keramaian. 
Namun, pihak penyelenggara 
mengklaim telah mengantongi izin. 
Adapun pihak pemberi izin atau 
rekomendasi di tingkat kota yakni 
Dinas Pariwisata, Kesbangpol, 
Pemerintah Kecamatan Mariso, 
Dinas Koperasi dan Satgas Covid-
19.

Menurut Saharuddin, pengusutan 
perihal pemberi rekomendasi atau 
izin pelaksanaan konser musik di 
masa pandemi harus dilakukan. 
Semestinya pihak terkait tidak 
memberikan izin terkait 
penyelenggaraan konser musik di 
masa pandemi Covid-19. 
Musababnya, penerapan dan 
penegakan prokes sulit dilakukan 
saat konser musik.

"Kalau memang tidak bisa, jangan 
dikasih izin. Konser ini jelas tidak 
bisa dia berjauh-jauhan," tegas 
Legislator PAN ini.

Menurut dia, untuk menghindari 
pelanggaran saat konser musik 
sulit lantaran orang saling 
berhimpitan. Di satu sisi, ada 
konsekuensi jangka panjang yang 
akan dihadapi pemerintah. Hal ini 
otomatis mematikan kreativitas 
anak muda.

"Kalau mereka melanggar kasih 
saja sanksi, tapi mereka itu anak 
muda. Ini jadi insiden buruk, orang 

takut berkegiatan," katanya.

Kondisi ini kemudian berimplikasi 
pada pemulihan ekonomi. Padahal, 
pemerintah sendiri yang berusaha 
menggalakkan gerakan tersebut, 
sehingga hal ini menjadi dilema.

"Ini kan lagian sudah lama kita 
tidak begini, kita harus siap dengan 
segala-galanya," pungkas dia.
Sementara itu pihak RS Daya 
bersama Kesbangpol telah 
memenuhi panggilan Polrestabes 
terkait dugaan pelanggaran.

"Kita cuma diminta konfirmasi 
apakah betul melakukan 
pemeriksaan atau tidak. Kita sudah 
memperlihatkan bukti laporan 
kegiatan," ucap Kepala 
Kesbangpol Makassar, Ahmad 
Ashari.

Tujuh nakes telah diterjunkan untuk 
melakukan swab antigen sesaat 
sebelum konser, dimana ditemukan 
22 positif.
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Kasus	Harian	Covid-19	Tembus	322	Orang,	
Dewan	Dorong	Sekolah	Daring
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DPRD MAKASSAR - Seorang 
tenaga pendidik di Kota Makassar 
melakukan kegiatan belajar 
mengajar dari sekolah. 

Kasus positif Covid-19 di Kota 
Makassar naik tajam. Tercatat per 
9 Februari 2022, kasus harian 
tembus 322 orang.

Kondisi ini membuat anggota 
Komisi D Bidang Kesejahteraan 
DPRD Makassar, Yeni Rahman 
mendorong pemerintah untuk 
kembali mempertimbangkan 
penerapan sekolah dalam jaringan 
(daring).

"Memang berat, tapi Makassar 
harus kembali daring, kesehatan 
anak sekolah ini di atas 
segalanya," tutur Yeni.

Yani yang juga legislator PKS ini 
menilai, model pembelajaran 
daring semestinya terus 
dikembangkan, sebab model 
pembelajaran ini dianggap 
modern.

Menurutnya, perlu ada 
penyesuaian terhadap kurikulum 
dan peningkatan efektivitas 
belajar, caranya dengan 
keterlibatan aktif orang tua.

"Orang tua harus memahami 
bahwa untuk mendidik anak ini 
sebenarnya bukan cuma tanggung 
jawab sekolah, ini 50-50, meskipun 
kita bosan kondisi sekarang tidak 
memungkinkan," ujarnya.

Diperlukan kebiasaan bagi seluruh 
pihak, jika telah matang, kondisi ini 
membuat Makassar akan lebih 
siap jika kembali terjadi gelombang 
Covid-19 selanjutnya. Apalagi tak 
ada jaminan kapan Covid-19 ini 
akan berhenti.

