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

Adapun beberapa Headline News yang dapat dirangkum 
oleh Tim Redaksi Buletin Mimbar Paripurna kali ini. 
Diantaranya yaitu di Bulan September tahun 2022, 
Sekretariat DPRD Kota Makassar telah menggelar 
launching applikasi e-Ro’ta (e-Reses Oleh Kita) yang 
dilaksanakan di Hotel Gammara Makassar (22/09/2022). 
Launching e-Ro’ta disambut baik oleh masyarakat dan 
menjadi inovasi Pemerintah Kota Makassar yang 
diinisiasi oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.

Sesuai dengan tema launching yaitu “e-Ro’ta, Wujudkan 
Makassar Sombere dan Smart City” , applikasi e-Ro’ta 
menjadi inovasi yang sangat mendukung program 
Pemerintah Kota Makassar yang mendorong 
pengembangan Smart City Kota Makassar yang 
beroirentasi ke digitalisasi data sesuai dengan program 
yang dicanangkan Sekretariat DPRD Kota Makassar 
pada Rakorsus Kota Makassar 2022 pada bulan Maret 
2022 .

Sekretaris DPRD Kota Makassar, Dahyal, mempunyai 
harapan applikasi e-Ro’ta menjadi salah satu applikasi 
unggulan Pemerintah Kota Makassar yang bertujuan 
untuk memudahkan pelayanan masyarakat dalam hal 
menampung aspirasi yang bersifat partisipatif langsung 
dari masyarakat.

“e-Ro’ta hadir untuk memudahkan masyarakat dalam 
menampung aspirasi secara partisipatif dan berharap 
aplikasi ini menjadi inovasi unggulan Pemkot Makassar 
yang orientasinya dapat mengakomodasi reses anggota 
dewan.”

Di bulan yang sama Anggota Badan Anggaran DPRD 
Kota Makassar rutin menggelar Rapat Badan Anggaran 
(Banggar). Rapat Banggar tersebut membahas tentang 
Ranperda tentang Perubahan APBD TA. 2022 bersama 
TAPD.

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

                                         Makassar, 30 September 2022
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DPRD MAKASSAR - Gelaran 
Makassar International Eight Festival 
and Forum (F8) diyakini bisa 
meningkatkan ekonomi masyarakat.

Banyak pelaku UMKM dilibatkan 
dalam acara terbesar di Kota 
Makassar ini.
Ketua DPRD Kota Makassar 
Rudianto Lallo mengatakan, F8 
berpeluang besar menggerakkan 
ekonomi kerakyatan.

Ajang ini memang sangat ditunggu-
tunggu oleh masyarakat untuk 
menambah semangat mereka agar 
pulih dan bangkit dari pandemi.

"Ini bagus sekali, dua tahun kita 
vakum karena ada covid, sekarang ini 
pak wali buka, ini top sekali untuk 
gerakkan ekonomi kerakyatan," ucap 
Rudianto Lallo kepada Tim Media, 
Jumat (9/9/2022).

Sebagai anak rakyat, RL mengatakan 
F8 sangat terasa bagi pelaku UMKM.

Ia berharap, UMKM yang ada di F8 
mendapat respon positif dari 
masyarakat.

"Ini harus disambut riang gembira 
oleh masyarakat Kota Makassar. 
Kalau kita lihat animo masyarakat 
Makassar luar biasa. Mudah-
mudahan kegiatan ini bisa membuat 
ekonomi mereka naik," harapnya.

Hajatan spektakuler kata Ketua 
Bappilu NasDem Sulsel ini akan 
menaikkan branding Kota Makasar 
sebagai kota dunia.

Pembukaan F8 telah dihadiri 
sejumlah figur penting, seperti 
Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif 
Sandiaga Uno, beberapa gubernur, 
puluhan politisi hingga puluhan 
kepala daerah di Indonesia.

Perwakilan luar negeri juga telah ikut 
berpartisipasi dalam pembukaan F8, 
ditambah dengan persembahan film 
dari beberapa negara diyakini bisa 

mengharumkan nama Kota 
Makassar.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, 
Danny Pomanto menyebut tema F8 
adalah Energy Of Recovery. Sebuah 
energi yang ditujukan untuk 
pemulihan.

"Diusia Indonesia yang ke 77 tahun 
mengangkat tema pulih lebih cepat 
bangkit lebih kuat, maka kita 
sempurnakan dengan energi 
recovery," sebut Danny.

Lanjut Danny, Energy of Recovery 
dimana Makassar menampilkan 
simbol keberanian. Karenanya ada 
dua simbol dan F8 yakni pinisi dan 
badik.

"Pinisi adalah simbol keberanian 
masyarakay Bugis Makassar 
mengarungi samudera, sementara 
badik yang merupakan  simbol harga 
diri dan keberanian," tuturnya. (*)

Berita	Kegiatan	Ketua	DPRD	Rudianto	Lallo	berkaitan	dg	DRPD

Rudianto	Lallo:	F8	Makassar	
Bangkitkan	Ekonomi	Kerakyatan

Buletin Mimbar Paripurna
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Adi	Rasyid	Ali	Jamin	Hak	
Anak	lewat	Perda

DPRD MAKASSAR - Pembuatan 
perda ini merupakan payung 
hukum untuk anak. Semua 
kebutuhan dan hak anak menjadi 
penting dan perhatian pemerintah 
karena ada sejumlah sanksi bagi 
mereka yang melanggar perda ini.

Demikian disampaikan Wakil 
Ketua DPRD Kota Makassar Adi 
Rasyid Ali saat menggelar 
sosialisasi angkatan 13 dengan 
peraturan daerah (perda) nomor 5 
tahun 2018 tentang Perlindungan 
Anak, di Hotel Grand Maleo 
Makassar, Selasa 03/08/2022).

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

narasumber, Kepala Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Makassar, 
Achie Soleman. (NL)

Menurut Ara-sapaan akrab Adi 
Rasyid Ali, regulasi ini masih ada 
yang kurang sehingga dirinya 
mengusulkan untuk merevisi perda 
tentang perlindungan anak ini. 
Dirinya ingin pemerintah tidak 
hanya melindungi tapi juga 
memenuhi kebutuhan anak.

“Saya kira perda tentang 
perlindungan anak masih ada yang 
kurang. Kita hanya fokus pada 
melindungi harusnya pemerintah 
fokus juga pemenuhan hak 
anak,”pungkas Legislator Partai 
Demokrat itu.

Selain dirinya, juga hadir dua 
narasumber, Kepala Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Makassar, 
Achie Soleman dan Dosen 
Psikologi UMMA Ita Suryaningsih. 
(Satria)
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Berita	Kegiatan	Wakil	Ketua	1	DPRD	ARA	berkaitan	dg	DRPD
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DPRD	Makassar	Launching	eRO'TA,
Warga	Bisa	Langsung	Sampaikan	Aspirasi

DPRD MAKASSAR - Wakil Ketua 
DPRD Kota Makassar, Andi 
Suhada Sappaile menyambut baik 
program ini. Menurut politisi PDIP 
ini, aplikasi ini membantu DPRD 
menampung aspirasi masyarakat. 
Hal yang sama juga diungkapkan 
wakil ketua dewan lainnya, Adi 
Rasyid Ali.

Sementara itu, Wali Kota 
Makassar dalam sambutannya 
yang dibacakan Asisten III Pemkot 
Makassar, Mario Said memberikan 
apresiasi kepada Sekretariat 

DPRD Kota Makassar yang 
terus melakukan 
peningkatan kinerja dan 
integritas dalam rangka 
memberikan pelayanan 
yang terbaik bagi anggota 
dewan dan masyarakat.

Jika inovasi aparatur 
tangguh dan hebat, maka 
pasti pelayanan untuk 
masyarakat juga maksimal,” 
sebut Mario. Usai Mario 

memberikan sambutan, acara 
dilanjutkan dengan launching 
eRO'TA dengan mendownload 
aplikasi eRO'TA.
Acara launching dilanjutkan 
dengan diskusi publik bertema 
eRO'TA Wujudkan Makassar 
Sombere dan Smart City. Diskusi 
ini dipandu Andi Mangara dan 
menghadirkan narasumber Ketua 
KIP Sulsel, Pahir Halim, Asisten III 
Mario Said dan Wakil Ketua DPRD 
Adi Rasyid Ali. (*)

Berita	Kegiatan	Wakil	Ketua	2	DPRD	Andi	Suhada	Sappaile	berkaitan	dg	DRPD
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DPRD MAKASSAR – Wakil Ketua III 
DPRD Makassar Andi Nurhaldin 
menerima kunjungan rombongan 
DPRD dari berbagai daerah. 
Rombongan yang datang di 
antaranya anggota DPRD 
Kabupaten Minahasa Utara, Kota 
Balikpapan, Kota Manado, 
Kabupaten Sigi, dan Polewali 
Mandar. Mereka diterima di ruang 
Badan Anggaran DPRD Makassar, 
Jumat (24/9/2021).

Andi Nurhaldin didampingi Plt 
Sekretaris DPRD Makassar Dahyal 
serta Kepala Bagian Umum 
Sekretariat DPRD Makassar Muhajir. 
Turut hadir Kepala Subbagian 
Protokol Puspawati Hera. 

Kunjungan rombongan dari lima 
daerah itu dengan maksud dan 
tujuan yang berbeda. DPRD 
Minahasa utara mengutarakan 
kedatangannya yaitu mengenai 
implementasi Pokok-pokok pikiran, 
apakah semua diakomodir. Sedang, 
DPRD Balikpapan meminta masukan 
kebijakan akses konten 
pembelajaran di bidang pendidikan 
pada masa pandemi.

Selain itu, DPRD Kota Manado ingin 
berbagi informasi terkait APBD tahun 
2022. DPRD Kabupaten Sigi 
berkunjung terkait kebijakan 

keuangan daerah dalam masa 
pandemi. Dan DPRD Polman 
mempelajari teknis jalannya 
pembahasan KUA PPAS Perubahan 
APBD Perubahan 2021.

Menaggapi hal itu, Wakil Ketua 
DPRD Makassar Andi Nurhaldin, 
mengatakan pokok-pokok pikiran 
DPRD merupakan tanggungjawab 
Pemerintah Kota, lalu pihaknya 
mengawasi melalui Badan Anggaran.

“Pokir kita dikawal oleh banggar, 
namun yang bertanggung jawab 
tetap pemkot, walupun pada tahun 
2020 hampir 100 persen tidak 
terakomodir karena adanya 
pandemi,” ujar Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat itu.Lanjut dia, 
mengenai pembahasan Anggaran 
perubahan terbagi dua bagian. 
Kebijakan Umum Anggaran 
Perubahan APBD 2021 dibahas 
Badan Anggaran. Sedangkan, 
Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS) dibahas masing-
masing komisi dengan mitra kerja 
SKPD terkait.

“Kami melakukan pembahasan KUA 
oleh banggar dan PPAS oleh komisi. 
Walaupun nantinya kami akan 
rapatkan kembali di banggar,” 
ungkapnya.

Sementara dalam menangani segala 
aspek kehidupan dalam masa 
pandemi covid-19, Andi Nurhaldin 
menyebut, pihaknya sangat 
mengapersiasi Pemerintah Kota 
yang memiliki program Makassar 
Recover yang menurunkan Kota 
Makassar dari level 4 ke level 2.

Wakil	Ketua	DPRD	Nurhaldin	
Terima	Kunjungan	DPRD	Berbagai	Daerah

Berita	Kegiatan	Wakil	Ketua	3	DPRD	Andi	Nurhaldin	berkaitan	dg	DRPD
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Berita	Kegiatan	Ketua	Komisi	A

Komisi A Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Makassar 
Sabtu 3/09/2022 melakukan rapat pembahasan Rancangan PPAS 
APBD Perubahan tahun anggaran 2022 di ruang rapat Komisi A.KOMISI A

Lanjutan Rapat Komisi A DPRD Makassar bersama Sekertaris 
Dewan, H. Dahyal dan pejabat struktural. Selasa 6/09/2022 

melakukan rapat pembahasan Rancangan PPAS APBD 
Perubahan Tahun Anggaran 2022 di ruang rapat Komisi A

BULETIN	MIMBAR	PARIPURNA8
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Berita	Kegiatan	Ketua	Komisi	B

Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Makassar, 
Sabtu 3/09/2022 melakukan rapat pembahasan Rancangan PPAS 
APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 di ruang rapat Komisi B.KOMISI B

Komisi B DPRD Kota Makassar Minggu 25/09/2022 menggelar Komisi terkait Ranperda APBD 
Perubahan tahun 2022, bersama mitra kerja Komisi di Ruang Rapat Komisi B.

Lanjutan Rapat Komisi B DPRD Makassar, senin 05/09/2022 melakukan rapat pembahasan 
Rancangan PPAS APBD Perubahan tahun anggaran 2022 di ruang rapat Komisi B
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Berita	Kegiatan	Ketua	Komisi	C

Komisi C DPRD Kota Makassar, Gelar Rapat Penyampaian 
Gambaran Umum Rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2022 berserta SKPD terkait. Sabtu, 03/09/2022 
Di Ruang Komisi C DPRD Makassar.

KOMISI C

Komisi C DPRD Makassar Kamis 08/09/2022 menggelar Rapat Dengar Pendapat merespon surat warga 
Perumahan AKPER Stella Maris, Kelurahan Pai perihal penyelesaian pembukaan akses jalan. 

Rapat di gelar di ruang Banggar DPRD Makassar

Komisi C DPRD Makassar Jumat 09/09/2022 di ruang Banggar menggelar Rapat Dengar Pendapat 
menindaklanjuti Surat dari Ketua LPM Kelurahan Lakkang perihal Pencemaran Air Sungai Tallo dengan 

menghadirkan  Direktur PT. Kima Makassar dan sejumlah Pimpinan sejumlah Perusahaan

Komisi C DPRD Kota Makassar Senin 26/09/2022 menggelar Komisi terkait Ranperda APBD Perubahan 
Tahun 2022, bersama mitra kerja Komisi di Ruang Rapat Komisi C
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Berita	Kegiatan	Ketua	Komisi	D

Komisi D DPRD Makassar malam ini, sabtu 3/09/2022 melakukan 
rapat pembahasan Rancangan PPAS APBD Perubahan Tahun 
Anggaran 2022 di ruang rapat Komisi DKOMISI D

Komisi D DPRD Makassar Sabtu, 10/09/2022 menggelar Rapat Dengar Pendapat merespon Aspirasi dari 
Aliansi serikat pekerja tenaga kesehatan Kota Makassar tentang nasib tenaga kesehatan non ASN, 

rapat berlangsung di Ruang Banggar dan dihadiri Wakil Ketua I Adi Rasyid Ali.

Komisi D DPRD Kota Makassar Minggu 25/09/2022 memulai menggelar Rapat Pembahasan Ranperda 
APBD Perubahan tahun 2022, bersama mitra kerja Komisi di Ruang Rapat Komisi D.
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DPRD MAKASSAR - Ketua DPRD Kota MAKASSAR 
Rudianto Lallo (RL) menggelar Sosialisasi Peraturan 
Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 02 Tahun 2019 
tentang Rumah Susun, Tahun anggaran 2022 Angkatan 
XV, di Hotel Grand Maleo, Kamis (29/9/2022).

Sosialisasi Perda tersebut menghadirkan dua 
narasumber diantaranya Zainuddin Djaka dan Susuman 
Halim (Sugali). Kegiatan sosialisasi ini dipandu langsung 
oleh Anwar sebagai moderator.

Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo menuturkan 
bahwa kegiatan sosialisasi Perda ini diadakan karena 
melihat di Kota Makassar saat ini semakin berkurangnya 
lahan untuk dijadikan tempat pemukiman sedangkan 
pertumbuhan masyarakat semakin meningkat setiap 
tahunnya.

Oleh karenanya, Lanjut Politisi Partai Nasdem itu, sudah 
saatnya pemerintah menginisiasi pembangunan rumah 
susun untuk menanggulangi atau sebagai solusi pada 
masyarakat yang belum memiliki rumah tinggal.

Zainuddin Djaka selaku narasumber pertama dalam 
kesempatan ini menjelaskan tentang filosofi pengaturan 
rumah susun yang memiliki maksud bahwa setiap warga 
masyarakat berhak untuk mendapatkan tempat tinggal 
dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan hal ini 
jugalah yang menjadi tujuan dari pemerintah Kota 
Makassar dan DPRD Kota Makassar terhadap 
masyarakat yang masih tinggal didaerah-daerah kumuh 
agar bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.

“Mudah-mudahan setelah selesai kegiatan ini, ibu-ibu dan 
bapak-bapak juga bisa mengkomunikasikannya kembali 
pada masyarakat yang ada disekitarnya, baik itu tetangga 
maupun keluarganya yang mungkin dengan keberadaan 
rumah susun ini dapat hidup lebih baik dan nyaman 
tentunya, ungkapnya.

Sementara itu, Susuman Halim sebagai narasumber 
kedua mengungkapkan bahwa tujuan Perda ini agar 
rumah susun dapat dibangun dengan tertata rapi dan 
sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan oleh 
pemerintah kota.

“Tujuan dari perda ini untuk membatasi agar rumah susun 
tidak menjamur di kawasan komersil dan masyarakat 
yang menjadi penghuninya tidak menyalahgunakan 
aturan yang telah dibuat untuk para penghuni rumah 
susun tersebut,” pungkasnya.

Ketua DPRD Makassar 
Rudianto Lallo Gelar Sosialisasi 

Perda Nomor 2 Tahun 2019

Berita	Reses/Sosper	Rudianto	Lallo	&	ARA

DPRD MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Kota Makasar 
Adi Rasyid Ali menilai pembangunan dan kemajuan 
daerah baik dari segi ekonomi maupun pembangunan 
manusia harus dibarengi dengan adanya ketertiban 
umum di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini mendukung penuh adanya keterlibatan 
masyarakat dalam setiap program pemerintah.

“Ketertiban umum harus didukung penuh oleh 
masyarakat sebab pembangunan dan kemajuan 
ekonomi daerah tidak akan berjalan tanpa adanya hal 
itu,” katanya.