"Jangan karena merasa 
pendidikan akan terpuruk lantas 
tidak mau (pembelajaran daring)," 
lanjut dia.
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Anggota	DPRD	Tekankan	
Pentingnya	Perda	KTR
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Semua	orang	berhak	dilindungi	kesehatannya	dari	paparan	

asap	rokok	orang	lain.	Tidak	ada	batas	aman	bagi	paparan	

asap	rokok.	Racun	yang	dikandung	asap	rokok	yang	masuk	

ke	dalam	tubuh	secara	kumulatif	akan	tersimpan	dan	

menimbulkan	berbagai	gangguan	kesehatan.
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DPRD MAKASSAR - 
Komunitas Anak Rakyat 
yang didirikan Rudianto 
Lallo membagikan 
sembako kepada 
masyarakat di Kota 
Makassar, Jumat 
(18/2/2022). Foto: Istimewa

MAKASSAR - Ketua 
DPRD Makassar, Rudianto 
Lallo, kembali 
menunjukkan jiwa 
sosialnya. Lewat program 
Jumat Berkah, Rudianto 
keliling Kota Makassar 
membagikan sembako.

Pemilik tagline "Anak Rakyat" ini 
memang rutin berbagi rezeki 
dengan warga yang membutuhkan. 
Program "Jumat Berkah", 
merupakan bagian dari program 
Nasdem Peduli.

"Sembako yang dibagikan berisi 
beras dan alat kebutuhan rumah 
tangga lainnya," ucap Rudianto, 
dalam siaran pers yang diterima 
SINDOnews, Jumat (18/2/2022).

Rudianto Lallo bersama timnya 
yang dinamai Komunitas Anak 

Rakyat itu, fokus 
membagikan bantuan 
kepada warga yang kurang 
mampu. Pendiri Yayasan 
Anak Rakyat Indonesia ini 
mulai membagi sembako di 
bagian utara Kota 
Makassar.

Warga yang menerima 
mengaku terharu dengan 
apa yang dilakukan Partai 
Nasdem dan terkhusus 
Rudianto Lallo sebagai 
wakil rakyat di DPRD 
Makassar.

Selain Jumat berkah, Rudianto 
Lallo selama ini diketahui sering 
hadir di tengah masyarakat yang 
kesusahan, bencana, dengan 
memberikan beragam bantuan.
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Ketua	DPRD	Makassar	Rudianto	Lallo	
Keliling	Kota	Bagikan	Sembako
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DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar Dra. Hj. 
Kartini menggelar Sosialisasi 
Peraturan Perundang-Undangan 
Tahun Anggaran 2022 bertema 
Sosialisasi Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Pembinaan anak Jalanan, 
gelandangan, pengemis dan 
pengamen di Kota Makassar 
Angkatan 1. Selasa (15/02/2022) di 
Hotel Aston, Makassar.

Dalam kegiatan ini, selaku 
pemateri, Kepala Bidang 
Rehabilitasi Dinas Sosial Kota 
Makassar, Andi Eldi Indra Malka 
dan Kepala Bidang Pengendali 
Bantuan Jaminan dan 
kesejahteraan sosial, A. Rahmat 
Mappatoba serta dipandu oleh 
moderator DR. H. Muh. Said, 
MM., M.AP.

Legislator Partai Perindo ini 
mengatakan, regulasi ini 
sebagai bentuk kepedulian 
pemerintah terhadap anjal 
(Anak Jalanan) dan gepeng. 
Perda ini juga telah diatur baik 
berdasarkan kepercayaan 
maupun undang-undang.

“Bahkan, perda telah diatur soal 
pembinaan terhadap mereka. 

Pembinaan ini ada pada sinergi 
antara masyarakat dan pemerintah, 
serta tidak menutup kemungkinan 
adanya peran swasta,” tutur 
Srikandi Palemen Makassar 
tersebut dalam sambutannya.

“Saya harap apa yang didapatkan 
disini melalui sosialisasi perda, 
dapat disebarkan ke lingkungan 
sekitar agar ini menjadi perhatian 
kita semua bukan hanya 
pemerintah tapi masyarakat juga 
ikut berkontribusi” tambahnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas 
Sosial Kota Makassar, Andi Eldi 
Indra Malka. (Ananta)

Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas 

Sosial Kota Makassar, Andi Eldi 
Indra Malka mengimbau agar 
adanya peran serta masyarakat 
untuk membantu menyebarkan 
perda ini ke lingkungan masing-
masing.

“Agar tidak memberi uang ke anjal 
dan gepeng di jalan sebagai bentuk 
dukungan terhadap pembinaan dan 
berlakunya perda ini,” pesannya.

Tujuannya, agar generasi muda 
seperti anak jalanan dan 
gelandangan tidak semakin 
menjamur di jalan. Bahkan, 
menurut beliau, kerap kali 
mengganggu pengguna jalan.

Pihaknya juga berkomitmen akan 
membina dan memberdayakan 
mereka agar tidak lagi kembali 
mengemis di jalan.

'Sementara itu, Kepala Bidang 
Pengendali Bantuan Jaminan 
dan kesejahteraan sosial, A. 
Rahmat Mappatoba, berharap 
dengan sosialisasi ini bisa 
meminimalisir keberadaan anjal 
dan gepeng di jalan yang bisa 
mengganggu pengguna jalan. 
(Satria)

Legislator	Makassar	Berharap	
Sinergi	Masyarakat	dan	Pemerintah	Bina	Anjal
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DPRD MAKASSAR - Hari Pers 
Nasional (HPN) 2022 yang 
diperingati setiap 9 februari. Menjadi 
momentum untuk terus 
meningkatkan kompetensi dan 
profesionalisme secara pribadi 
maupun kelembagaan insan media.

Hal itu disampaikan oleh Kepala 
Sub Bagian (Kasubag) Humas 
DPRD kota Makassar, Taufiq Nadsir.

Peringatan HPN ini, beliau berharap 
kepada insan pers turut 
mengedukasi dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa.

“Semoga pers indonesia semakin 
profesional,” ujar Taufiq saat ditemui 
di ruang kerjanya, Selasa 
(09/02/2022).

Selain itu, ia juga berharap HPN 
tahun ini, para insan pers bisa 
mencerdaskan, mencerahkan, dan 
memberi banyak hal positif bagi 
masyarakat.

“Semoga insan pers makin 
berkualitas menyajikan informasi 
yang aktual terpercaya agar dapat 
mencerdaskan masyarakat,” 
imbuhnya.

Sekadar diketahui, tahun ini, puncak 
peringatannya digelar di Kendari, 
Sulawesi Tenggara, dengan 
bertema “Sultra Jaya, Indonesia 
Maju”.

Hari	Pers	Nasional	2022,	
Ini	Pesan	Kasubag	Humas	DPRD	Makassar

Taufiq Nadsir
Kepala Sub Bagian Humas DPRD kota Makassar
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DPRD MAKASSAR - Kabar duka 
datang dari salah satu tokoh politik 
di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang 
juga deklarator Partai Demokrat 
Sulsel, A. Reza Ali. Ibu 
kandaungnya, Ni Ketut Mas 
Sastrika Inggas meninggal dunia di 
usia 90 tahun karena sakit di RS 
Stellamaris, Jumat petang, 
(04/02/2022).
Almarhumah juga ibu kandung dari 
Wakil Ketua I DPRD Makassar Adi 
Rasyid Ali.

Saat ini sejumlah tokoh politik di 
Sulsel sudah melayat ke 
rumah duka di kediaman 
Reza Ali, putra sulung 
almarhumah, yang juga 
mantan Legislator DPR RI 
di Marina Beach Hotel, 
Jalan Ujung Pandang No 
6 Makassar.

Beberapa di antaranya 
yakni mantan Wali Kota 
Makassar Ilham Arief 
Sirajuddin, Wali Kota 
Makassar Moh Ramdhan 
Pomanto, Ketua DPD 

Partai Demokrat Sulsel Ni'matullah 
Erbe dan sejumlah tokoh politik, 
pejabat dan pengusaha untuk 
memberikan ucapan 
belasungkawa.