Demikian disampaikan Koordinator Badan Anggaran 
DPRD Makassar ini saat melaksanakan kegiatan 
sosialisasi angkatan 14 dengan tema Peraturan Daerah 
Nomor 07 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, 
Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Hotel 
Grand Maleo Makassar, Senin (05/09/2022).

Diketahui, narasumber yang juga hadir dalam kegiatan 
ini yaitu Kepala Satpol PP Makassar, Ikshan, S.Sos, 
MM dan Sekretaris DPRD Makassar, Dahyal.

Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) sebagai 
garda terdepan pengakan perda dan penertiban umum 
harus mampu bersinergi dengan masyarakat walaupun 
dalam praktiknya kerap menemui berbagai kendala 
yang sampai mengancam nyawanya.

“Satpol PP sebagai garda terdepan penegakan perda 
harus selalu menjaga ketertiban dan menjaga 
hubungan dengan masyarakat yang bersentuhan 
langsung,” tegas Legislator Partai Demokrat itu.

Sosialisasi Perda, Wakil Ketua DPRD 
Adi Rasyid Ali Paparkan 

Pentingnya Ketertiban Umum
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Wakil Ketua DPRD Makassar, A Nurhaldin NH bersama 
Anggota DPRD Makassar, Anton P Goni terima 

kunjugan  Pimpinan beserta Anggota Komisi IV DPRD 
Kab. Wajo konsultasi & Koordinasi Tentang Pemulihan 

Ekonomi Masyarakat. Jumat 23/09/2022 di Ruang 
penerimaan Tamu DPRD Makassar.

Wakil	Ketua	DPRD	A	Nurhaldin	NH	
Menerima	Kunjugan	

Anggota	Komisi	IV	DPRD	Kab.	Wajo

Berita	Reses/Sosper	Suhada	&	Nurhaldin

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 Rabu 
(21/9/2022) Sosialisasi kali ini mengangkat tema ”Perda 
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam 
Pembangunan” menghadirkan narasumber akademisi 
Nurlina Subair serta Wadir RSUD Daya, Amalia Malik.

Dalam sambutannya, Andi Suhada mengatakan, Perda 
ini sangat penting disosialisasikan, mengingat 
kesetaraan gender ini sangat penting dalam 
pembangunan, bahwa pria dan wanita bisa bekerja 
berdampingan untuk menciptakan hasil yang maksimal. 
“Kita hidup dalam kultur bahwa laki laki itu diatas sedikit 
dari wanita, padahal dalam pembangunan sudah bisa 
sama setara dengan peran laki laki. Makanya Pemrintah 
kota bersama DPRD melahirkan Perda ini,” kata Andi 
Suhada.

Dikatakan lebih lanjut, dijaman modernisasi seperti 
sekarang ini banyak wanita yang punya kapasitas dan 
kemampuan yang lebih di semua sektor baik instansi, 
dunia usaha, bahkan di dunia politik wanita sudah diberi 
ruang yang cukup besar. “Ini menandakan kualitas 
perempuan dalam pembangunan semakin meningkat 
guna mewujudkan Kota. Makassar yang lebih baik,” 
tuturnya.

Sementara, Nurlina Subair selaku narasumber 
mengatakan, pengarusutamaan gender ini adalah 
strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender 
menjadi suatu yang integral dari perencanaan. Gender 
adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan 
tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi dari 
akibat dari dapat berubah oleh keadaan sosial dan 
budaya masyarakat. 

“Itulah kenapa pengarusutamaan gender ini masih 
dianggap penting untuk disosialisaikan karena masih 
banyak ketimpangan yang terjadi di masyarakat 
utamanya di sosial budaya,” terangnya. (*/yud)

Sosper,	Andi	Suhada:	

Kesetaraan	Gender	Sokong	

Pembangunan	Kota	Makassar
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Berita	Reses/Sosper	RTQ	/	Eric

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar, Eric Horas 
menyosialisasikan Peraturan Daerah 
(Perda) Kota Makassar Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Ketertiban 
Umum. Kegiatan sosper tersebut 
digelar di Whiz Prime Hotel 
Sudirman Makassar, Jalan Jenderal 
Sudirman, Makassar, Jumat 
(23/9/2022).

Hadir sebagai narasumber masing-
masing Kolonel Purn Agus Sochiarso 
serta Letkol Inf Purn Narwan. 
Keduanya berasal dari Persatuan 
Purnawirawan Indonesia Raya 
(PPIR). Adapun moderator dalam 
kegiatan ini adalah M Amiruddin 
Umasugi.

Dalam sambutannya, Eric Horas 
menjelaskan bahwa tujuan perda ini 
adalah untuk memberikan dasar 
hukum dan pedoman dalam 
penyelenggaraan ketertiban umum 
dan ketenteraman masyarakat serta 
perlindungan masyarakat secara 
berkeadilan dan berkepastian 
hukum. 

“Kita berharap perda ini bisa 
meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap hukum, dan 
mengetahui apa saja yang menjadi 
hak, kewajiban dan larangan, serta 
sanksi yang berlaku dalam 
kehidupan bermasyarakat,” kata 
ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD 
Kota Makassar itu.

Menurut Eric Horas, “Kita tidak mau 
selalu ada masalah, makanya kita 
memberikan pemahaman melalui 
kegiatan sosper ini. Saya yakin 
perda ini bakal efektif jika pemerintah 
dan masyarakat bisa bersinergi,” 
harap ketua DPC Partai Gerindra 
Kota Makassar itu. 

Sementara itu, Kolonel Purn Agus 
Sochiarso selaku narasumber 
kegiatan menekankan pentingnya 
peranan penegak perda dalam 
menjalankan tugas pokok dan 
fungsinya untuk menjaga ketertiban 
umum dan ketenteraman 
masyarakat.

“Ditambahkan dalam perda ini diatur 
penyelenggaraan ketertiban umum 
oleh Satpol PP yang meliputi deteksi 
dan pencegahan dini, pembinaan 
dan penyuluhan, patroli, 
pengamanan, dan pengawalan,” 

Narasumber lainnya, Letkol Inf Purn 
Narwan turut mengajak masyakarat 
untuk tak sungkan melapor ketika 
ketenteraman di lingkungannya 
terganggu. 

“Bisa dilaporkan ke RT/RW kita, atau 
langsung melalui lurah. Jika 
koordinasi ini berjalan baik, maka 
penerapan perda ini juga akan 
semakin bagus,” singkatnya. (*)

Ciptakan	Lingkungan	Tenteram,	
Eric	Horas	Sosialisasikan	Perda	Ketertiban	Umum

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar, Rachmat Taqwa 
Quraisy (RTQ) dari PPP meminta 
pemerintah kota untuk mendata 
seluruh rumah kost yang ada. 
Pendataan dilakukan demi menjaga 
ketertiban.

Demikian disampaikannya saat 
menggelar Sosialisasi Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Rumah 
Kost. Kegiatan berlangsung di Hotel 
Khas Makassar, Jalan Andi 
Mappanyukki, Selasa (13/09/2022).

Ketua Komisi A Bidang 
Pemerintahan ini melihat selama ini 
rumah kost telah banyak dibangun di 
Kota Makassar. Sedangkan datanya 
tidak ada. Sehingga, pengawasan 
pun kurang ketat.

Ditambahkan, pendataan juga 
dimaksudkan agar pengelola rumah 
kost bisa berkontribusi terhadap 
pembangunan daerah. Selama ini, 
banyak pemilik kos yang hindari 
pendataan gegara ogah bayar pajak.

“Itu pihak pemilik kost kalau didata 
akan ketahuan, bisa ditahu kapan 
terdaftar dan bisa juga ditagih untuk 
pembayaran pajaknya. Tapi ini biasa 
dihindari mereka,” tambahnya.

Untuk itu, RTQ juga meminta 
pendataan disampaikan oleh 
masyakarat ke pemilik kos. “Butuh 
kesadaran warga kalau mau kita 
tertibkan ini rumah kost. Nanti 
setelah didata jika melanggar, Satpol 
kan menindak secara tegas,” 
tukasnya.

Narasumber sosialisasi, Mutmainnah 
menyatakan bahwa dengan 
pendataan, aturan di kost juga akan 
jelas. Selama ini, ia melihat 
ketertiban kurang terjaga lantaran 
aturan yang dibuat pemilik 
cenderung abu-abu.

“Misalanya, kost itu harus ada ruang 
tamunya. Jangan sampai tamu 
langsung dibawa ke kamarnya 
apalagi yang punya kost adalah 
perempuan dan tamunya adalah laki-
laki,” katanya.

Hal senada juga disampaikan 
narasumber lainnya, Nurmansyah 
Putra Kahir. Ia menegaskan jika 
aturan tidak jelas, maka pemerintah 
akan bertindak secara tegas.

“Maka ada sanksi yang diberikan. 
Jadi mengelola kost itu juga ada 
aturannya, makanya baru didata 
dulu,” tukasnya. (*)

RACHMAT TAQWA QURAISY 

Jaga	Ketertiban,	RTQ	Minta	Seluruh	
Rumah	Kost	di	Makassar	Didata

ERIC HORAS



BULETIN	MIMBAR	PARIPURNA 15

Berita	Reses/Sosper	Sangkala	Saddiko	&	Andi	Hadi

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, sangkala 
saddiko fraksi PAN Komisi B Bidang 
pembangunan , menyebut bahwa 
baca tulis Alquran sangat erat 
kaitannya dengan pendidikan.

sangkala saddiko menyampaikan hal 
itu saat menggelar kegiatan 
sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) 
Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Baca Tulis 
Alquran yang berlangsung di Hotel 
Sarison Jalan perintis kemerdekaan , 
Kota Makassar, Selasa (20/09/2022).

Sosialisasi perda ini menghadirkan 
dua narasumber, yakni Mantan 
Anggota DPRD Kota Makassar ustad 
arifuddin lewa dan Nur Hamsinah 
akademisi

“Maka dari itu pendidikan baca tulis 

Al-Qur'an sangat penting untuk 
disosialisasikan. Karena hal ini perlu 
diajarkan sejak dini, baik itu di 
pendidikan formal maupun 
nonformal,” katadia Sangkala 
Saddiko

Sementara narasumber arifudin lewa 
menjelaskan, baca tulis Alquran telah 
dirumuskan ke dalam kurikulum 
pendidikan. “Kalau dimasukkan 
dalam kurikulum, maka akan menjadi 
persyaratan lulus. Artinya, anak-anak 
ini akan belajar setiap harinya

Arifuddin lewa berharap, para 
peserta sosialisasi bisa mendapat 
ilmu dalam memahami Al-Qur'an. 
Salah satu sarananya adalah 
merealisasikan terlaksananya 
amanah Perda Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Baca Tulis Al-
Qur'an ini.

SANGKALA SADDIKO

Sangkala	Saddiko	Gaungkan	Pentingnya	
Baca	Tulis	Al-Qur’an	Terhadap	Anak

DPRD MAKASSAR - Anggota 
Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) 
Kota Makassar Andi Hadi Ibrahim 
Baso SS,.MA kembali menggelar 
sosialisasi peraturan perundang-
undangan (sosper) no 5 tahun 2018 
tentang “Perlindungan Anak” Sabtu 
(17/9/2022) di Hotel Harper 
Makassar.

Hadir sebagai narasumber Ir Hj 
Wiwiek Purnamaningsih A,Ma.M 
Si.dan Achi Soleman Kepala Dinas 
Pemberdayaan perempuan dan 
Perlindungan Anak.

Narsum Hj Wiwiek mengimbau pada 
peserta sosper bahwa anak 
merupakan aset bangsa,sebagai 
bagian dari generasi muda,anak 
berperan sebagai succesor suatu 
bangsa.

“Konvensi hak anak dan UU 
Perlindungan anak menegaskan 
bahwa anak memiliki 4 hak dasar 
yakni hak untuk hidup,hak tumbuh 
kembang,hak mendapat 
perlindungan dari segala bentuk 
kekerasan dan eksploitasi serta hak 
berpartisipasi,”paparnya. Adapun 
tujuan perlindungan anak antara lain 
menjamin terpenuhinya hak-hak 
anak, memperoleh perlindungan dari 
kekerasan, ekspolitasi, perlakuan 
salah, dan penelantaran, serta untuk 

memperkuat sistem mekanisme 
penyelenggaraan perlindungan anak.

Disebutkan beberapa laporan kasus 
kekerasan terhadap anak tercatat 
meningkat dari 11,057 (2019) 
sebanyak 11,278 (2020) dan 14.517 
(2021).Dimana ada 45 persen kasus 
kekerasan seksual 19 persen 
kekerasan psikis dan 18 persen 
kekerasan fisik.Keluarga broken 
home,lahirnya kontent tidak mendidik 
di masa covid19 serta maraknya 
bullying.

Achi Soleman Kadis Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
menyebutkan pihaknya senantiasa 
sesuai koridor dan aturan yang 
ada,dimana PPA memberikan 
penanganan apabila terjadi 
kekerasan pada anak, KDRT, 
kekerasan terhadap perempuan, 
anak berhadapan dengan hukum, 
anak dalam situasi darurat, serta 
anak korban napsa. Bentuk 
kekerasan antara lain fisik, psikis 
atau emosional, eksploitasi, seksual, 
penelantaran, traficking, korban 
penculikan, bullying, intoleransi, dan 
lainnya.

“Kam dari PPA senantiasa 
memberikan layanan gratis untuk 
pengaduan masyarakat, 
penjangkauan korban, pengelolaan 

kasus, penampungan sementara 
(rumah aman), mediasi, 
pendampingan psikolog dan hukum, 
dan terakhir rekomendasi nikah 
(Perma No. 5 tahun 2019 tentang 
pedoman mengadili permohonan 
dispensasi kawin)

“Kami bersama pemerintah dan 
legislatif senantiasa melakukan 
pemantauan terhadap perda 
tersebut,kalau ada aspirasita, 
laporannya soal kekerasan terhadap 
anak sampaikan ke kami Insha Allah 
akan kami tindak lanjuti,” pungkas 
Andi Hadi.(ninaannisa)

Andi	Hadi	Ibrahim	Baso	Gelar	Sosper	
Tentang	Perlindungan	Anak

ANDI HADI IBRAHIM BASO

Buletin Mimbar Paripurna



BULETIN	MIMBAR	PARIPURNA16

Buletin Mimbar Paripurna

Berita	Reses/Sosper	Ari	Ashari	&	fatma	Wahyuddin

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Makassar, Fatma Wahyuddin 
menggelar Sosialisasi Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2009 
tentang Pelayanan Kesehatan, di 
Hotel Aston, Jl Sultan Hasanuddin, 
Kamis (8/9/2022).

Pada kesempatan itu, 
Fatma–sapaan akrabnya 
memberikan edukasi ke warga atau 
peserta terkait pelayanan kesehatan. 
Di mana, tak sedikit masyarakat 
belum mengetahui sistem pelayanan 
kesehatan yang diberikan 
pemerintah kota. 

Fatma berharap, peserta yang 
mayoritas ketua RT dan RW bisa ikut 
membantu menyebarluaskan Perda 
nomor 7 tahun 2009 tentang 
Pelayanan Kesehatan. Tujuannya, 
masyarakat tahu hak dan kewajiban 
mengenai pelayanan kesehatan ini.

“Kalau ada masyarakat terutama 
konstituen ingin mendapatkan 
pelayanan kesehatan bisa langsung 
ke Puskesmas atau ke RSUD Daya,” 
ungkapnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, 
Ahmad Asyarie menyampaikan, 
pemerintah kota menyiapkan 
beberapa fasilitas pelayanan 
kesehatan. Diantaranya, 47 Pusat 
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 
dan satu Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Daya.

“Kita harap rumah sakit milik 
pemerintah kota bisa bertambah 
sehingga masyarakat lebih mudah 
memperoleh layanan kesehatan 
maksimal,” jelas dokter Ari sapaan 
akrabnya.
Dirut RSUD Daya ini menyampaikan, 
pelayanan dasar yang bisa dinilmati 
masyarakat mulai pemeriksaan 
dokter, konsultasi kesehatan dan 

laboratorium. Semua layanan ini 
sudah ada di seluruh puskesmas.
“Semua fasilitas pelayanan dasar 
adami di puskesmas. Bahkan, ada 
beberapa yang sudah rawat inap,” 
tukasnya. (*)

FATMA WAHYUDIN

Fatma	Wahyuddin	Edukasi	Warga	
Soal	Pelayanan	Kesehatan

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar, Ari Ashari Ilham 
menggelar reses ketiga masa 
persidangan ketiga tahun 2021/2022. 
Bertempat di Jalan Seroja 5A, 
Kelurahan Kampung Buyang, 
Kecamatan Mariso, Senin (8/8/2022).

Di titik pertama ini, Ketua Fraksi 
Nasdem DPRD Makassar itu 
mendapat banyak keluhan warga. 
Terkhusus untuk program bantuan 
sosial (Bansos) yang tidak merata.

Turut hadir Camat Mariso, Juliaman 
dan Lurah Kampung Buyang, 
Sattubo. Juga dihadiri oleh 
Babinkamtibmas dan Babinsa 
setempat. 

Salah satunya yang disampaikan 
oleh warga bernama Ina. Ia 
menyampaikan bahwa bansos yang 
tidak merata dipicu karena carut 
marutnya pendataan warga yang 
berhak menerima bantuan.

Selama ini, menurutnya, banyak data 
yang warga terhapus tanpa 
pemberitahuan. Padahal, mereka 
masih membutuhkan bantuan untuk 
meringankan beban ekonominya.

Menanggapi persoalan itu, Ari Ashari 
Ilham mengaku telah menjalin 

komunikasi dengan Dinas Sosial 
perihal pendataan bansos. Ia tak 
menampik jika persoalan itu masih 
terus dikeluhkan masyakarat.

“Jadi untuk pendataan kita harus 
libatkan semua sektor, jangan 
sampai ada like dislike, karena kan 
tidak semua pak RT dan pak RW ini 
bisa bersikap netral,” jelasnya.

“Kalau soal bansos, itu tidak ada 
urusan dan itu harus diberikan 
karena itu hak mereka semua. 
Tolong saya titip kepada pihak camat 
dan kelurahan bahwa memang 
semua sektor harus terlibat. 
Sehingga, tidak ada lagi warga yang 
tertinggal,” sambungnya.