Suasana rumah duka ibunda Adi 
Rasyid Ali. (Dok. Pribadi)

Ketua DPC Demokrat Makassar 
Adi Rasyid Ali, putra sulung 
almarhum mengatakan, saat ini 
jenazah ibu kandungnya masih 
disemayamkan di rumah duka.

“Insya Allah jenazah akan 
dikebumikan di Pemakaman Islam 
Panaikang setelah dishalatkan 
usai shalat Duhur di Masjid RRI Jl. 
Ribura'ne suai , Sabtu, 5 Februari 
2022 di Pekuburan Panaikang 
Makassar usai,” jelas ARA yang 
sehari-hari menjabat sebagai Wakil 
Ketua DPRD Kota Makassar, ini.

ARA yang merupakan adik 
kandung Reza Ali dan St. Diza Ali, 
Ketua MPW Pemuda Pancasila 
Sulsel ini mengatakan, saat ini 
seluruh keluarga sudah 

berdatangan di rumah 
duka. Selain itu, ratusan 
pengurus partai, 
komunitas dan sejumlah 
organisasi lain juga hadir 
di rumah duka.

Untuk diketahui 
amarhumah HJ Ni Ketut 
Mas Sastrika Inggas 
meninggal dunia di usia 
90 tahun. Almarhum lahir 
pada 4 Januari 1933 
silam dan meninggal 
dunia 4 Februari 2022.(**)

Innillahi	Wainna	Ilaihi	Rodjiun	
Ibu	Kandung	Waka	I	DPRD	Makassar	Berpulang



BULETIN	MIMBAR	PARIPURNA

Tahukah Anda

KOTA MAKASSAR merayakan 
Hari Ulang Tahun ke 414, Selasa 
(9/11/2021). Perayaan dilakukan 
secara sederhana karena Pandemi 
Virus Corona masih terjadi.

Tahun lalu, suasana seperti ini 
juga dirasakan warga Makassar 
saat merayakan HUT Kota 
Makassar. Meski begitu, puncak 
perayaan hari jadi Kota Makassar 
didesain dengan penuh nuansa 
adat. Rentetan acara mulai 
dengan perkusi, tunrung 
pakkanjara, tari kolosal dan 
lantunan lagu-lagu Bugis 
Makassar digelar di Anjungan 
Pantai Losari, Makassar.

Acara tersebut hanya dihadiri oleh 
pejabat terkait seperti Wali Kota 
Makassar Moh Ramdhan 
Pomanto, Wakil Wali Kota 
Fatmawati Rusdi, Plt Gubernur 
Sulsel, beberapa kepala daerah, 
Forkopimda, ketua/anggota DPRD 
Makassar, ketua partai, dan 
beberapa tokoh masyarakat.

Namun tahukah Anda, jika 
beberapa tahun sebelumnya, HUT 
Kota Makassar dirayakan setiap 
tanggal 1 April, bukan 9 November 
seperti saat ini.

Penggantian tanggal HUT Kota 
Makassar menjadi 9 November 
dimulai pada tahun 2000 lalu.

Perubahan hari jadi dari tanggal 1 
April ke 9 November terjadi pada 
masa pemerintahan Wali Kota 
Makassar era Amiruddin Maula. 
Perubahan tersebut diatur dalam 
Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Penetapan Hari Jadi Kota 
Makassar.

Menurut perda tersebut, 

perubahan tanggal hari jadi itu 
didasarkan pada kembalinya nama 
Makassar yang memiliki latar 
belakang sejarah, sosial budaya, 
sosial politik, ekonomi, dan agama 
yang diimplementasikan dalam 
berbagai dimensi kehidupan yang 
dapat dibanggakan di masa lalu. 

Hari jadi Kota Makassar pun dikaji 
kembali guna menemukan hari jadi 
yang lebih sesuai dengan 
keberadaan Kota Makassar masa 
lalu, kini dan masa depan. Melalui 
berbagai pengkajian, maka 
diputuskanlah bahwa hari jadi 
Makassar diperingati setiap 
tanggal 9 November.

Tanggal 9 November merujuk pada 
penyatuan Kerajaan Gowa dan 
Kerajaan Tallo pada 9 November 
1607, dalam peristiwa salat Jumat 
bersejarah di Masjid Tallo. 
Kota Makassar merayakan Hari 
Ulang Tahun ke 414, Selasa 
(9/11/2021). Perayaan dilakukan 
secara sederhana karena Pandemi 
Virus Corona masih terjadi.

Tahun lalu, suasana seperti ini 
juga dirasakan warga Makassar 
saat merayakan HUT Kota 
Makassar.

Meski begitu, puncak perayaan 
hari jadi Kota Makassar didesain 
dengan penuh nuansa adat. 
Rentetan acara mulai dengan 
perkusi, tunrung pakkanjara, tari 
kolosal dan lantunan lagu-lagu 
Bugis Makassar digelar di 
Anjungan Pantai Losari, Makassar.

Acara tersebut hanya dihadiri oleh 
pejabat terkait seperti Wali Kota 
Makassar Moh Ramdhan 
Pomanto, Wakil Wali Kota 
Fatmawati Rusdi, Plt Gubernur 
Sulsel, beberapa kepala daerah, 

Forkopimda, ketua/anggota DPRD 
Makassar, ketua partai, dan 
beberapa tokoh masyarakat.

Namun tahukah Anda, jika 
beberapa tahun sebelumnya, HUT 
Kota Makassar dirayakan setiap 
tanggal  1 April, bukan 9 
November seperti saat ini.

Penggantian tanggal HUT Kota 
Makassar menjadi 9 November 
dimulai pada tahun 2000 lalu.

Perubahan hari jadi dari tanggal 1 
April ke 9 November terjadi pada 
masa pemerintahan Wali Kota 
Makassar era Amiruddin Maula. 
Perubahan tersebut diatur dalam 
Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Penetapan Hari Jadi Kota 
Makassar.

Menurut perda tersebut, 
perubahan tanggal hari jadi itu 
didasarkan pada kembalinya nama 
Makassar yang memiliki latar 
belakang sejarah, sosial budaya, 
sosial politik, ekonomi, dan agama 
yang diimplementasikan dalam 
berbagai dimensi kehidupan yang 
dapat dibanggakan di masa lalu. 

Hari jadi Kota Makassar  pun dikaji 
kembali guna menemukan hari jadi 
yang lebih sesuai dengan 
keberadaan Kota Makassar masa 
lalu, kini dan masa depan. Melalui 
berbagai pengkajian, maka 
diputuskanlah bahwa hari jadi 
Makassar diperingati setiap 
tanggal 9 November.

Tanggal 9 November merujuk pada 
penyatuan Kerajaan Gowa dan 
Kerajaan Tallo pada 9 November 
1607, dalam peristiwa salat Jumat 
bersejarah di Masjid Tallo. 

Dulu,	HUT	Makassar	Dulu,	HUT	Makassar	
Dirayakan	Setiap	1	April,	Dirayakan	Setiap	1	April,	
Kenapa	Kini	Dirayakan	Kenapa	Kini	Dirayakan	
Setiap	9	November?	Setiap	9	November?	
Ini	AlasannyaIni	Alasannya

Dulu,	HUT	Makassar	
Dirayakan	Setiap	1	April,	
Kenapa	Kini	Dirayakan	
Setiap	9	November?	
Ini	Alasannya
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INDONESIA menjadi negara 
nomor satu produsen minyak sawit 
mentah (CPO) dunia. Akan tetapi, 
harga minyak goreng yang 
menjadi kebutuhan pokok rakyat 
melambung tinggi selama tiga 
bulan terakhir. Lonjakan harga 
minyak goreng di dalam negeri itu 
seakan dibiarkan mengikuti tren 
kenaikan harga CPO di pasar 
internasional. Karena itulah, pada 
3 Januari, Presiden 
memerintahkan Menteri 
Perdagangan untuk menjamin 
stabilitas harga minyak goreng di 
dalam negeri. Perintah Presiden 
itu memperlihatkan bahwa prioritas 
utama pemerintah ialah kebutuhan 
rakyat. Harga minyak goreng 
harus tetap terjangkau. Namun, 
operasi pasar ternyata tidak 
mampu mengendalikan harga 
minyak goreng yang sudah telanjur 
naik hingga 30% di tingkat 
konsumen. 