Adapun Ari Ashari Ilham juga 
mengajak warga untuk turut 
mensukseskan program Lorong 
Wisata (Longwis) yang dicanangkan 
oleh Pemkot Makassar. Hal itu untuk 
mendukung Makassar menjadi kota 
dunia sesuai visi misi Danny-Fatma.

“Lorong wisata adalah program 
bapak Wali Kota Makassar sehingga 
Makassar kota dunia itu harus bebas 
kumu. Karena jika sudah ada lorong 
wisata maka pelan-pelan kondisi 
kumuh tidak akan lagi,” ucap Ari 
Ashari Ilham.

Ari juga mengatakan program 
Longwis akan melibatkan semua 
sektor terkhusus SKPD Pemkot 
Makassar. “Misalnya untuk Dinas 
Pekerjaan Umum akan memperbaiki 
jalan yang ada. Dan setiap longwis 
akan pendampingan untuk pelatihan 
juga. Jadi kita akan keroyok 
bersama,” imbuhnya.

“Saya harap warga yang tersentuh 
harus membantu pemerintah kota 
dan harus terlibat bersama agar bisa 
menerima manfaatnya dari program 
lorong wisata ini,” tutup Ari Ashari 
Ilham. (*)

ARI ASHARI ILHAM

Reses	di	Kampung	Buyang,	Ari	Ashari	
Dengarkan	Keluhan	Bansos	



Anggota	DPRD	Makassar	William	Gelar	Sosialisasi	Perda	
Tentang	Pengelolaan	Sampah	Pada	Masyarakat

DPRD MAKASSAR - Anggota 
Legislator DPRD Kota Makassar, 
William menggelar Sosialisasi 
Peraturan Daerah (Perda) No.4 
tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Sampah angkatan XIV di Hotel 
Santika Makassar, Jalan Sultan 
Hasanuddin No.40, Sabtu 
(24/09/2022).

Adapun pelaksanaan kegiatan 
tersebut bertindak selaku 
narasumber yaitu Saharuddin, SS., 
MM, Irwan Intje dan Sitti Nurhayati, 
SE bertindak sebagai moderator.

Dalam sambutannya, William merasa 
cukup prihatin terhadap persoalan 
sampah di Kota Makassar, hal ini 
tentunya menginisiasi dirinya untuk 
mengambil tema Perda No.4 Tahun 
2011 tentang pengelolaan Sampah.

“Saya sengaja mengambil tema 
tentang pengelolaan sampah Perda 
No.4 Tahun 2011 karena banyak 
bersentuhan langsung dengan 
masyarakat, tujuannya agar 
bagaimana dapat memilah dan 
manfaat sampah yang bisa menjadi 
ekonomi untuk masyarakat,” tutur 
William selaku legislator PDI-

Perjuangan tersebut.

“Kita terus intens melakukan 
koordinasi terkait persoalan 
pengelolaan sampah ini, yang pasti 
kita semua mau Makassar bersih, 
jadi dimulai dari diri kita masing-
masing,”ujarnya.

Saharuddin, SS, MM selaku 
narasumber juga memberikan 
edukasi tentang pentingnya 
pengelolaan sampah bagi 
masyarakat, dimana tanpa 
kesadaran dan kerjasama 
masyarakat pemerintah tidak akan 
maksimal menjalankan Perda No.4 
Tahun 2011 tentang pengelolaan 
sampah tersebut.

“Apa yang disampaikan legislator 
PDI-Perjuangan William saya kira 
cukup dimengerti, untuk tetap intens 
melakukan koordinasi terkait 
persoalan sampah ini, berharap 
warga dapat membantu apa yang 
menjadi program pemerintah, tanpa 
dukungan masyarakat apa yang 
menjadi harapan kita bersama untuk 
menciptakan Makassar tidak rantasa 
sangat sulit untuk kita wujudkan,” 
pungkasnya.

Irwan Intje menambahkan bahwa 
pada kesempatan ini bersama 
mengajak agar seluruh masyarakat 
untuk dapat ikut berperan dalam 
mengelola sampah dengan bijak. 
Karna hal itu akan mempengaruhi 
lingkungan sekitar.

“Mariki bersama-sama mengelola 
sampah'ta dengan bijak. Karna 
tujuannya agar tidak terjadi banjir 
dikarenakan sampah yang kita 
buang sembarangan tempat,” Irwan 
Intje tutup.Red
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Berita	Reses/Sosper	William	&	AWT

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar, Abd Wahab Tahir 
kembali menemui konstituen daerah 
pemilihan (dapil) 2 meliputi lima 
kecamatan, yakni Kecamatan Wajo, 
Bontoala, Ujung Tanah, Tallo dan 
Kepulauan Sangkarrang.

Agendanya, membahas sekaligus 
sosialisasikan Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 7 tahun 2021 tentang 
Ketertiban Umum, Ketentraman dan 
Pelindungan Masyarakat, di Hotel 
Whiz Prime Sudirman, Minggu 
(18/9/2022). 

Kata dia, pihaknya ingin dan 
berharap ada ketertiban di tengah 
masyarakat. Lewat perda ini, semua 
yang diinginkan dalam regulasi yang 
diterbitkan 2021 kemarin bisa 
terwujud dan terlaksana.

“Saya orang yang termasuk, tidak 
sepakat dengan demo. Kalau bicara 
ketertiban umum, itu perintah 
undang-undang. Makanya, boleh 
demo tapi harus jaga ketertiban 
umum,” jelasnya.

Lebih jauh, sambung Politisi Golkar, 
pelaksanaan pemilu raya nantinya 
diharapkan tidak terjadi saling sikut 
sehingga melahirkan kisruh bahkan 
hal-hal yang tidak diinginkan. 
Apalagi, pemilu raya RT dan RW 
diikuti oleh banyak orang.

Terpisah, Narasumber Kegiatan 
Pantja Nur Wahidin mengatakan, 
regulasi ini masih baru sehingga 
perlu sosialisasi lebih masif. 
Harapannya, peserta bisa membantu 
menyebarluaskan Perda nomor 7 
Tahun 2021 ke lingkungan masing-
masing.

Perda ini terbentuk untuk 
memberikan dasar hukum dan 
pedoman dalam menyelenggarakan 
ketertiban umum. Sebab, ada tujuan 
yang ingin dicapai dari adanya 
regulasi yang dibentuk tahun 2021 
kemarin. “Salah satu tujuan 
dibentuknya perda ini mewujudkan 
penghormatan, perlindungan, dan 
pemenuhan hak dan kewajiban 
masyarakat,” kata Pantja.

Selain itu, sambung mantan Kabid 
GTK Dinas Pendidikan Kota 
Makassar itu tujuan lainnya adanya 
perda ini yakni mewujudkan tata 
kelola pemerintahan daerah yang 
baik. Meningkatkan kualitas 
pembangunan dan meningkatkan 
kesadaran dan ketaatan hukum 
masyarakat. (*)

Ciptakan	Ketertiban	Umum,	
AWT	Ajak	Warga	Bangun	Ruang	Diskusi

WILLIAM LAURIN

ABDUL WAHAB TAHIR
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Berita	Reses/Sosper	Budi	Hastuti	&	Anwar

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar, Budi Hastuti 
mengajak masyakarat untuk turut 
menjaga ketertiban umum. 
Sehingga, bisa menciptakan rasa 
nyaman terhadap sesama.

Demikian disampaikan Budi Hastuti 
saat menggelar Sosialisasi Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Ketertiban Umum, 
Ketentraman dan Perlindungan 
Masyakarat, di Hotel Khas Makassar, 
Jalan Mappanyukki, Kamis 
(22/9/2022).

Budi–sapaan akrabnya menilai 
masyakarat Makassar sudah harus 
bisa mencegah perpecahan yang 
ada. Dan merujuk pada perda 
ketertiban umum. 

“Makanya sosialisasi ini kita harap 
masyakarat bisa sebarluaskan 
perdanya. Agar mari kita ciptakan 
rasa aman, cara apa saja yang bisa 
dilakukan untuk menjaga ketertiban 
umum,” katanya.

Keterlibatan masyakarat pun juga 
mesti didukung oleh Pemerintah 

Kota. Anggota Komisi B Bidang 
Ekonomi dan Keuangan ini 
mengatakan kolaborasi merupakan 
hal terpenting.

“Pemerintah dalam menerapkan 
Perda ini tentu harus melibatkan 
masyakarat. Saya yakin masyakarat 
Makassar mau bekerjasama demi 
menciptakan rasa nyaman dalam 
beraktivitas,” ujarnya.

Plt Kepala Satpol PP Makassar, 
Ichsan mengatakan bahwa saat ini 
pihaknya gencar melakukan 
pendekatan humanis. Ia menilai 
upaya ini efektif untuk menjaga 
ketertiban.

“Kita sekarang sudah melakukan 
pendekatan humanis, itu yang kita 
tekankan. Ada juga pendekatan 
kekeluargaan,” ungkap Ichsan saat 
menjadi narasumber.

Sesuai arahan Wali Kota Makassar, 
ia juga akan terus melakukan 
penindakan sesuai laporan warga. 
“Tapi tentu itu lagi kita akan 
bicarakan baik-baik dulu kepada 
yang bersangkutan. Tidak langsung 

tindaki,” tambahnya.

Sedangkan, narasumber kegiatan 
lainnya, Puspito Hargono 
mengatakan peran penting 
masyakarat memang dibutuhkan. 
Untuk itu, Perda tersebut dihadirkan 
agar dipahami oleh mereka.

“Marilah kita ciptakan rasa nyaman 
dan aman. Janganlah cari ribut-ribut 
agar Makassar kita ini damai,” tukas 
Puspito. (*)

Ajak	Masyakarat	Jaga	Ketertiban	Umum,	
Budi	Hastuti:	Mari	Ciptakan	Rasa	Aman

BUDI HASTUTI

DPRD MAKASSAR - Legislator 
DPRD Makassar Fraksi Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) Anwar 
Faruq menjadi perhatian mahasiswa 
yang sedang berunjuk rasa dan 
memblokade jalan. Anwar melintas 
di depan kampus Universitas 
Muslim Indonesia (UMI), Jalan Urip 
Sumoharjo, menerobos barisan 
massa aksi.

Pantauan Media di lokasi, Senin 
(9/5/2022) sekitar pukul 15.00 Wita, 
Anwar terlihat diadang massa aksi. 
Dia mengemudikan mobil dengan 
menggunakan baju putih, jaket 
cokelat, serta peci hitam.

Anwar dan sejumlah mahasiswa 
terlihat sempat beradu argumen 
lantaran dirinya hendak menerobos 
barisan massa aksi. Anwar 
kemudian menunjukkan kartu nama 
sebagai anggota DPRD Makassar 
dari Fraksi PKS.

Di tengah-tengah debat 
argumentasi, ia meminta massa 

aksi membiarkannya melintas. 
Anwar menyebut PKS sama-sama 
berjuang untuk menolak kenaikan 
harga BBM.

"Saya anggota DPRD Makassar dari 
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, 
sama-sama ki kita berjuang. Fraksi 
PKS yang membela supaya bensin 
tidak naik. Kasih lewat ma satu, 
yang lain diblokir saja," kata Anwar 
Faruq.

Pengakuan Anwar kemudian 
ditimpali oleh mahasiswa yang 
memblokade jalan. Permintaannya 
untuk dibiarkan melintas dianggap 
tidak adil karena pengguna jalan 
yang lain tetap diblokade.

"Tidak bisa, tidak adil namanya 
kalau begitu, Pak. Tidak ada 
keadilan sosial bagi seluruh 
masyarakat Indonesia," timpal 
seorang mahasiswa.
Meskipun sempat terjadi 
ketegangan, namun Anwar akhirnya 
dibiarkan lewat oleh massa aksi 

yang memblokade jalan. Hal itu 
setelah salah seorang pihak 
keamanan kampus mencoba 
menengahi.

Sementara pengguna jalan lain 
tetap tidak dibiarkan melintas. 
Massa aksi kembali menutup jalan 
di depan kampusnya, Jalan Urip 
Sumoharjo.

 

ANWAR FARUQ

Aksi	Heroik	Anwar	Faruq	Saat	
Terobos	Demo	Mahasiswa
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Berita	Anggota	DPRD	Azis	Namu	dan	Hamzah	Hamid

DPRD MAKASSAR - Kebijakan 
retribusi pelayanan persampahan di 
Kota Makassar adalah potensi yang 
cukup besar untuk meningkatkan 
pendapatan daerah (PAD). Oleh 
karenanya perlu kesadaran 
masyarakat untuk berkontribusi 
melalui pembayaran retribusi untuk 
pembangunan Kota Makassar.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD 
Kota Makassar Hamzah Hamid saat 
membuka sekaligus menjadi 
narasumber pada kegiatan 
sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan, di Grand 
Imawan, Rabu (31/8/2022).

Menurut Hamzah Hamid, Perda ini 
memiliki turunan berupa Perwali 
nomor 56 tahun 2015 tentang 
peninjauan tarif retribusi pelayanan 
persampahan yang mengatur secara 
detail tarif jenis sampah dan 

zonasinya.

“Retribusi sampah mesti dibayarkan 
oleh masyakarat. Bukan sekadar 
kewajiban melainkan merupakan 
bagian dari kontribusi mereka 
terhadap pembangunan Makassar. 
Hasilnya masuk ke kas daerah dan 
digunakan untuk pembangunan kota 
Makassar,” papar Hamzah Hamid.

Hamzah Hamid memastikan 
penarikan retribusi mendorong 
pelayanan kebersihan sampah lebih 
baik. Apalagi, volume sampah yang 
kian meningkat membutuhkan kerja 
ekstra bagi petugas. Karena pola 
konsumsi masyarakat yang semakin 
besar dan menghasilkan sampah 
yang besar bukan hanya rumah 
tangga tapi hotel, perusahaan, dan 
lainnya.

“Sebagai masyakarat yang taat 
aturan, apa yang menjadi isi dari 

Perda kita harus pahami. Dari 
kondisi itu, kita buat aturan ini agar 
jelas pelayanannya,” paparnya 
lagi.(*/yud)

Hamzah	Hamid:	Retribusi	Persampahan	
Penyokong	PAD	Makassar

HAMZAH HAMID

DPRD MAKASSAR - Politisi senior 
PPP Anggota DPRD Makassar, 
Abdul Aziz Namu Kembali 
menyebarluaskan produk hukum 
Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang 
Pemenuhan Hak-hak Penyandang 
Disabilitas, di Hotel Grand asia , 
jalan Boulevard .minggu 
(26/06/2022). 

Perda ini dianggap perlu menjadi 
perhatian bersama, baik masyarakat 
maupun pemerintah. Sebab, hak-hak 
penyandang disabilitas sejauh ini 
masih butuh perhatian lebih dari 
semua pihak.

Legislator Fraksi PPP itu 
menyampaikan, perda ini merupakan 
produk hukum yang dibuat di DPRD 
Makassar untuk memberi 
pemerataan terhadap orang-orang 
berkebutuhan khusus. “Perda ini 
perlu diketahui penyandang 
disabilitas maupun masyarakat 
secara umum tentang bagaimana 
memberikan kesetaraan dalam 
kehidupan sehari-hari,” pungkasnya. 

“Di Makassar sendiri sudah ada 
beberapa tempat yang memberikan 
fasilitas terhadap penyandang 
disabilitas. Misalnya di mal, ada yang 
khusus pengguna kursi roda,” kata, 

Namun, lanjut Aziz Namu di tempat-
tempat umum seperti jalan raya 
belum banyak menyentuh 
penyandang disabilitas. Salah 
satunya adalah jalur pedestrian atau 
trotoar.

Salah seorang pemateri, Hapidah 
djalante selaku kabid perlindungan 
perempuan dan pemberdayaan 
perempuan serta perlindungan anak 
kota makassar menyampaikan, 
pemerintah khusus di Kota Makassar 
memang masih belum maksimal 
dalam memenuhi hak-hak 
penyandang disabilitas.

“Kalau yang saya lihat yang 
digalakkan adalah jalur khusus untuk 
sepeda. Sedangkan penyandang 
disibilitas agak kurang,” ucap dia. 
Contoh lain, di kantor-kantor 
pemerintahan belum ada fasilitas 
khusus bagi penyandang disabilitas. 
Ini artinya perhatian terhadap hak-
hak penyandang disabilitas masih 
minim.

“Bukan hanya soal fasilitas fisik. 
Ketersediaan lapangan kerja bagi 
penyandang disabilitas juga perlu 
diperhatikan. Agar perda yang 
menggalakkan kesetaraan ini bisa 
terealisasi dengan baik,” imbuhnya.

Pemateri lain, Husmirah Husain 
ST.selaku dierektur pengembang 
program institusi of justice Kota 
Makassar, mengatakan sejauh ini 
pemerintah sudah mencoba 
memenuhi hak-hak para penyandang 
disabilitas. “Kalau secara fisik 
infrastruktur kan itu ada instansi 
teknis yang punya tupoksi sendiri.klw 
kami di (ICJ) hanya bisa memberikan 
perhatian kepada mereka yang 
kurang mampu sama seperti 
masyarakat lainnya,” pungkasnya.

Abdul	Aziz	Namu	Sosialisasi	Perda	
Pemenuhan	Hak	Disabilitas

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

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar Syamsuddin Raga 
menggelar sosialisasi penyebaran 
produk hukum daerah “Perda Nomor 
2 Tahun 2016 Tentang Tanggung 
Jawab Sosial dan Lingkungan 
Perusahaan”, di Hotel Raising Star, 
Jl. Racing Center, Minggu (4/9/2022).

Kegiatan menghadirkan dua 
narasumber sekaligus, yakni 
Burhanuddin (dosen UNM) serta 
Ariansyah (Kabid Ketenagakerjaan 
Disnaker Kota Makassar).

Dikesempatan itu, Syamsuddin Raga 
mengungkapkan, Perda TSLP ini 
hadir untuk memberikan hak kepada 
masyarakat melalui perusahaan 
yang berdomisili disekitarnya.

TSLP atau yang lebih dikenal CSR 
kata Syamsuddin Raga adalah 
bagian dari kewajiban perusahaan 
yang berskala besar seperti PT, 
BUMN, ataupun BUMD untuk 
memberikan hak atau bantuan 
kepada masyarakat, apakah itu 
pemeliharaan lingkungan, perbaikan 
infrastruktur ataupun UMKM.

“Program CSR atau TSLP ini 
merupakan kewajiban bagi 

perusahaan untuk turut serta dalam 
program pemberdayaan masyarakat. 
CSR bukan hanya program “bagi-
bagi kue” tetapi harus menjadi 
sebuah program yang 
berkesinambungan,” terang SR 
akronim Syamsuddin Raga.

Namun demikian, Politisi Partai 
Perindo ini menilai, penyaluran dana 
CSR di Makassar masih menyisakan 
banyak persoalan diantaranya soal 
sasaran CSR, ketepatan 
penggunaan dana, serta perusahaan 
bisa melakukan penyaluran langsung

Untuk itu ia berharap, untuk 
bersama-sama mengambil peran 
baik dalam pengawasan maupun 
terlibat dalam program-program 
pemberdayaan masyarakat melalui 
CSR.

“Keberadaan Dewan TSLP ini 
diharapkan lebih memperkuat forum 
CSR yang sudah ada selama ini, 
sehingga semua laporan masuk ke 
Dewan bisa langsung diteruskan ke 
pengusaha yang enggan 
mengeluarkan dana CSR untuk 
masyarakat,” terangnya.

SR juga mengajak peserta 

sosialisasi untuk menyikma dengan 
baik pemaparan kedua pemateri 
sehingga sosialisasi ini bukan hanya 
sekedar kegiatan seremonial tetapi 
mampu dipahami dan di 
implementasikan dilingkungan 
masing-masing.

“Saya berharap ada interaksi kita, 
sehingga sosialisasi ini bisa menjadi 
pengetahuan baru dan kemudian 
bisa kita bagikan kepada masyrakat 
disektar kita,” tandasnya. (*/yud)

SYAMSUDDIN RAGA

Syamsuddin	Raga	Paparkan	Pentingnya	Perda	TSLP

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar, M. Yunus HJ, 
mengatakan peran perempuan saat 
ini harus ditingkatkan demi 
terwujudkan pembangunan. Apalagi, 
hal itu telah didukung dengan 
adanya Peraturan Daerah (Perda) 
mengenai keterlibatan perempuan 
dalam pembangunan.

Hal itu disampaikan Yunus saat 
menggelar sosialisasi Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Pengarusutamaan Gender 
(PUG) dalam Pembangunan, di Hotel 
Almadera, Jalan Somba Opu, Kamis 
(8/9/2022).

Yunus menjelaskan, regulasi terkait 
PUG dalam pembangunan bertujuan 
agar peran perempuan bisa terbuka 
ke semua bidang pekerjaan. Sebab, 
kondisi ini menuntut hal tersebut dan 
sudah jauh berbeda dengan konsep 
orang tua dahulu.

Menurut Ketua Hanura Makassar itu, 
implementasi Perda tentang PUG 
dalam Pembangunan belum 
maksimal. Dirinya pun mendorong 

pemerintah agar bisa lebih aktif. 
Minimal, aturan ini ikut 
disosialisasikan ke masyarakat.

“Saya lihat belum 
(diimplementasikan). Bola saja tidak 
bisa gol kalau tidak didorong. 
Pemerintah harus hadir juga disini,” 
ungkapnya.

Narasumber kegiatan, Yuda Yunus, 
mengatakan perda ini penting 
terutama pelibatan perempuan 
dalam pembangunan. Tak ada lagi 
diskriminasi terhadap perempuan 
sehingga aturan ini menjadi payung 
hukum yang tepat.

“Panjang sekali proses pembuatan 
Perda PUG ini. Saya ikut dalam 
menyusun naskah akademik karena 
saya pikir ini penting,” tukas Yuda 
Yunus.

Dia menyebut, ada beberapa hal 
bentuk diskrimnasi terhadap 
perempuan. Diantaranya, sub 
ordinasi, beban ganda, pelebelan 
dan kekerasan. Semuanya itu 
harusnya sudah tidak ada lagi, 

terlebih ada regulasi yang melindungi 
perempuan.

“Bentuk-bentuk diskriminasi ini 
menjadi alasan pemerintah kota 
mendorong lahirnya perda ini. Nah, 
PUG ini membahas soal 
keseimbangan bukan pertentangan 
antar laki-laki dan perempuan,” 
ujarnya.

H.M. YUNUS HJ

Yunus	Dorong	Pemerintah	Maksimalkan	
Implementasi	Perda	PUG



BULETIN	MIMBAR	PARIPURNA 21

Buletin Mimbar Paripurna

Berita	Anggota	DPRD	Nurul	Hidayat	dan	Irwan	Djafar

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Irwan Djafar 
menggelar Sosialisasi Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 
2014 tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Pengadaan, 
Peredaran dan Penjualan Minuman 
Beralkohol. Bertempat di Hotel 
Grand Town, Sabtu (17/09/2022).

Sosialisasi kali ini menghadirkan 
dua narasumber. Ialah Kepala Dinas 
Perdagangan Kota Makassar, Arlin 
Ariesta dan Plt Kepala Satpol PP 
Kota Makassar, Ichsan.

Irwan Djafar menyampaikan bahwa 
Perda ini mesti dipahami oleh 
seluruh masyakarat. Sebab, ada 
peran mereka terlibat dalam 
pengawasan peredaran minuman 
beralkohol.

“Didalam peraturan ini ada pelibatan 
warga, ikut serta dalam bentuk 
pengawasan. Jadi kalau ada di 
pinggir jalan penjualan minuman 
beralkohol misalnya, telpon pak 
Kasatpol, nanti ditindaki,” ujarnya.

“Satpol ini kan yang bertugas 
menindak. Jadi makanya sengaja 
kami undang agar masyakarat tahu 
dan lebih kenal,” tambah Irwan 
Djafar.

Legislator dari Fraksi Nasdem ini 
juga mempersilakan masyakarat 
mengadu ke dirinya. Sebagai 
perwakilan rakyat, ia akan menindak 
secara tegas apabila terdapat 
pelanggaran.

“Sampaikan ke kami, nanti kita 
datangi. Kalau terbukti melanggar, 
kita kasih rekomendasi pak Wali 
Kota biar diberikan sanksi,” ucap 
Anggota Komisi A DPRD Makassar.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Perdagangan Kota Makassar, Arlin 
Ariesta menyatakan bahwa Perda 
itu sudah tertuang jelas terkait 
kualifikasi izin usaha minuman 
beralkohol. Terkhusus perihal 
penjualannya.

“Misalnya pedagang eceran itu tidak 
boleh menjual barangnya dari 
distributor yang terdaftar. Begitu 

juga distributor tidak boleh menjual 
ke eceran yang bukan dari 
distributor yang terdaftar,” jelasnya.

“Ada juga larangan. Misalnya tidak 
boleh dijual di tempat umum dan 
pedagang kaki lima atau cafe yang 
tidak punya izin. Kalau tidak 
terdaftar, kita tindaki,” tukas Arlin. (*)

Irwan	Djafar	Ajak	Masyakarat	Awasi	
Peredaran	Minuman	Beralkohol

IRWAN DJAFAR

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Nurul 
Hidayat, menggelar sosialisasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 
Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR), di Hotel Khas 
Makassar, Jalan Andi Mappanyukki, 
Jumat (9/9/2022).

Dalam pemaparannya, Nurul 
Hidayat menyampaikan Perda KTR 
bertujuan menjaga kesehatan 
masyakarat. Sesuai aturan, ada 
beberapa kawasan yang tidak boleh 
ditempati merokok.

“Jadi kawasan tanpa rokok ini 
melingkupi pelayanan kesehatan, 
dan juga tempat ibadah, tempat 
bermain anak. Di situ kawasan yang 
kita tidak boleh merokok. Itu 
namanya melanggar Perda,” 
ujarnya.

Politisi dari Partai Golkar itu 
beralasan bahwa merokok dapat 
merusak kesehatan. Bukan hanya 
bagi diri sendiri maupun masyarakat 

sekitar yang terkena asapnya.

“Bertujuan untuk melindungi 
kesehatan perseorangan, keluarga 
dan masyarakat. Ini melindungi dar 
zat adiktif yang terkandung dalam 
rokok,” lanjutnya. 

Kepada perokok, Nurul 
mengingatkan untuk tidak merokok 
di sembarang tempat. Terlebih di 
lokasi yang sudah menjadi KTR.

“Jadi pemerintah sudah mengatur 
dimana kawasan tanpa merokok, 
jadi masyarakat kadang tidak tahu. 
Di kegiatan ini semoga kita bisa 
lebih paham,” tutup Anggota Komisi 
B Bidang Ekonomi dan Keuangan 
ini.

Kabag Umum DPRD Kota 
Makassar, Muhajir senada dengan 
Nurul. Diungkapkannya, zat adiktif 
dalam rokok juga memicu 
mengganggu kesehatan perokok 
pasif. Terlebih terkena asapnya 
terus menerus.

“Merokok itu hak asasi anda. Tapi 
ingat juga dampaknya bagi 
masyarakat lain,” ujarnya.
“Kesehatan masyarakat itu jauh 
lebih penting. Kalau angka 5 persen 
itu dari sakit, jadi bahaya bagi 
pemerintah. Jadi ini Perda adalah 
bentuk kepedulian pemerintah dan 
DPRD,” sambung Muhajir.

Nurul	Hidayat	Sosialisasi	Perda	Kawasan	Rokok

NURUL HIDAYAH
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Berita	Anggota	DPRD	Mario	David	dan	Ray	Suryadi

DPRD MAKASSAR - Makassar 
sebagai sentralisasi peradangan dan 
bisnis di Indonesia timur telah 
mengalami peningkatan produktifitas. 
Maka dari itu, pemerintah wajib hadir 
guna memenuhi hak masyarakat 
untuk hidup nyaman dan aman.

Salah satu yang kerap meresahkan 
warga adalah anak jalanan, 
pengemis dan pengamen. Oleh 
sebab itu, dilakukanlah pembinaan 
terhadap anak-anak yang terjebak 
dalam kondisi ini.

“Aktifitas ini tidak selayaknya 
dilakukan di jalanan karena begitu 
banyak bahaya yang mungkin bisa 
terjadi. Maka pemerintah hadir dalam 
rangka pembinaan dan 
pengawasan,” ujar Anggota DPRD 
Kota Makassar Ray Suryadi Arsyad, 
Jumat (09/09/2022).

Hal ini diungkapkan dirinya 

membuka kegiatan Sosialisasi 
angkatan 14 dengan tema Peraturan 
Daerah Nomor 02 Tahun 2008 
tentang Pembinaan Anak Jalanan. 
Gelandangan, Pengemis dan 
Pengamen di Kota Makassar yang 
berlangsung di Hotel Karebosi 
Primer.

Selain dirinya juga hadir narasumber, 
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar 
Aulia Arsyad dan Plt. Kepala Satpol 
PP Makassar Ikhsan.

Sangat memprihatikan, tambah Ray, 
aktifitas ini dilakukan oleh oknum 
yang tergolong produktif. Hal ini 
menjadi masalah sebab sering terjadi 
pemaksaan terhadap pengguna 
jalan.

“Nah, disini pemerintah hadir bisa 
membedakan mana pengamen 
meresahkan dan mana yang betul-
betul seniman. Hadirlah pemerintah 

dalam hal ini Dinas Sosial melakukan 
pembinaan dan ada sanksinya jika 
memberi uang di jalanan,” tutup 
Legislator muda Demokrat Makassar.

Kerap	Meresahkan,	Ray	Suryadi	Sosialisasi	
Perda	Pembinaan	Anjal

RAY SURYADI ARSYAD

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar Fraksi Nasdem Mario 
David PN menggelar sosialisasi 
Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 7 tahun 2015 Tentang 
Penyelenggaraan Bantuan Hukum, 
Kamis (22/9/2022). Kegiatan 
berlangsung di Hotel Harper Jalan 
Perintis Kemerdekaan KM 15.

Hadir sebagai pembicara 
mendampingi Mario, Sekretaris 
DPRD Kota Makassar Muhammad 
Dahyal, SE dan Pemerhati Hukum di 
Kota Makassar. Mario 
mengungkapkan bahwa salah satu 
hak warga negara yang harus selalu 
dilindungi adalah tentang kesamaan 
perlakukan di depan hukum. Karena 
itu adalah amanat undang undang 
yang wajib dipenuhi negara. 

"Di Makasar, kepedulian pemerintah 
terhadap upaya tersebut diwujudkan 
dalam bentuk Peraturan Daerah 
Nomor 7 tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Bantuan Hukum, 
di mana fokus dari produk undang 
undang daerah ini adalah 
mewujudkan hak konstitusional 
setiap penduduk kota sesuai dengan 
prinsip persamaan kedudukan di 
dalam hukum serta membantu 
penduduk kota yang tidak mampu 
terhadap masalah hukum yang 
dihadapi," ujar Mario. 

“Hal yang sama juga berlaku 
terhadap upaya pemenuhan hak 
pembelaan hukum atas sebuah 
masalah yang dihadapi oleh 
penduduk kota Makassar. Makanya 
Perda Nomor 7 tahun 2015 ini, bisa 
menjadi satu landasan untuk kita 
bisa mengakses bantuan bantuan 
hukum tersebut jika diperlukan," 
katanya.

Dahyal yang sebagai nara sumber 
juga menambahkan mereka yang 
berhak mendapatkan bantuan hukum 
adalah setiap orang atau kelompok 
orang miskin yang menghadapi 
masalah hukum yang dibuktikan 
dengan Kartu Tanda Penduduk Kota 
dan orang miskin atau kelompok 
orang yang kondisi sosial 
ekonominya berada di bawah garis 
kemiskinan.

Selanjutnya masyarakat yang mau 
memperoleh bantuan hukum ini 
hendaknya mengajukan permohonan 
secara tertulis kepada pemberi 
bantuan hukum melalui wali kota 
atau pejabat yang ditunjuk yang 
berisi paling sedikit identitas 
pemohon dan uraian singkat 
mengenai pokok persoalan yang 
dimohonkan bantuan hukumnya.

Disesi tanya jawab Fajar warga 
kelurahan Pai, Kecamatan 
Biringkanaya mengungkapkan 

bahwa Perda ini merupakan satu 
bentuk kabar bahagia bagi 
masyarakat yang memang sangat 
awam tentang persoalan hukum.

"Syukurlah pemerintah sudah 
menuangkan kedalam perda ini, 
bahwa nantinya akan ada 
pendampingan hukum kepada 
masyarakat kurang mampu jika 
mereka tidak diinginkan harus 
bermasalah dengan hukum, nah 
lewat perda ini semoga kejadian 
kejadian seperti itu sudah tidak ada 
lagi ke depannya," jelasnya.

Mario	David	Bicara	Hak	dan	Kesamaan	di	Depan	Hukum

MARIO DAVID 
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Berita	Anggota	DPRD	Hj.	Muliati	dan	Galmerrya	

Wakil	Rakyat	Dorong	Pemkot	Gelar	Pasar	Murah
DPRD MAKASSAR - Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kota Makassar mendorong 
pemerintah kota mengambil langkah 
cepat guna menghindarkan 
masyarakat dari tingginya harga 
kebutuhan pokok pascanaiknya 
harga bahan bakar minyak (BBM). 
Salah satunya dengan menggelar 
pasar murah di 15 kecamatan Kota 
Makassar.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua 
Komisi B Bidang Ekonomi dan 
Keuangan DPRD Makassar Hj 
Muliati. Ia bahkan meminta Pemkot 
Makassar, dalam hal ini Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan 
(Disperindag) segera melakukan 
langkah strategis menindaklanjuti 
kenaikan harga akibat kenaikan BBM 
dengan menjalankan program pasar 
murah di masing-masing kecamatan.

“Harusnya segera gelar pasar 
murah. Tujuannya agar harga bahan 
pokok yang tinggi di pasaran bisa 
diredam. Dengan pasar murah, 
masyarakat yang kurang mampu 
bisa membeli kebutuhannya dengan 
harga terjangkau. Pasar murah yang 
biasanya dilaksanakan di hari-hari 
besar keagamaan, bisa juga 
dilakukan dalam menyikapi naiknya 
harga BBM. Karena harga barang 
pasti naik. Supaya kenaikannya tidak 

terlalu tinggi, salah satunya dengan 
pasar murah,” terang Hj Muliati di 
gedung DPRD Makassar, Jumat 
(9/9).

Legislator dari Fraksi PPP DPRD 
Makassar ini menambahkan, dengan 
adanya program pasar murah di 
setiap kecamatan, pemkot bisa 
membantu menekan laju kenaikan 
harga, dan menstabilkan harga yang 
terlampau tinggi.
“Penentuan titik lokasi pelaksanaan 
pasar murah harus strategis dan 
tepat deteksi lokasi. Yang mana 
daerah banyak kelas menengah ke 
bawah, di situ diprioritaskan,” 
sarannya.

Begitu pula disampaikan Sekretaris 
Komisi B DPRD Makassar Ari Ashari 
Ilham. Kata dia, pemkot harus 
tanggap melihat situasi masyarakat. 
Menurutnya, meskipun efek kenaikan 
BBM belum secara signifikan terlihat 
karena baru beberapa hari 
diberlakukan, namun kini sudah 
banyak bahan kebutuhan pokok 
yang dijual di pasar sudah 
mengalami kenaikan harga.

“Melihat kondisi sekarang setelah 
naiknya harga BBM, perlu di setiap 
kecamatan ada pasar murah. 
Makanya, kita mau ada sosialisasi 
dibantu pihak kecamatan untuk 

menggelar pasar murah ini. 
Perencanaan menjadi poin penting 
pelaksanaan program pemerintah 
yang termasuk mendesak di tengah 
situasi pelik seperti sekarang,” 
tandasnya.

Ia berharap, Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan bisa rutin menggelar 
pasar murah. Karena hal tersebut 
dapat membantu menekan 
ketimpangan antara kebutuhan dan 
kemampuan ekonomi masyarakat, 
sehingga akan memberi dampak 
langsung bagi masyarakat. (ita)

DPRD MAKASSAR - Pemberian Air 
Susu Ibu (ASI) secara eksklusif 
diupayakan melahirkan generasi-
generasi yang berkualitas. Saat ini, 
pemerintah telah hadir membuat 
regulasi untuk mendukung 
pemberian ASI eksklusif.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD 
kota Makassar, Galmerya Kondorura 
pada kegiatan Sosialisasi angkatan 
15, Perda kota Makassar nomor 3 
tahun 2016 tentang Pemberian Air 
Susu Ibu (ASI) Eksklusif.