Patut diapresiasi langkah 
pemerintah memberlakukan 
kebijakan harga minyak goreng 
sawit Rp14.000 per kilogram untuk 
semua jenis sejak Kamis (20/1). 
Kebijakan yang baik tentu bukan 
yang tertulis di atas kertas, tapi 
konsistensi pelaksanaannya di 
lapangan. Pemerintah harus 
memastikan konsumen membeli 
minyak goreng sesuai harga yang 
ditetapkan. Fakta bicara lain. 
Harga minyak goreng masih dijual 
di atas harga yang ditetapkan 
pemerintah. Berdasarkan data 
Pusat Informasi Harga Pangan 
Strategis Nasional pada Jumat 

(21/1), harga minyak goreng 
bermerek 1-2 rata-rata masih 
berkisar di atas Rp20.000 per 
kilogram, sedangkan harga minyak 
curah tercatat Rp18.850 per 
kilogram. Persoalan lain ialah stok 
habis. Tantangan terbesar 
pemerintah ialah memastikan satu 
harga minyak goreng di pasar 
rakyat, bukan hanya pada tokok-
toko ritel modern. Karena itu, 
pengawasan harus digencarkan. 
Kita percaya pemerintah akan 
bekerja keras untuk memastikan 
satu harga minyak goreng di 
seluruh pelosok negeri. Menteri 
Perdagangan Muhammad Lutfi 
telah menyiapkan kontak 
pengaduan dengan membuka 
hotline khusus. 

Masyarakat dapat mengadukan 
permasalahan di lapangan ke 
saluran yang disediakan. Polri pun 
sudah membentuk tim monitoring 
sebagai tindak lanjut dari kebijakan 
minyak goreng satu harga yang 
dikeluarkan pemerintah dengan 
melakukan tugas pemantauan 
kegiatan produksi, distribusi, dan 
penjualan minyak goreng. 
Masyarakat sebagai konsumen 
hendaknya ikut berpartisipasi. 
Jangan memborong minyak 
goreng sehingga menimbulkan 
kepanikan. Sikap bijak konsumen 
ialah membeli sesuai kebutuhan, 
tidak perlu berlebihan. Dalam 
setiap krisis atau gejolak yang 
menyangkut sejumlah komoditas 
pangan, termasuk minyak goreng, 
selalu saja ada peluang bagi para 
spekulan. Di sinilah pentingnya 

pengawasan agar tidak ada pihak-
pihak yang memanfaatkan 
kesempatan dalam kekisruhan 
untuk 'menggoreng' atau 
memainkan harga komoditas 
tersebut. Begitu pun dengan 
kemungkinan adanya kartel yang 
memonopoli perdagangan 
komoditas ini. Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) sudah 
mengendus indikasi kartel dari 
masalah melejitnya harga minyak 
goreng. 

Diduga perusahaan-perusahaan 
besar yang menguasai pangsa 
pasar minyak goreng dalam negeri 
mengatur kenaikan harga secara 
bersamaan. Berdasarkan data 
consentration ratio (CR) yang 
dihimpun KPPU pada 2019 terlihat 
bahwa sekitar 40% pangsa pasar 
minyak goreng dikuasai oleh 
empat perusahaan besar yang 
juga memiliki usaha perkebunan, 
pengolahan CPO, hingga 
beberapa produk turunan CPO 
seperti biodiesel, margarin, dan 
minyak goreng. Terlepas dari apa 
pun penyebabnya, kekisruhan 
menyangkut harga minyak goreng 
ini harus segera dicarikan solusi. 
Apalagi, ia menyangkut hajat hidup 
orang banyak. Hampir semua 
rumah tangga membutuhkan 
komoditas tersebut. Begitu juga 
para pedagang makanan, 
pengelola restoran, dan 
sebagainya. Jangan biarkan harga 
minyak goreng 'digoreng' suka-
suka.