Kegiatan tersebut digelar di Hotel 
Harper, Makassar pada Minggu 
(18/09/2022). Menghadirkan dua 
narasumber yaitu Kepala Dinas 
Kesehatan Kota Makassar dr. 
Nursaidah Sirajuddin dan Pemerhati 
Perempuan dan Anak, Lusia 
Silulungan.

“Perda ini dibuat untuk memberikan 

hak sepenuhnya kepada anak 
memperoleh ASI mulai 0 sampai 2 
tahun. Khusus ASI eksklusif sampai 
enam bulan pertama,” kata Legislator 
PDIP itu.

Untuk memaksimalkan pemberian 
ASI ini, Galmerya berharap, kantor 
pemerintahan hingga swasta 
memperbanyak ruang laktasi yang 
layak. Apalagi, pekerja perempuan 
masih sering ditemukan utamanya di 
perusahaan.

“Saya lihat ruang laktasi belum 
maksimal. Makanya penting untuk 
diimbau agar ruang laktasi ini 
diperbanyak,” ungkapnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, dr. 
Nursaidah menjelaskan, Perda ini 
sangat penting diketahui khususnya 
mereka yang mulai merencanakan 
pernikahan. Karena regulasi tentang 
ASI memaparkan manfaat dan 

kewajiban orang tua ke anak.

“ASI Eksklusif ini, enam bulan 
pertama wajib diberikan ke bayi. 
Tidak boleh dicampur dengan yang 
lainnya,” ucap dr. Nursaidah. 
(Shadiq)

GALMERYA KONDORURA

Sosialisasi	Perda	ASI,	Galmerya	Paparkan	
Pentingnya	Ruang	Laktasi

Hj. MULIATI
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Berita	Anggota	DPRD	Kasrudi	dan	Sahruddin	Said

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar, Kasrudi menggelar 
Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) 
Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan, di Hotel 
Grand Town, Jalan Pengayoman, 
Jumat (23/9/2022).

Lewat sosialisasi perda ini, legislator 
dari Fraksi Gerindra ini mengajak 
masyakarat untuk taat membayar 
retribusi sampah. Sebab ada banyak 
manfaat yang bisa diperoleh.

Salah satunya sebagai peningkatan 
kualitas pelayanan. Di mana retribusi 
mencakup kebutuhan operasional 
sampah hingga perbaikan sarana 
dan prasarana. 

“Juga memberikan PAD bagi 
pemerintah. Dan ini bisa digunakan 
nanti untuk biaya operasional 
pelayanan sampah,” kata Kasrudi.

Kendati begitu, Wakil Ketua Komisi D 
Bidang Kesejahteraan Rakyat 
(Kesra) ini tak menampik jika 
masalah retribusi menjadi keluhan 
masyarakat. Olehnya, ia meminta 
kepada Lurah untuk mendengar dan 
menindaklanjuti aspirasi mereka.

Selain melalui retribusi, Kasrudi juga 
mengaku telah meminta anggaran 
untuk penanganan sampah lebih 
besar. “Jadi kita sudah minta, kita 
mau excavator di TPA itu di tambah 
dua, jadi kalau ada yang rusak, tidak 
perlu ditunggu,” tukasnya.

Terpisah, Lurah Batua, Andi Zul 
Ashari Kaharuddin menyampaikan 
bahwa nominal retribusi yang ada 
dikualifikasikan. Hal itu sesuai 
dengan volume sampah di tempat 
tertentu.

“Misalnya di restoran itu dikenakan 
retribusi Rp125 ribu per bulan karena 
volume sampahnya banyak. Kalau 
hunian atau rumah pribadi beda lagi, 
karena hanya sedikit,” ujarnya.

Ia juga mengatakan jika masyakarat 
mesti meminta bukti pembayaran 
yang ada. Selain sebagai tanda 
bukti, juga menjadi 
pertanggungjawaban bagi pihak 
kelurahan.

“Minta ki karcisnya kalau petugas 
menagih,” sambung Andi Zul Ashari.

Demikian juga disampaikan oleh 
Lurah Biring Romang, Jumiati. 
Adapun jika ada yang ingin 

dikeluhkan perihal iuran, ia meminta 
untuk segera diadukan.

“Silahkanki bertanya kalau memang 
ada yang tidak sesuai apalagi untuk 
nominalnya. Kita akan tindaki,” 
ujarnya.

“Memang banyak keluhan yang 
seperti ini. Tapi kita pastikan akan 
lihat dulu apa yang menjadi keluhan 
warga. Karena kalau retribusi itu 
memang sudah ada penetapannya 
seusai aturan,” tukas Jumiati. (*)

KASRUDI

Melalui	Retribusi,	Kasrudi	Harap	
Pelayanan	Sampah	Ditingkatkan

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, H. Sahruddin 
Said mengungkapkan warga yang 
memiliki urusan dengan hukum dan 
tak mampu menyewa pengacara, 
dapat bantuan hukum dari 
Pemerintah Kota Makassar.

Hal itu, ia sampaikan saat menggelar 
sosialisasi angkatan 14, peraturan 
daerah (Perda) No. 7 tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Bantuan 
Hukum di Hotel Karebosi Primer 
Makassar, Minggu (25/09/2022).

Kegiatan yang dihadiri ratusan 
peserta dari berbagai kalangan 
masyarakat itu, menghadirkan dua 
narasumber yaitu Kalangan Advokat, 
Hasan Hasbi dan Sekretaris DPRD 
Makassar H. Dahyal.

“Pemerintah telah membuat Perda 
untuk membantu masyarakat jika 
bersentuhan dengan hukum. Yang 
mana saat ini banyak yang tidak 
mengetahui hal tersebut. Oleh sebab 
itu, kami sosialisasikan guna 

membuka pengetahuan masyarakat, 
khususnya di masyarakat kurang 
mampu,” terangnya.

Seperti persoalan tanah atau perdata 
lainnya dan sejumlah hukum pidana 
yang sesuai dengan ketentuan. 
Masyarakat tidak mampu yang 
berurusan dengan hukum bisa 
mendatangi Bagian Hukum di 
sekretariat kota Makassar, untuk 
mendapat penjelasan mengenai 
bantuan hukum.

“Tentunya fasilitas ini harus didukung 
dengan beberapa dokumen yang 
harus dilengkapi, seperti surat 
keterangan tidak mampu dari 
kelurahan, dan sebagainya, ” kata 
Anggota Komisi D DPRD Makassar 
itu.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, 
Advokat Hasan Hasbi menilai perda 
ini sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pemerintah 
daerah baik pemerintah kota dan 
DPRD. Semua bentuk hukum 

memang harus dikuasai oleh 
legislator karena hukum dan politik 
sejalan beriringan.

“Masalah hukum ini harus diketahui 
semua warga. Misalnya, kalau ada 
perkara di Makassar itu tidak boleh 
diperiksa di luar Makassar. 
Masyarakat boleh menolak,” 
katanya. (Sat)

Perda	Bantuan	Hukum,	Sahruddin:	Masyarakat	
Kurang	Mampu	Harus	Terbantu

SAHRUDDIN SAID
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Berita	Anggota	DPRD	Arifin	Dg.	Kulle	dan	Fasruddin	Rusli

Arkul	Sebut	Pemulihan	Ekonomi	Dimulai	dari	Pasar
DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Arifin Dg. 
Kulle, menggelar sosialisasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 
15 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan, Pemberdayaan Pasar 
Tradisional, dan Penataan Pasar 
Modern, di Hotel Khas Makassar, 
Kamis (8/9/2022).

Arifin menyebut, pandemi Covid-19 
saat ini mulai melandai. Pemerintah 
mulai menggalakkan pemulihan 
ekonomi dan hal itu bisa dimulai dari 
pasar. Sebab, pasar menjadi roda 
perekonomian suatu daerah.
“Saya kira bicara pasar, bicara 
pemulihan ekonomi. Semua dimulai 
disini sehingga perlu ada peranan 
pemerintah,” ujar Arifin.

Dia menilai, perlu ada penataan 
ulang pasar tradisional dan pasar 
modern. Di mana, masyarakat 
menilai jarak yang terlalu dekat 
sehingga mematikan pelaku usaha 

mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM).
“Perda juga menyebutkan ada jarak-
jarak tertentu dan saya kira ini bisa 
dikaji ulang soal tata letaknya,” 
ucapnya. 

Soal perda, sambung politisi 
Demokrat ini, regulasi ini 
berdasarkan atas beberapa asas. 
Seperti, asas kemanusiaan, 
keadilan, kesamaan kedudukan dan 
kemitraan, ketertiban dan kepastian 
hukum, kelestarian lingkungan dan 
kejujuran usaha serta persaingan 
sehat. “Tujuannya ini perda lahir 
yakni memberikan perlindungan 
kepada usaha mikro kecil dan 
menegah dan koperasi serta pasar 
tradisional,” jelasnya.

Ia juga meminta peserta untuk 
membantu menyebarluaskan perda 
ini ke lingkungan masing-masing. 
Meski regulasi ini termasuk lama, 
namun tak sedikit warga yang tidak 

mengetahui aturan terkait Perda 
Nomor 15 Tahun 2009. “Kita harap 
peserta ikut membantu sebar 
luaskan perda ini. Biar masyarakat 
tahu bahwa ada upaya pemerintah 
melindungi pedagang khususnya,” 
bebernya. 

ARIFIN DG KULLE 

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD kota Makassar Fasruddin 
Rusly menggelar sosialisasi 
penyebaran produk hukum daerah 
“Perda Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Pengelolaan Air Lmbah 
Domestik”, di Hotel Royal Bay, 
pada Rabu (21/9/2022).

Hadir selaku narasumber, Suwandi 
(Dinas Lingkungan Hidup) serta 
akbar Rasyid (Kasubag Humas 
sekretariat DPRD kota Makassar).

Dalam sambutannya, Fasruddin 
Rusly mengatakan, Perda ini 
sangat penting untuk dipahami 
oleh masyarakat, hal ini untuk 
melindungi kualitas air tanah dan 
permukaan. Juga sebagai upaya 
meningkatkan pelestarian fungsi 
lingkungan khususnya sumber 
daya air sebab jika tidak diolah 
dengan baik akan merusak 
kesehatan dan mencemari 
lingkungan.

Air limbah Domestik kata 
Fasruddin Rusly, adalah air dari 
kegiatan kerumahtanggaan 
meliputi mandi, cuci, kakus yang 
berasal dari pemukiman, ataupun 

sumber lainnya seperti rumah 
makan, perkantoran, perniagaan, 
hotel, rumah sakit dan industri.

“Perda ini hadir sebagai payung 
hukum yang mengatur agar setiap 
individu ataupun pelaku usaha 
untuk tidak seenak hati membuang 
air limbah domestik,” kata Acil 
sapaan akrabnya.

Untuk itu, Politisi PPP ini mengajak 
peserta untuk memanfaatkan 
kesempatan ini untuk berdiskusi 
ataupun bertanya kepada 
narasumber sehingga tujuan dari 
sosialisasi ini tersampaikan 
dengan baik.

“Saya berharap kesempatan ini 
dimanfaatkan dengan sebaik 
mungkin. Kalau ada yang kurang 
dipahami regulasi kita bisa 
bertanya kepada narasumber. Jadi 
janganki' sia-siakan kesempatan 
ini agar tujuan daripada sosialisasi 
ini dapat tersampaikan dengan 
baik,” tuturnya.

Dikesempatan itu, Acil juga 
menyinggung terkait rencana 
pemilihan ketua RT dan RW yang 

menggunakan sistem e-voting. 
Menurutnya, sistem ini baik namun 
akan menjadi masalah jika ada 
warga atau peserta yang tidak 
memiliki HP android.

“Kalau e-voting itu sistemnya baik, 
hanya saja banyak masyarakat 
yang tidak mengerti apalagi yang 
tidak punya HP android. Jadi kalau 
tidak ada android ta datangki bawa 
KK ta. Jadi nanti jumlah pemilih itu 
disesuaikan dengan data badan 
statistik pemkot Makassar,” 
terangnya. (*/Aco)

Fasruddin	Rusly	Gelar	Sosper	Pengelolaan	
Air	Limbah	Domestik

FASRUDDIN RUSLI
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Berita	Anggota	DPRD	Nunung	Dasniar	dan	Al	Hidayat

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Al Hidayat 
Samsu kembali menegaskan 
semua anak harus sekolah. 
Meskipun orangtua diterpa 
masalah seperti finansial.

Hal itu disampaikannya saat 
Sosialisasi Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan, di Hotel Harper , Jalan 
Perintis kemerdekaan 
Jum'at(23/9/2022).

Al Hidayat mempersilahkan 
masyakarat terkhusus orangtua 
mengadu ke dirinya. Jika terjadi 
masalah dengan biaya, ia 
mengaku siap membantu agar 
anaknya bisa sekolah.

Legislator Muda ini juga 
mengatakan bahwa pemerintah 
sudah seharusnya menjamin anak 
untuk bersekolah. Tanpa dipungut 
biaya sama sekali. Apalagi di 
sekolah berstatus negeri.

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

sementara narasumber pertama 
yakni Mantan anggota DPRD 
provinsi Adil patu Humas DPRD 
berpendapat apa yang diutarakan 
dengan pak dewan al hidayat 
samsu itu semua benar dan sudah 
selayaknya.

“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,” tegas Al 
hidayat samsu

Al	Hidayat	Samsu:	Tidak	ada	Alasan	
Anak	Putus	Sekolah	

AL HIDAYAT SAMSU

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Nunung 
Dasniar, menggelar sosialisasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pelayanan Persampahan, di Hotel 
Grand Maleo, Jumat (16/9/2022). 
Nunung mengatakan, dirinya 
sengaja mengambil Perda tentang 
Retribusi Pelayanan Persampahan 
lantaran mendapati banyak keluhan 
masyarakat. Mulai penarikan iuran 
hingga metode pengambilan 
sampah.

“Saya minta camat khususunya di 
Dapil Tamalanrea dan Biringkanaya 
untuk mengubah metodenya. Ini 
bisa menyusahkan warga,” tegas 
Nunung. Belum lagi, sambung 

Politisi Gerindra ini, persoalan 
penarikan iuran yang bervariasi di 
tengah masyarakat. Padahal, ada 
ketentuan terkait nilai yang mesti 
dibayar warga soal sampah. 

“Ini akan menjadi catatan saya di 
DPRD soal sampah. Kita akan 
sampaikan ke mitra komisi sekaligus 
ke para camat,” ungkapnya.

Dirinya berharap masyarakat tahu 
tentang regulasi yang telah 
disahkan sejak 2011 lalu. Oleh 
sebab itu, peserta bisa membantu 
ikut mensosialisasikan perda ini ke 
lingkungan masing-masing. “Saya 
harap warga tahu ini bahwa ada 
aturan soal persampahan,” jelasnya.

Nunung	Dasniar	Minta	Metode	
Pengambilan	Sampah	Diperbaiki

NUNUNG DASNIAR
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Berita	Anggota	DPRD	Mesakh	Raymon	dan	Andi	suharmika

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Makassar, Andi Suharmika 
menggelar sosialisasi penyebaran 
produk hukum daerah ” Perda Nomor 
5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan 
Anak, di Hotel Sarisom, Jl. Perintis 
Kemerdekaan, Senin (26/9/2022).

Dalam sambutannya, Andi 
Suharmika mengatakan, Perda ini 
hadir sebagai upaya pemerintah kota 
untuk melindungi anak dari segala 
tindak kekerasan, eksploitasi dan 
penelantaran agar anak dapat hidup 
dan tumbuh berkembang secara 
optimal.

“Perda ini bukan hanya 
disosialisasikan tetapi kita juga kawal 
dan awasi penerapannya agar bisa 
maksimal,” kata Andi Suharmika.

Dijelasan Suharmika, Perda 
Perlindungan Anak ini menjadi 
rujukan pemenuhan hak anak salah 
satunya mendapatkan pendidikan 
yang layak bukan hanya di 

lingkungan sekolah tetapi juga di 
lingkungan tempat tinggal. Jagai 
Anakta' karena anak adalah aset 
bangsa yang berhak mendapatkan 
perlindungan,” terangnya.

Politisi muda Partai Golkar ini 
berharap, melalui sosialisasi ini akan 
semakin meningkatkan kesadaran 
orang tua utamanya kaum ibu-ibu 
dalam mendidik anak.

“Peran orang tua sangat penting 
untuk menjaga dan mengawasi 
tumbuh kembang anak dimulai 
lingkungan terdekat, keluarga, 
sekolah dan lingkungan tempat 
tinggal,” paparnya.

Suharmika menilai, adanya tindakan 
kekerasan terhadap anak lantaran 
adanya paradigma atau cara 
pandang yang keliru mengenai anak. 
Hal ini menggambarkan seolah-olah 
kekerasan terhadap anak sah-sah 
saja karena anak dianggap sebagai 
hak milik orang tua yang di didik 

termasuk dengan cara yang salah.

“Perda ini hadir untuk membangun 
kesadaran semua pihak bahwa 
semua anak wajib dipenuhi hak-
haknya dan dilindungi,” tandasnya. 
(*/yud)

 ANDI SUHARMIKA

Anggota	DPRD	Makassar	Andi	Suharmika	
Gelar	Sosper	Perlindungan	Anak

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Kota Makassar, Mesakh Raymond 
Rantepadang menggelar Sosialisasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 
Tahun 206 tentang Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan Perusahaan 
(TSJL), di Hotel MaxOne, Jalan 
Taman Makam Pahlawan, Minggu 
(18/9/2022).

Dalam sosialisasi, legislator dari 
Fraksi PDI Perjuangan ini 
menghadirkan dua narasumber. 
Keduanya adalah Kepala Dinas 
Ketenagakerjaan, Nielma Palamba 
dan Sekretaris Dinas Lingkungan 
Hidup Makassar, Jabbar.

Mesakh menyampaikan perda TSJL 
ini mesti diketahui oleh perusahaan. 
Melalui aturan ini, mereka diwajibkan 
untuk memberikan Corporate Social 
Responsibility (CSR).

“Sudah tanggung jawab perusahaan 
dan sangat penting untuk diketahui. 
TSJL ini merupakan kewajiban 
perusahaan untuk berkontribusi 
dalam pembangunan daerah,” jelas 
Mesakh.

Begitu juga dengan masyakarat. 
Anggota Komisi D Bidang Kesra ini 

mengatakan bahwa mereka turut 
perlu paham terkait TSJL ini. Sebab 
ada hak mereka didalamnya.

“Masyakarat juga perlu tahu karena 
hak kita untuk meminta CSR. Apalagi 
jika perusahaan itu sudah 
berdampak pada lingkungan sekitar,” 
tambah Mesakh.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan 
Makassar, Nielma Palamba 
menjelaskan bahwa CSR diambil 
dari sedikit dari keuntungan 
perusahaan. Dalam aturannya, 
perusahaan diwajibkan untuk 
menyalurkanya berdasarkan asas 
kepentingan umum.

“Harus disiapkan, jadi sisa dari 
keuntungan harus dialokasikan untuk 
CSR demi menjaga lingkungan di 
sekitarnya,” jelas Nielma. “Jadi CSR 
merupakan bagian dari komitmen 
perusahaan untuk berperan serta 
dalam pembangunan. Tidak ada 
alasan untuk menolak karena ada 
sanksinya juga,” ungkapnya.

Sementara itu, Sektretaris Dinas 
Lingkungan Hidup Makassar, Jabbar 
mengungkapkan bahwa sejauh ini 
banyak beragam macam bentuk 

CSR yang disalurkan. Seperti 
misalnya bantuan dana dan bantuan 
sarana.

“Kalau di Dinas Lingkungan Hidup itu 
kita biasnya banyak menerima 
komposter. Tapi yang paling banyak 
itu bibit tanaman,” ungkap Jabbar.

“Jadi pada intinya seluruh 
perusahaan yang berdomisili di 
Makassar itu wajib memberikan 
CSR. Ruang lingkupnya bisa apa 
saja,” tutupnya. (*)

CSR,	Mesakh	Raymond:	Perusahaan	Wajib	
Berkontribusi	Terhadap	Pembangunan

MESAKH RAYMOND RANTEPADANG
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Berita	Anggota	DPRD	Hasanuddin	Leo	dan	Azwar	

DPRD MAKASSAR - Perumda 
PDAM lahir karena dua fungsi 
yaitu fungsi sosial dan fungsi 
bisnis. PDAM menjadi ujung 
tombak pelayanan air bersih 
masyarakat. Sampai saat ini bisa 
dirasakan pelayanan kepada 
masyarakat yang optimal. Maka 
dari itu, dibentuk aturan yang lebih 
maksimal untuk memberikan 
pelayanan yang baik kepada 
masyarakat.

Demikian disampaikan Anggota 
DPRD Kota Makassar H. 
Hasanuddin Leo saat menggelar 
sosialisasi angkatan 15, Peraturan 
Daerah Nomor 07 Tahun 2019 
tentang Perusahaan Umum 
Daerah (Perumda) Air Minum Kota 
Makassar di Hotel Royal Bay 
Makassar, Sabtu (17/09/2022).

Dua narasumber lainnya dalam 
kegiatan ini, Dewan Pengawas 
Direksi PDAM Makassar Arifuddin 
Hamarung dan Kabag Humas 
PDAM Makassar Idris Tahir.

“Berbicara masalah aturan pasti 
kita berbicara hak dan kewajiban 
selaku masyarakat bersama 
PDAM sebagai pemenuhan 
layanan, Nah disini bagaimana kita 
hadir untuk memberikan masukan 
dengan tujuan meningkatkan 
pelayanan,” kata Legislator PAN 
Makassar itu.

Lebih lanjut, H2L akronim 
Hasanuddin Leo, berharap 
sosialisasi perda ini, tak lain untuk 
memberi pemahanan kepada 
masyarakat tentang pentingnya 
pelayanan air minum sebagai 
kebutuhan pelayanan dasar 
masyarakat.

“Kita gelar sosialisasi ini agar bisa 
menjawab persoalan kebutuhan air 
masyarakat dan menjawab 
berbagai persoalan kebutuhan air. 
Semoga dengan sosialisasi ini, 
permasalah warga dapat teratasi,” 
ucap Hasanuddin Leo. (ILH)

Hasanuddin	Leo	Harap	PDAM	Optimalkan	
Fungsi	Sosial	dan	Fungsi	Bisnis

HASANUDDIN LEO

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Azwar 
menggelar Sosialisasi Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 6 
Tahun 2019 tentang Kepemudaan 
di Hotel Tree, 3 September 2022. 

Dalam sosialisasi angkatan ke 14 
ini, Azwar menyampaikan peran 
orang tua jadi benteng utama. 
Moral dan agama menjadi tameng 
majunya pemuda sebagai penerus 
generasi bangsa. 

"Orang tua harus mengontrol putra 
putrinya agar tak terjadi 
penyimpangan sosial. Kontrol 
tersebut bisa meminimalisir 
penyimpangan itu. Misalnya anak-
anak yang terlibat tawuran, 
kriminal atau bahkan prostutusi. Ini 
harus jadi perhatian kita bersama," 
tutur Legislator PKS itu. 

Pemateri pertama, Muh. Ridwan 
menjelaskan pemuda adalah aset 
berharga bagi komunitas, 
masyarakat, negara dan bangsa.  

Kepada pemuda lah masyarakat, 
negara dan bangsa 
menggantungkan semua harapan 
dan cita-citanya. 

"Masa depan serta maju 
mundurnya suatu negara adalah 
tanggung jawab mereka di 
kemudian hari," ungkap Ridwan. 

Selanjutnya, Dr Rudianto Joto 
menambahkan pemuda juga 
diharapkan melakukan inovasi 
agar bisa beradaptasi dengan 
lingkungan. 

Menurutnya pemuda harus aktif 
sebagai agen perubahan seluruh 
sektor termasuk politik. Karena 
masa depan bangsa ada di tangan 
pemuda.

Azwar	Ingatkan	Peran	Orang	Tua	Terhadap	
Bahaya	Pergaulan	Bebas

AZWAR



BULETIN	MIMBAR	PARIPURNA 29

Berita	Anggota	DPRD	Muchlis	A.	Misbach	dan	M.	Yahya

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Ir. 
H. Muchlis A Misbah menilai peraturan daerah (Perda) 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum terlalu masif di 
Sosialisasikan oleh pemerintah dan kesadaran 
masyarakat tentang bahaya rokok di kawasan yang tidak 
diizinkan.

“Perda ini sangat perlu untuk ditegakkan misalnya 
penindakannya dari Satpol PP harus lebih intens menjaga 
kawasan yang dilarang merokok,” kata Muchlis saat 
menggelar Sosialisasi Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang 
Kawasan Tanpa Rokok, di Hotel Grand Town, Jalan 
Pengayoman, Minggu (11/9/2022).

“Kalau di bandara, rumah sakit memang sudah tidak ada 
disiapkan tempat merokok, kalau tempat umum lainnya itu 
masih ada. Jadi perlu kita ketahui kawasan mana saja 
yang dilarang untuk merokok,” ujarnya.

Sementara itu, Akademisi ITB Nobel Indonesia yang juga 
mantan Anggota DPRD Kota Makassar, Muh Said 
menyampaikan bahwa regulasi Perda kawasan tanpa 
rokok ini memang diperuntukkan kepada masyarakat 
yang perokok aktif, khususnya perokok pasif.

“Turunannya Perda ini memang untuk masyarakat yang 
belum patuh dan masih ada belum mengetahui Perda 
kawasan tanpa rokok. Saya menganggap belum begitu 
optimal. Masih banyak masyarakat yang merokok di 
tempat yang dilarang,” katanya.
'
Kemudian, Akademisi Politeknik Kesehatan Makassar, 
Ismail mengatakan sejak awal memang mengedukasi 
masyarakat untuk berhenti merokok itu sangat susah, 
karena hanya segelintir orang yang punya kesadaran.

“Khususnya terhadap anak-anak muda dan remaja kita, 
banyak yang mengkonsumsi rokok filter atau kretek, ada 
juga rokok listrik model vape. Saya sampaikan sama 
bahayanya bagi kesehatan kita,” jelasnya.

Karena menurutnya, 75 persen perokok pasif yang 
terpapar dan 25 persen perokok aktif terpapar 
mengakibatkan penyakit di paru-paru dan asma. Untuk 
itu, ia menyarankan kepada para peserta sosialisasi 
Perda KTR agar jaga lingkungan sekitar dengan tanpa 
rokok.

“Melalui sosialisasi ini saya minta kita semua sampaikan 
kepada keluarga dan tetanggata untuk sayangilah diri kita 
dengan menghindari rokok. Khususnya bagi perokok aktif 
harus sadar terhadap kawasan yang dilarang untuk 
merokok,” pungkasnya.

MUCHLIS MISBAH

Muchlis	Misbah	Minta	
KTR	di	Makassar	

Perlu	Penindakan	Tegas! DPRD MAKASSAR - Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan Tahun Anggaran 2022 Angkatan XIV bertema 
Peraturan Daerah Kota Makassar Kota Makassar Nomor : 4 
Tahun 2014, Tentang Pengawasan dan Pengendalian, 
Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, digelar 
Anggota DPRD Kota Makassar M Yahya, di Hotel Harper 
Makassar, Minggu (11/9/2022).

Yahya menyebutkan, saat ini sudah tidak lagi ditemukan 
peredaran dan penjualan minol yang dilarang. Apalagi 
penjualan tak berizin. “Kecuali kalau ada yang menjual 
secara sembunyi-sembunyi,” tandasnya.

Sementara Staf Ahli Bidang Hukum DPRD Kota Makassar 
yang juga dosen di Universitas Patria Artha Dr. Zainuddin 
Djaka, SH, MH dalam materinya menyampaikan pentingnya 
peran serta masyarakat dalam mengawasi peredaran minol.

Dikatakan ada tiga golongan kadar minuman beralkohol. 
Yakni Golongan A. Minuman keras golongan A memiliki kadar 
alkohol jenis ethanol (C2H5OH) 1% – 5%.

Kedua, Golongan B merupakan minuman beralkohol dengan 
kadar ethanol 5% -20%. Ketiga, minuman keras golongan C 
adalah minuman yang memiliki kadar alkohol sebesar 20% – 
45%. 

“Hanya saja yang belum bisa diketahui kadar alkoholnya ada 
minuman Ballo. Untuk mengetahui kadarnya, saat melakukan 
penertiban harus melalui alat karena ini banyak merasakan, ” 
ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Dr Djaka juga mengungkapkan, setiap 
orang dilarang membawa Minol Gol. A, B, dan C dari luar 
negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi 
sendiri paling banyak 1.000 (seribu) ml/orang dengan isi 
kemasan tidak kurang dari 180 ml.

Disebutkan berdasarkan data WHO konsumsi minol 
bertanggung jawab satu dari 20 kematian secara global 
setiap tahunnya. Penggunaan alkohol berbahaya membunuh 
hingga 3.000.000 orang setiap tahun, terhitung 5% dari 
penyakit global yang membuat orang mati karena 
penggunaan alkohol.

Sementara Kepala Bidang Advokasi Dinas Penanaman 
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Firman 
Wahab, S.IP, M.Adm.KP menyampaikan Pelayananan 
Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Makassar hanya 
kewenangan memberi izin untuk golongan B dan C, 
sementara golongan dilakukan oleh pemerintah pusat.

Dikatakan Firman peredaran dan penjualan minol tidak untuk 
dibawa pulang. Sebaliknya, konsumen harus minum di 
tempat.

Sosialisasi	Perda	Minol,	
Harus	dilakukan	Di	Tempat	yang	Berizin

M YAHYA
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Berita	Anggota	DPRD	Rezki	dan	Astiah

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Rezki 
mengingatkan masyarakat agar tidak 
menebang pohon sembarangan 
yang ada di pinggir jalan demi 
melindungi dan mengelola 
lingkungan hidup.

Hal itu disampaikan Rezki saat 
menggelar Sosialisasi Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, di 
Hotel Karebosi Primer, Jl Jendran M 
Yusuf, Rabu (21/9/2022).

“Jadi saya ingatkan kepada kita 
semua agar tidak boleh memotong 
pohon yang ada di pinggir jalan 
karena ada aturannya dan 
sanksinya,” ujar Legislator dari Fraksi 
Demokrat DPRD Makassar ini.

Menurut Rezki, masyarakat tidak 
boleh serta merta dalam mengambil 
tindakan sendiri soal pencemaran 
lingkungan hidup di darat, 
pencemaran udara dan di air.

“Kalau ada kasus terkait lingkungan 
hidup, bisa kita berkoordinasi dengan 
Dinas lingkungan hidup. Karena ada 
aturannya soal pengelolaan 
lingkungan hidup misalnya soal 
pengendalian, pemeliharaan, 

pengawasan,” jelasnya.

Sementara hadir sebagai 
narasumber, Fungsional Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Makassar, 
Kahfani. Ia menjelaskan Perda ini 
mengatur dan meminimalisir 
pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup yang disebabkan 
oleh aktivitas masyarakat maupun 
badan usaha.

“Perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup ini sudah diatur 
soal ketentuan-ketentuan umum. 
Tujuan dan ruang lingkup bahkan 
hingga sanksi bagi siapa saja yang 
melanggar termasuk pemerintah jika 
melakukan kegiatan yang berpotensi 
merusak lingkungan,” katanya.

Sehingga, kata dia, 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 hidup sekitar dengan 
memilah sampah agar pencemaran 
lingkungan tidak terlalu menyebar,” 
jelasnya.

Bukan cuma itu, Kahfani juga 
berharap agar pemanfaatan setiap 
sumber daya alam dapat dilakukan 
dengan cara yang terukur dan tetap 
memperhatikan upaya pelestarian 
lingkungan hidup.

“Apalagi target ruang terbuka hijau 
kita di Makassar itu 30 persen, jadi 
perlu juga pemanfaatan dan 
perlindungan pohon agar tidak 
sembarangan menebang, baik di tepi 
jalan apalagi di pekarangan sekitar 
rumah,” terang Kahfani. (*)

REZKI

Rezki	Ingatkan	Warga	Tidak	Tebang	Pohon	Sembarangan

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Hj. Andi 
Astiah menilai Tanggung jawab 
sosial dan lingkungan perusahaan 
wajib diketahui oleh perusahaan. 
Melalui aturan ini, mereka 
diwajibkan untuk memberikan 
Corporate Social Responsibility 
(CSR).

Demikian disampaikan dirinya saat 
Sosialisasi angkatan 15, Peraturan 
Daerah Nomor 02 tahun 2016 
tentang Tanggungjawab Sosial dan 
Lingkungan Perusahaan di Hotel 
Royal Bay Makassar, Selasa 
(27/09/2022).

Kegiatan legislator PKS ini 
menghadirkan dua narasumber 
yaitu, Lurah Kalukubodoa, Suryadi 
dan Akademisi Saparuddin,SH. 
“Sudah tanggung jawab perusahaan 
dan sangat penting untuk diketahui. 
TSLP ini merupakan kewajiban 
perusahaan untuk berkontribusi 

dalam pembangunan daerah,” jelas 
Astiah.

Begitu juga dengan masyakarat, 
Anggota Komisi C Bidang 
Pembangunan ini mengungkapkan 
bahwa mereka perlu paham terkait 
TLSP ini. Sebab masyarakat 
memiliki hak dalam aturan ini. “Di 
daerah kita ini banyak berdiri 
perusahaan hingga pergudangan, 
tapi manfaatnya masih minim 
dirasakan makanya ini perlu 
ditindaklanjuti lewat perda,” ujarnya.

Semestinya anggaran CSR tersebut 
bisa mengakomodir lingkungan 
sekitar, baik dalam bentuk bantuan 
ataupun penyerapan tenaga kerja. 
Namun hal ini justru minim ditemui. 
Bahkan jarang sekali ditemui 
anggaran CSR yang dapat 
dirasakan saat bencana terjadi, baik 
itu kebakaran, banjir atau hal lain.

“Jangan sampai CSR itu dibawa ke 

luar kota masih banyak warga kita 
masih banyak kebutuhan. Terutama 
yang hadir adalah rata-rata korban 
kebakaran. Jangan cuma diberi 
asap polusi dan hal lain yang 
ditimbulkan. Kalau bisa diberikan 
hal baik,” tegasnya. (Shad)

Sosialisasikan	Perda	TSLP,	
Andi	Astiah:	Masyarakat	Wajib	Dapat	Manfaat

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

Berita	Anggota	DPRD	Andi	Pahlevi	dan	Anton	Paul	Goni

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar Anton Paul 
Goni menggelar sosialisasi 
penyebaran produk hukum daerah 
“Perda Nomor 7 Tahun 2015 
Tentang Penyelenggaraan Bantuan 
Hukum, di Hotel  Grand Town, 
Jum'at  (16/9/2022).

Hadir selaku narasumber, Lianda V 
Kantoor, SH, Buman Muin, SH dan 
yang bertindak selaku moderator 
adalah Rini Susanty, SE. Legislator 
dari Partai PDIP ini mengundang 
konstituennya untuk hadir sebagai 
peserta sosialisasi tersebut.

Pada kesempatan itu Anton Paul 
Goni mengatakan bahwa sosialisasi 
Perda Penyelenggaraan Bantuan 
Hukum ini perlu diketahui 
masyrakat. Tujuannya agar 
masyarakat bisa lebih memahami 
adanya produk hukum yang sifatnya 
untuk membantu dan membela 
masyarakat.
Oleh karena itu, melalui sosialisasi 

ini, masyarakat bisa mengetahui 
haknya untuk mendapatkan bantuan 
hukum. Artinya, pemerintah sudah 
memfasilitasi masyarakat yang tidak 
mampu untuk mendapatkan 
bantuan hukum dengan cukup 
menunjukkan keterangan tidak 
mampu dari pemerintah kelurahan.