Agar	Harga	Minyak	Goreng
tidak	Digoreng	
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SIAPA bilang serangan jantung 
hanya akan dialami ketika usia 
sudah tua? Penelitian terbaru 
mengungkapkan bahwa kondisi 
mematikan itu bisa dialami anak 
muda, khususnya perempuan. Para 
peneliti mempelajari lebih dari 
28.000 orang yang dirawat di rumah 
sakit karena serangan jantung dari 
1995 hingga 2014, dan mereka 
menemukan bahwa tingkat serangan 
jantung pada usia 35 hingga 54 
tahun telah meningkat, dari 27 
menjadi 32 persen. 

Dari fakta ini, para dokter di seluruh 
dunia mengimbau kepada Anda 
yang kini berusia 20, 30, atau 40 
tahunan untuk mulai memberi fokus 
kesehatan jantung . Sebab, itu akan 
menentukan apakah Anda berisiko 
serangan jantung atau tidak di 
kemudian hari. Nah, bicara soal tips 
mencegah serangan jantung di usia 
muda, sebagaimana dilansir laman 
Penn Medicine bahwa ada beberapa 
langkah yang bisa dicoba. Apa saja.

1.  Orang dewasa muda dengan 
tekanan darah sedikit di atas 
normal mungkin lebih memiliki 
risiko masalah jantung di 
kemudian hari. Untuk itu, jika 
hasil tensi darah selalu 
menunjukkan kenaikan, maka 
mulai periksakan ke dokter. "Jika 
tekanan darah Anda lebih dari 

120/80, Anda harus 
menganggapnya serius dan 
berkonsultasi ke dokter. 

2.  Kontrol kolesterol
Jangan biarkan kolesterol tubuh 
Anda tinggi. Hal ini sama 
dengan tekanan darah, dapat 
memicu masalah kesehatan 
jantung di kemudian hari. Pada 
usia 20 atau 30-an, kadar 
kolesterol yang tinggi dapat 
meningkatkan risiko penyakit 
jantung dan stroke. Obesitas 
akibat kurang olahraga dan diet 
yang mengandung tinggi gula 
dapat memperparah keadaan. 
Untuk mengatasi masalah 
kolesterol tinggi, Anda 
disarankan kurangi asupan 
lemak jenuh ataupun lemak 
trans, dan jangan lupa untuk 
berolahraga. "Jika diet tanpa 
aktivitas fisik, ini tidak akan 
menurunkan angka kolesterol 
Anda," tegas laporan tersebut.

3.  Berhenti merokok! Merokok 
sudah terbukti berkaitan dengan 
masalah kesehatan serius 
seperti masalah pernapasan 
dan kanker paru-paru, termasuk 
serangan jantung. "Orang yang 
merokok dua sampai empat kali 
dalam sehari lebih mungkin 
terkena penyakit jantung," kata 
laporan tersebut. So, mulai 

sekarang jauhi rokok! 

4.  Upayakan punya berat badan 
ideal Obesitas dikaitkan dengan 
penyakit jantung dan stroke, ini 
menjadi penyebab utama 
kematian dini yang sejatinya 
bisa dicegah. Diet sehat dan 
aktivitas fisik menjadi senjata 
terbaik melawan obesitas dan 
penyakit jantung di usia muda. 
"Untuk mulai mendapatkan berat 
badan ideal, Anda disarankan 
untuk konsumsi nutrisi seperti 
buah, sayuran, biji-bijian, 
unggas, ikan, dan kacang-
kacangan. Soal olahraga, 
usahakan 150 menit per 
minggu," saran laporan tersebut.

5.  Kelola stres Stres yang tidak 
tertangani dengan baik akan 
meningkatkan risiko seseorang 
mengalami masalah kesehatan 
serius. Ya, stres yang Anda pikir 
hanya masalah di pikiran dapat 
menyebabkan darah tinggi dan 
kadar kolesterol naik. "Untuk itu, 
kelola stres dengan baik, selagi 
Anda terus berupaya 
memastikan mengonsumsi 
makanan dan minuman sehat 
dan bergizi seimbang, pun 
berolahraga dengan bijak akan 
meminimalisir serangan jantung 
di usia muda," tambah laporan 
itu.

Tips	Cegah	Serangan	Jantung	Tips	Cegah	Serangan	Jantung	
di	Usia	Mudadi	Usia	Muda
Tips	Cegah	Serangan	Jantung	
di	Usia	Muda
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