“Setiap warga negara berhak 
mendapatkan bantuan dan 
pendampingan hukum oleh 
pemerintah, dengan adanya 
bantuan hukum ini masyarakat bisa 
meminta bantuan hukum secara 
gratis kepada pemerintah saat 
menghadapi masalah hukum, 
khususnya kepada masyarakat 
yang kurang mampu,” ujar politisi 
PDIP ini.

Anton	Paul	Goni	Gelar	Sosper	
Penyelenggaraan	Bantuan	Hukum

ANTON PAUL GONI

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar Komisi A, 
Andi Pahlevi, mensosialisasikan 
peraturan daerah (Perda) Nomor 7 
Tahun 2021 Tentang Ketertiban 
Umum, Ketentraman, dan 
Perlindungan Masyarakat, nantinya 
masyarakat untuk bersama-sama 
menciptakan lingkungan hidup yang 
serasi, harmonis, tertib, teratur, 
nyaman, dan tenteram.

“Tujuan dari pembentukan Perda ini 
adalah untuk memberikan dasar 
hukum dan pedoman dalam 
penyelenggaraan ketertiban umum 
dan ketenteraman masyarakat serta 
perlindungan masyarakat secara 
berkeadilan dan berkepastian 
hukum, Perda ini relatif masih baru, 
Namun diharapkan dapat 
membantu keamanan warga 
Makassar,” Katanya dihadapan 
pesertab Sosper yang digelar di 
Royal Bay Hotel Makassar, Jumat 
(16/9/2022).

Di samping itu, Ia juga berharap 
melalui Perda ini, bisa 
meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap hukum, dan 
mengetahui apa saja yang menjadi 
hak, kewajiban, dan larangan, serta 
sanksi yang berlaku dalam 
kehidupan bermasyarakat.

“Sasarannya bisa memberikan 
pemahaman kepada masyarakat 
terkait penggunaan fasilitas umum 
serta aktivitas sosial yang tidak 
bertentangan dengan Perda,” 
jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Satuan 
Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) 
Kota Makassar, Ikhsan menyebut 
dalam materinya sebagai penegak 
Perda, pihaknya memiliki tugas 
pokok dan fungsi untuk menjaga 
ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat di Kota Makassar.

Bahkan, dalam Perda ini juga diatur 
penyelenggaraan ketertiban umum 
oleh Satpol-PP yang meliputi 
deteksi dan pencegahan dini, 
pembinaan dan penyuluhan, patroli, 
pengamanan, dan pengawalan.

“Sekaitan dengan Perda ini, Kami 

sudah intens turun penertiban di 
lapangan. Tapi kita mengedepankan 
tindakan humanis kepada warga. 
Dalam artian kami mengimbau dan 
mengingatkan terkait hal-hal yang 
tidak bersesuaian dengan aturan. 
Baik kepada masyarakat individu, 
pedagang kaki lima, anak jalanan 
dan pengemis, hingga pengusaha,” 
jelas Ikhsan. (**)

Anggota	DPRD	Makassar	Ajak	Warga	Laksanakan	
Perda	Nomor	7	Tahun	2021

A PAHLEVI
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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, Kamis (29/9/2022).

“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.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar 
ini memandang perlunya diatur 
pengelolaan perparkiran, apalagi 
banyaknya juru parkir liar yang 
melanggar aturan perda. 
“Pengelolaan parkir di Makassar 
perlu diatur, apalagi banyak juru 
parkir liar yang melanggar aturan,” 
jelasnya.

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	Gelar	Sosper	
Pengelolaan	Parkir	TJU

HJ. APIATY AMIN SYAM

DPRD MAKASSAR - Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kota Makassar Fraksi 
Berkarya Nasir rurung ,kembali 
menggelar sosialisasi Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 4 
Tahun 2019 yang kali ini tentang 
Perlindungan Perawat yang 
berlangsung di Hotel Grand 
imawan, Jalan Pengayoman 
Makasssar, Sabtu (17/09/2022).

Dihadiri seratusan konstituen dari 
dapil 4 Panakkukang ,Manggala 
,sosialisasi peraturan daerah 
(sosper) ini menghadirkan 
narasumber kompeten di bidangnya 
masing-masing, yakni wakil direktur 
RS daya amelia malik dan dokter 
umum Puskesmas Tamangapa .

Nasir Rurung pada kesempatannya 
mengatakan bahwa perawat adalah 
salah satu ujung tombak dalam 
pelayanan kesehatan masyarakat. 

Olehnya, butuh payung hukum 
untuk melindungi mereka. Namun, 
di sisi lain, dia juga menekankan 
agar perawat memberikan 
pelayanan maksimal.

NR juga mengatakan peserta 
sosper perlu tau perda perlindungan 
perawat agar paham sistem kinerja 
atau tupoksinya dalam pelayanan 
terhadap masyarakat

“Perawat tidak asal bekerja. Semua 
harus terstandardisasi. Makanya 
perawat harus juga ada 
perlindungan,” ucap legislator partai 
berkarya ini.

Sementara, amelia malik saat 
membawakan materinya 
mengatakan untuk tidak 
membedakan antara dokter dengan 
perawat. Sebab, keduanya punya 
perannya masing-masing yang 
sama pentingnya.

“Karena mereka sama-sama ji bantu 
ki kalau kita sakit. Perawat 24 jam 
berada di rumah sakit, makanya 
harus dikasih perlindungan,” 
Pungkasnya

Nasir	Rurung	Sosialisasi	Perda	
Perlindungan	Perawat

NASIR RURUNG



DPRD MAKASSAR - Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kota Makassar, Abdul Wahid 
mengingatkan pentingnya pemberian 
Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif dalam 
kegiatan sosialisasi Peraturan 
Perundangan-undangan Nomor 3 
Tahun 2016 Tentang Pemberian ASI 
Ekslusif di Hotel Grand Town, Selasa 
(27/09).

Anggota DPRD Komisi D Bidang 
Kesejahteraan Masyarakat tersebut 
mengingatkan alasan pentingnya 
pemberian ASI bagi bayi mulai dari 
usia 0 hingga 2 tahun dalam 
menunjang pertumbuhan dan 
perkembangan bayi. 

"Asi dari sudut pandang agama 
adalah hal yang dianjurkan, kita 
diwajibkan untuk menyusui anak-
anak kita sampai umur dua tahun. 
Sehingga dalam perda ini dijelaskan 
panjang kenapa pemberian asi itu 
penting. Kita dianjurkan dari 
pemerintah untuk memberikan ASI 
kepada anak-anak kita," ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Puskesmas 
Pattingalloang Kota Makassar, 
Nurhayati mengatakan pemberian 
ASI eksklusif merupakan proses 
menyusui dalam rentang waktu 0-6 
bulan tanpa adanya tambahan 
makanan lain termasuk air putih.

“Pemberian ASI eksklusif adalah 
pemberian air susu ibu dalam 
rentang waktu 0-6 bulan tanpa 
tambahan makanan lain. Waktu ini 
merupakan titik puncaknya dalam 
perkembangan optimal bagi otak 
bayi sehingga membutuhkan ASI 
yang mengandung semua unsur gizi 
yang dibutuhkan oleh bayi termasuk 
anti body," ujarnya.

"Ikatan batin ibu yang menyusui ASI 
eksklusif lebih dekat dibanding ibu 
yang memberikan ASI formula 
dikarenakan posisi saat menyusui 
secara tidak langsung memberikan 
rasa nyaman dan rasa terlindungi," 
pungkasnya.

Selanjutnya, Anggota DPRD 
Makassar Periode 2014-2019, Shinta 
Mashita Molina menyebut awal 
terbentuknya Peraturan Daerah 
(Perda) Tentang Pemberian ASI 
Ekslusif diinisiasi pertama kali pada 
tahun 2016 dikarenakan pada tahun 
2010-2011 banyak kasus bayi yang 
mengalami kekurangan gizi di Kota 
Makassar akibat kurangnya 
pemberian ASI eksklusif.

"Karena di tahun 2010-2011 banyak 
bayi yang mengalami kekurangan 
gizi sehingga Dinkes dan komisi D 
berinisi membentuk perda ASI," 
pungkasnya

Ia menjelaskan hadirnya Perda 
tersebut penting untuk diterapkan 
guna menunjang asupan gizi bagi 
bayi. Selain itu, Perda tersebut juga 
mengatur standar bilik atau ruang 
ASI yang sudah banyak disediakan 
oleh pemerintah untuk menunjang 
kemudahan proses pemberian ASI 
pada bayi.

"Sejauh ini kita sudah bisa lihat 
banyak tempat umum yang 
menyediakan bilik ASI sehingga tidak 
ada lagi alasan untuk tidak 
memberikan ASI bagi anak kita," 
pungkasnya.

Anggota	Dewan	Abdul	Wahid,	Ingatkan	
Pentingnya	Pemberian	ASI	Ekslusif

ABDUL WAHID
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Berita	Anggota	DPRD	Supratman	dan	Abd	Wahid

DPRD MAKASSAR - Anggota DPRD 
Makassar fraksi Nasdem Supratman 
kembali melaksanakan kegiatan 
sosialisasi penyebaran produk 
hukum daerah Kota Makassar, pada 
Kamis (29/09/2022).

Kegiatan kali ini di gelar di Hotel 
Grand Town, Jalan Pengayoman, 
mengangkat tema “Perda Nomor 1 
Tahun 2019 Tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan, 
menghadirkan narasumber 
pemerhati pendidikan pantja nur 
wahidin dan sekertaris kedewanan 
Dahyal s.sos

Seperti biasa, Politisi Nasdem ini 
mengundang konstituennya daerah 
pemilihan (Dapil) 4 Kecamatan 
panakkukang – manggala sebagai 
peserta sosialisasi, kali ini didominasi 
warga Kelurahan antang dan 
manggala. Dalam sambutannya, 

Supratman menekankan pentingnya 
mendapatkan pendidikan bagi setiap 
anak. Pendidikan kata supra 
merupakan pondasi dasar negara 
untuk maju.

“Pemerintah bertanggung jawab atas 
terlaksananya pemerataan 
pendidikan di tengah masyarakat. 
Salah satunya dengan hadirnya 
Perda ini yang menjadi rambu-rambu 
agar pemerataan pendidikan bisa 
terlaksana dengan baik,” 
pungkasnya. Uhtuk itu, mengajak 
peserta, untuk menyikma dengan 
baik pemaparan kedua pemateri 
sehingga sosialisasi ini bukan hanya 
sekedar kegiatan seremonial.

tetapi mampu dipahami dan di 
implementasikan dilingkungan 
masing-masing. Apa saja hak dan 
kewajiban orang tua, anak dan 
tenaga pendidik. “Silakan ki bertanya 

kepada kedua pemateri kalau ada 
hal hal yang ingjn diketahui yang 
menyangkut penyelenggaraan 
pendidikan di Kota Makassar,” 
tuturnya.

SUPRATMAN

Supratman	Gelar	Sosper	Tentang	
Penyelegaraan	Pendidikan	



BULETIN	MIMBAR	PARIPURNA34

Buletin Mimbar Paripurna

Berita	Anggota	DPRD	Imam	Musakkar	dan	Irmawati	Sila

DPRD MAKASSAR - Setiap 
perusahaan memiliki dana CSR 
yang merupakan tanggung jawab 
Sosial terhadap lingkungan 
sekitarnya. Sehingga, CSR ini 
bentuk kepedulian perusahaan 
terhadap masyarakat setempat. 
Apalagi, hal ini merupakan bentuk 
peran perusahaan dalam 
berkontribusi terhadap 
pembangunan daerah.

Demikian disampaikan Anggota 
DPRD Kota Makassar Hj Irmawati 
Sila saat membuka kegiatan 
Sosialisasi angkatan 14, dengan 
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 
2016 Tentang Tanggungjawab 
Sosial dan Lingkungan Perusahaan 
di Hotel Horison Ultima, Kamis 
(08/09/2022).

Kegiatan ini menghadirkan dua 
narasumber yaitu Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Kota Makassar A. 
Nielma Palamba dan Kalangan 
Akademisi, Sri Utami Permata.

“Kami selaku anggota dewan 
menjaga keberlangsungan Perda 
TSLP yang kemudian akan menjadi 
dasar atau pedoman dalam rangka 
membangun kesejahteraan 
masyarakat,” ujar Legislator Hanura 
Makassar itu di hadapan ratusan 
peserta sosialisasi.

Bentuk CSR, menurut Irmawati, 
yaitu pelayanan sosial berupa 
kesehatan, pendidikan, olahraga, 
dan santunan pekerja sosial. 
Sejumlah perlindungan sosial 
berupa pemberian dana hibah ke 
masyarakat.

“Jadi kita berharap semua 
perusahaan bisa memahami apa-
apa kewajiban terhadap 

lingkungannya dan juga masyarakat 
paham tanggungjawab perusahaan 
dari segi lingkungan,” ungkapnya 
kepada awak media (ILH)

Sosialisasi	Perda,	Irmawati	Sila	Edukasi	Warga	Soal	TSLP

IRMAWATI SILA

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar, Imam 
Musakkar meminta masyakarat 
tidak perlu khawatir saat berdagang. 
Terkhusus mereka yang 
menjalankan bisnis barang bekas.

Demikian disampaikan Imam 
Muzakkar saat Sosialisasi Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 
2006 tentang Pengaturan 
Perdagangan Barang Bekas Layak 
Pakai yang Berasal dari Luar Kota 
Makassar, di Hotel MaxOne, Jalan 
Taman Makam Pahlawan, Minggu 
(25/09/2022).

Kata Legislator dari Fraksi PKB ini, 
bisnis bekas layak pakai sudah tidak 
dilarang lagi. Sebab sudah ada 
perda yang mengatur perihal izin 
hingga penjualannya. 

“Jadi poinnya kita tidak takut lagi 
khawatir menjual barang bekas 
apalagi yang berasal dari luar kota 
Makassar. Kita lihat sudah ada 
regulasinya,” katanya.

“Kalau kita lihat ada memang yang 
harus ditambah poin dalam Perda 
ini, seperti layak ini yang 
bagaimana, harus dilaundry dulu 
dan manfaatnya jelas sebelum 
dijual,” lanjutnya.

Kendati begitu, ia memastikan 

apapun barang bekas yang dijual 
sudah dibolehkan. “Dalam perda 
sudah jelas yang dijual apa, seperti 
barang jadi atau mainan anak itu 
bisa,” tutup Anggota Komisi C ini.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Perdagangan Makassar, Arlin 
Ariesta mengapresiasi Imam 
Muzakkar yang mau 
mensosialisasikan perda ini. Ia 
melihat seiring perkembangan 
bisnis barang bekas, aturannya 
layak disampaikan.

Arlin juga menegaskan bahwa 
bisnis barang bekas layak pakai 
sudah dibolehkan sejak lama. 
Disdag hanya melarang penjualan 
ke luar negeri atau import.

“Jadi bisnis barang bekas itu tidak 
dilarang, yang dilarang itu import 
sesuai aturan pusat melalui 
Peraturan Menteri Perdagangan 
(Permendag) Nomor 18 Tahun 
2021,” sambungnya.

Terakhir, Luqmanul Hakim dari 
Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPM-PTSP) Makassar 
mengatakan memulai bisnis barang 
bekas kini dimudahkan. Izinnya pun 
sudah ada.

“Terkait perizinan perdagangan 

barang bekas saat ini pemerintah 
melihat bagaimana mewujudkan 
usaha yang lebih baik. Makanya 
ada Online Single Submission 
(OSS) atau sistem perizinan 
berusaha,” ujarnya.

Melalui OSS, kata Luqmanul, 
masyakarat bisa mendaftar bisnis 
barang bekasnya kemudian 
mendapat Nomor Induk Berusaha 
(NIB). Apalagi syaratnya mudah.

“Jadi kalau sudah ada NIB artinya 
kita sudah bisa berdagang. 
Sertakan saja KTP sama NPWP 
dan nanti kita bantu,” tutup 
Luqmanul. (*)

IMAM MUZAKKAR

Bisnis	Baju	Bekas	di	Makassar,	
Imam	Musakkar:	Sudah	Ada	Perdanya
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Berita	Anggota	DPRD	Yeni	Rahman	dan	Kartini

Yeni	Rahman	Soroti	Data	Penerima	
BLT	BBM	di	Makassar

DPRD MAKASSAR - Legislator 
Makassar Yeni Rahman menyoroti 
data yang jadi acuan pembagian 
bantuan langsung tunai (BLT) BBM. 
Menurut Yeni, Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS) 
Kementerian Sosial (Kemensos) 
rawan menimbulkan konflik sosial 
lantaran data penerima bantuan 
sosial (bansos) yang masih butuh 
dibenahi.

“Di Kota Makassar sendiri tentang 
bansos itu masih bermasalah, 
masih berpolemik dengan data-
data. Kalau ini lagi digulirkan, saya 
mengingatkan teman-teman di 
Dinas Sosial, bahwa hati-hati lagi 
akan terjadi konflik sosial di bawah,” 
jelasnya, Ahad (11/9/2022). Menurut 
legislator Fraksi PKS ini, konflik 
sosial atas pemberian bansos 
tersebut bisa dipicu karena tidak 
tepat sasaran. DTKS Kemensos 
dianggap perlu diperbaharui karena 
sering berpolemik.

“Memang ini lagi pendataan, 
pembenahan data bahwa data 
DTKS yang selalu menjadi masalah. 
Dari data DTKS inilah yang 

menimbulkan masalah, karena 
pertama, ini terkait masih banyak 
keluhan masyarakat yang tidak 
terdata tapi merasa dia berhak,” 
ucapnya.

Anggota Komisi D DPRD Makassar 
ini melanjutkan, kriteria warga untuk 
bisa masuk DTKS pun dianggap 
belum jelas. Dalam hal ini terkait 
kriteria warga agar bisa menerima 
bansos. “Saya pernah tanya warga 
waktu saya reses, kenapa ini 
dibilang tidak cocok (dapat bansos), 
apa dasarnya, (terus dijawab) 'tidak 
ji, Bu, karena dia bagus rumahnya'. 
Oh tidak bisa begitu, harus ada 
rujukan, bukan prakiraan. Jadi saya 
dorong dinsos bahwa kita harus 
buka dan transparan soal kriteria yg 
bisa masuk DTKS dan bagaimana 
bisa mengakses,” urai Yeni.

Padahal persoalan data ini sangat 
krusial karena terintegrasi dengan 
jenis bantuan lain. Data itu juga jadi 
acuan agar Pemerintah Pusat dan 
Pemkot Makassar bisa saling 
mengakomodir warga yang 
memang belum mendapatkan 
bantuan. “Harus jelas juga data 

miskin di Makassar berapa, dan 
berapa yang sudah ter-cover dalam 
program PKH (Program Keluarga 
Harapan) dan BNPT (Bantuan 
Pangan Non Tunai). Setelah didapat 
angka-angkanya kita akan tahu 
berapa yang bisa diintervensi oleh 
Pemkot dan Pusat. Jadi data ini 
yang belum clear,” jelasnya.?*)

YENI RAHMAN

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar Hj. Kartini 
menilai perda pemberian ASI sangat 
penting untuk menyiapkan generasi 
penerus bangsa ke depan. 
Menurutnya, pemberian ASI 
eksklusif merupakan kewajiban 
seorang ibu pada bayinya terkhusus 
di seribu hari kelahirannya, sebab 
zat-zat yang terkandung dalam air 
susu ibu sesuai dengan kebutuhan 
bayi.

“Masih banyak ibu-ibu yang tidak 
memahami pentingnya pemberian 
ASI. Padahal, ASI sangat 
bermanfaat bagi pertumbuhan bayi,” 
terangnya.

Hal ini disampaikan dirinya saat 
menggelar sosialisasi angkatan 14, 
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 
2016 tentang Pemberian Air Susu 
Ibu (ASI) Eksklusif di Hotel Grand 

Maleo, Makassar pada Selasa 
(13/09/2022).

Narasumber yang turut memberikan 
materi dalam kegiatan ini adalah 
Akademisi Kesehatan Dr. Muh 
Hidayat dan Tenaga Kesehatan 
Makassar dr. Rahmawati Rasyid.

Lebih lanjut, Legislator Partai 
Perindo Makassar itu berharap agar 
para ibu menyusui tetap menjaga 
kondisi kesehatan pada pandemi 
Covid-19 ini sehingga dapat bisa 
terjaga dengan baik.

“Selain mengandung gizi yang 
lengkap untuk nutrisi anak, ASI juga 
dapat membentuk ketahanan tubuh 
anak lebih kuat. Gizi anak juga akan 
terjamin, sehingga dapat mencegah 
stunting,” tuturnya. (ILH)

Sosialisasi	Perda	ASI,	Legislator	Kartini	Harap	
Warga	Jaga	Gizi	Bayi

KARTINI
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Syukran	Kahfi	dan	Harry	Kurnia

DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar Haryy 
Kurnia Pakambangan Fraksi Partai 
Demokrat menggelar sosialisasi 
Peraturan Perundang-undangan 
No 02 tahun 2008 Pembinaan 
Anak Jalanan, Gelandangan, 
Pengemis dan Pengamen di Kota 
Makassar, di Hotel Harper 
Makassar, Minggu 18 September 
2022//

Legislator muda ini dari fraksi 
partai demokrat mengundang 
konstituennya yang ada di daerah 
pemilihan Tamalanrea – 
Biringkanaya sebagai peserta 
yang disasar dalam kegiatan 
sosialisasi Peraturan Daerah 
(Perda) tersebut.

Terkait Perda Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Pembinaan Anak Jalanan, 
Gelandangan, Pengemis dan 
Pengamen di Kota Makassar, 
dalam sambutannya Haryy 
berharap adanya perhatian serius 
pemerintah untuk menangani 
masalah anak jalanan yang 
memenuhi jalan dan sudut-sudut 
kota.

Anggota Komisi D DPRD 
Makassar ini berharap kepada 
masyarakat untuk membantu 
pemerintah paling tidak 
meminimalisir anak-anak jalanan 
dan pengemis yang sering ditemui 
di kota Makassar.

Hadir sebagai narasumber dalam 
Sosper tersebut, kepala dinas 
sosial kota Makassar Aulia Arsyad 
Ia menjelaskan penyebab hadirnya 
anak jalanan yaitu karena masalah 
ekonomi,, eksploitasi oknum dan 
kemurahan hati masyarakat.

“Peran masyarakat juga disini 
sangat penting, suksesnya Perda 
ini nanti jika kita semua saling 
membantu untuk membina anak-
anak jalanan, pengamen dan 
pengemis. Bentuk keprihatinan 
yang harus ditunjukkan dengan 
penuhi kebutuhan mereka,” 
terangnya.

Sementara, narasumber kedua 
sekertaris kedewanan Dahyal 
menyampaikan semua pihak harus 
memiliki kepedulian yang sama 
terkait masalah pengemis. 

Terutama anak jalanan yang kerap 
ditemukan di lampu-lampu merah 
perempatan jalan di Kota 
Makassar, untuk segera 
melaporkan jika ada orang tua 
yang membiarkan anaknya 
mengemis di jalan

Sosper	Soal	Anjal,	Hary	Kurnia	Pakambangan	
Harap	Perhatian	Serius	Pemerintah

HARRY KURNIA

MARIO DAVID
DPRD MAKASSAR - Anggota 
DPRD Kota Makassar Syukran 
Kahfi menilai peraturan daerah 
(Perda) Kawasan Tanpa Rokok 
(KTR) belum masif disosialisasikan 
oleh pemerintah. Kesadaran 
masyarakat pun belum maksimal 
tentang bahaya rokok di kawasan 
yang tidak diizinkan.

“Perda ini sangat perlu untuk 
ditegakkan misalnya penindakannya 
oleh Satpol PP harus lebih intens 
menjaga kawasan yang dilarang 
maupun dibatasi merokok itu,” kata 
Syukran saat menggelar Sosialisasi 
angkatan 15, Perda Nomor 4 tahun 
2013 tentang Kawasan Tanpa 
Rokok, di Hotel Almadera, Jalan 
Somba Opu, Rabu (07/09/2022).

Legislator dari Partai PAN itu 
sengaja mensosialisasikan Perda 
KTR dengan tujuan pemerintah kota 
dan masyarakat dapat lebih 
mengetahui lagi kawasan-kawasan 

mana saja untuk dilakukan 
penindakan yang tegas.

“dimanapun di ruang publik dalam 
Perda ini sudah diatur, kalau di 
bandara, rumah sakit memang 
sudah ada disiapkan tempat 
merokok, kalau tempat umum 
lainnya itu masih tidak ada. Jadi 
perlu kita ketahui kawasan mana 
saja yang dilarang untuk merokok,” 
ujarnya.

Dari sisi akademik, Syukran 
menambahkan, 75 persen perokok 
pasif yang terpapar dan 25 persen 
perokok aktif terpapar 
mengakibatkan sejumlah penyakit 
utamanya pernapasan. Untuk itu, ia 
menyarankan kepada para peserta 
sosialisasi Perda KTR agar jaga 
lingkungan sekitar dengan tanpa 
rokok.

“Melalui sosialisasi ini saya minta 
kita semua sampaikan kepada 

keluarga dan tetanggata untuk 
sayangilah diri kita dengan 
menghindari rokok. Khususnya bagi 
perokok aktif harus sadar terhadap 
kawasan yang dilarang untuk 
merokok,” pungkasnya. (Shad)

SYUKRAN KAHFI 

Perda	KTR,	Syukran	Kahfi	Minta	Masyarakat	
Patuhi	Batas	Perokok
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Lindungi	Pekerja,	Danny	Pomanto	Apresiasi	

BPJS	Ketenagakerjaan	Makassar
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DPRD MAKASSAR  - Walikota 
Makassar, Moh. Ramdhan 'Danny' 
Pomanto memberikan apresiasinya 
terhadap upaya BPJS 
Ketenagakerjaan dalam 
memberikan perlindungan bagi para 
pekerja.

Hal ini disampaikan Danny Pomanto 
saat menerima Kepala Cabang 
BPJS Ketenagakerjaan Makassar, 
Hendrayanto di kediamannya, Jalan 
Amirullah, Jumat (30/09).

“Terima kasih Pak Kacab dan 
teman-teman BPJS karena sudah 
membantu kita melindungi pekerja, 
termasuk Ketua RT/RW dan pekerja 
UKM di lorong,” ungkap Danny 
Pomanto.

Danny Pomanto menyebut pihaknya 
segera akan berkoordinasi untuk 
memaksimalkan cakupan jaminan 
sosial bagi pekerja, baik di sektor 
formal maupun informal.

Sementara itu, Hendrayanto 
mengatakan pihaknya bersama 
Pemerintah Kota (Pemkot) 
Makassar sudah berkomitmen 
memberikan perlindungan bagi 
pekerja.

“Sebagai mitra dalam rangka 
melindungi para pekerja, kita 
paparkan progres kepesertaan 
ketenagakerjaan ke Pak Wali,” ujar 
Hendrayanto.

“Kepesertaan RT/RW maupun 
pelaku UKM di lorong, kita memang 
masifkan di kecamatan, proses dan 
termasuk kendala kita sampaikan 
juga,” sambungnya.

Selain itu pihaknya juga 
memaparkan progres kepesertaan 
BPJS Ketenagakerjaan di Badan 
Usaha Milik Daerah Makassar.

“Alhamdulillah sudah ada sebagian 
BUMD yang masuk peserta,” 
ucapnya.
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Wakil Wali Kota Diseminasi Aplikasi Agangku, Upaya Pemkot 
Meminimalisir Anak Jalanan

Wakil Walikota Makassar Resmi 
ATASI	PERSOALAN	ANJAL	DAN	GEPENG	ATASI	PERSOALAN	ANJAL	DAN	GEPENG	ATASI	PERSOALAN	ANJAL	DAN	GEPENG	

Launching Aplikasi “Agang'ku”“Agang'ku”“Agang'ku”
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"Ojol	Day"	 	Diterapkan
Wali Kota Makassar Naik Ojek Oline ke Kantor

Berita	Kegiatan	Sekretariat	DPRD
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DPRD MAKASSAR - Maraknya 
kebakaran yang terjadi dengan 
kondisi jalan yang sempit maupun 
susah diakses armada Pemadam 
Kebakaran (Damkar) membuat 
Pemerintah Kota Makassar 
menggagas hadirnya Damtor 
(Pemadam Kebakaran Motor) yang 
rencananya akan ditempatkan di 
masing-masing kelurahan se-Kota 
Makassar.

Hal tersebut disampaikan Kepala 
Dinas Pemadam Kebakaran 
(Damkar) Kota Makassar 
Hasanuddin di pelataran kantornya 
Jalan Ratulangi, Rabu (28/09). 

Menurutnya saat ini jumlah Damtor 
yang siap digunakan yakni 27 unit 
dan sisanya menunggu pengiriman 
secara bertahap.

“Jadi kami sudah punya 27 unit 
Damtor dan menunggu sisa 
pengiriman 26 unit di bulan Oktober 
mendatang dengan total 
keseluruhan 53 unit. DAMTOR ini 
akan ditempatkan di kelurahan 
sebagai armada sigap ketika ada 
kebakaran sembari menunggu 

armada Damkar tiba di lokasi 
kejadian,” ujar Hasanuddin.

Ditambahkannya penyerahan aset 
Damtor ini akan dilakukan di Bulan 
Oktober di masing-masing 
kecamatan dan akan disebar di 53 
titik kelurahan se-Kota Makassar 
sebagai tahap awal.

“Jadi untuk sekarang jika semua 
unit sudah terkumpul, maka kami 
akan menyerahkan aset langsung 
ke kecamatan untuk selanjutnya di 
tempatkan di titik-titik strategis 
kelurahan. Namun, tidak menutup 
kemungkinan akan ditambah 
unitnya sesuai dengan kebutuhan di 
tahun mendatang,” jelasnya 
kemudian.

Sementara untuk pengisian Damtor 
sendiri diakuinya akan melalui Peka 
Rong (Pemadam Kebakaran 
Lorong) dengan tangki dan mesin 
pompa. 

Untuk Peka Rong sendiri mampu 
menjangkau hingga radius 200 
meter dan jika jarak lokasi 
kebakaran melebihi 200 meter maka 
akan digunakan Damtor.

Wali Kota Makassar Mohammad 
Ramdhan 'Danny' Pomanto 
berharap dengan adanya Peka 
Rong dan Damtor ini bisa menjadi 
alternatif dan pertolongan pertama 
saat warga mendapat musibah 
kebakaran.

“Ini upaya yang kita lakukan untuk 
segera dan sigap membantu warga 
yang nantinya terkena musibah. 
Peka Rong dan Damtor harus 
dimaksimalkan penggunaannya 
untuk meminimalisir kejadian yang 
tidak kita inginkan,” jelas Danny.

Sigap	Atasi	Kebakaran,	Pemkot	Makassar	
Hadirkan	Damtor	di	53	Titik	Kelurahan

Buletin Mimbar Paripurna
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KEGIATAN	SEKRETARIAT	DPRD
Sekertaris Dewan DPRD Kota Makassar, H. Dahyal gelar Rutinitas briffing bersama ASN dan 
dilanjutkan Non ASN, setiap awal pekan setiap bulannya. Senin, 5/09/2022 di ruang Banggar.

Kabag Umum, Dr.Muhajir gelar rapat Pra Launching Aplikasi EROTTA dihadiri beberapa pejabat 
dan panitia pelaksana. Rabu, 21/09/2022 di ruang penerimaan tamu sek. DPRD Makassar.

Launching ERO'TA (E Reses Oleh Kita) di resmikan  oleh Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi 
Rasyid Ali dan A.Suhada Sapaile bersama Asisten III, Mario Said Mewakili Walikota Makassar. 

Kamis, 22/09/2022 di Hotel Gammara Makassar

Sekretariat DPRD Kota Makassar, Sabtu 24/09/2022 gelar Kegiatan Kemitraan dengan tema "Dari 
Lorong Wisata Serap Aspirasi Warga"sekaligus mensosialisasikan Program E-RO'TA (Elektronik 

reses oleh kita) kegiatan yang digelar di Lorong Perak Kel. Borong Kec. Manggala.
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Kunjungan kerja anggota Banmus DPRD Kota Ternate ke DPRD Makassar terkait dengan mekanisme 
pembahasan agenda-agenda DPRD, diterima oleh Kabag Umum Set. DPRD Kota Makassar, Dr. Muhajir 

dan Kasubag Humas, Akbar Rasyid. Kamis, 01/09/2022 di Sekretariat DPRD Makassar

Sekwan  Makassar, H. Dahyal bersama Kabag Persidangan, Hj, Rafiqah Luthfi didampingi dan 
pejabat struktural sore ini Kamis, 08/09/2022 menerima kunjungan kerja Kepala Inspektorat Kota 

Kendari bpk Syarifuddin, SE beserta rombongan di ruang Sekretaris DPRD Makassar.

Kabag Umum, Dr. Muhajir menerima tamu 3 daerah yaitu dprd kota palopo, dprd penajam 
paser, dan dprd malang. Membahas tentang pokir reses dan penyebaran informasi di 

DPRD Makassar. Jumat 09/09/2022 du ruang penerimaan tamu DPRD Makassar

Kabag Umum Sek DPRD Makassar, Dr. Muhajir terima konsultasi pimpinan DPRD Kab Konawe Kepulauan 
Dalam Rangka Konsultasi Terkait Peraturan Tentang Kade Etik Dan Pendampingan Hukum Pada DPRD 

Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. .Rabu, 28/09/2022 Diruang Penerimaan Tamu

KEGIATAN	SEKRETARIAT	DPRD
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KEGIATAN	SEKRETARIAT	DPRD
Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo menghadiri ceremony penutupan Festival 

international F8 Makassar 2022 terpantau beberapa anggota DPRD Makassar Beserta 
Pejabat Struktural. Minggu, 11/09/2022 Di Anjungan Pantai Losari.

Kepala Bagian Umum, Dr. Muhajir didampingi Kasubag Humas dan Kasubag Tata Usaha Sekretariat DPRD 
Kota Makassar Rabu, 14/09/2022 mengadakan Rapat koordinasi bersama para pendamping Sosialisasi 

Perda di ruang badan anggaran DPRD Makassar.

Kabag Umum, Dr. Muhajir pimpin Apel pagi Senin 19/09/2022 di halaman Sek. DPRD Makassar, 
menghimbau kepada seluruh staff agar mematuhi  surat edaran walikota untuk menggunakan ojol saat 

kekantor esok harinya atau hari Selasa. 

Kasubag Humas Set DPRD Makassar, Muh. Akbar Rasyid, kamis 29/09/2022 mensosialisasikan sekaligus 
menggelar diskusi tentang program aplikasi E-RO'TA di hadapan Para Mahasiswa dari berbagai Perguruan 

Tinggi di Makasaar, pertemuan ini digelar di Ruang Banggar DPRD Makassar.
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Anggota Komisi A, H. Abdul Wahab Tahir bersama Anggota Komisi B DPRD Makassar, H. 
Syamsuddin Raga, jumat, 02/09/2022 menerima Aspirasi Mahasiswa dari Gerakan 

Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Makassar di depan Gerbang 
DPRD Makasar terkait rencana naiknya BBM oleh Pemerintah

Serap 

Anggota DPRD Makassae, H. Yunus (f-hanura), A. Suharmika (f-golkar) Beserta Imam 
Musakkar (f-PPP) terima Aspirasi dari Aliansi Pemuda Aktifis (API) Makassar terkait 

pembangunan di Perumahan Grand Sudiang. Senin 05/09/2022 di ruang aspirasi

Anggota DPRD Makassar, H. Muchlis Misbah (F-Hanura) dan Azwar (F-PKS) terima aspirasi dan 
pernyataan sikap dari Pemuda Pancasila Makassar menuntut terkait kenaikan harga BBM. 
Senin, 05/09/2022 di depan Gerbang Sekretariat DPRD Kota Makassar, dan Anggota DPRD 

Makassar Nunung Dasniar (F-Gerindra), dan Samsuddin Raga (F-NIB) terima Pernyataan Sikap 
Pengurus Daerah Makassar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Atas 

Kenaikan Harga BBM. Selasa, 05/09/2022 R. Aspirasi DPRD Makassar
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BAPEMPERDA

Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Makassar, Rabu, 21/09/2022 menggelar rapat 
untuk mendengarkan gambaran umum Ranperda inisiatif Komisi D tentang 

Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Ranperda tentang 
Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPAR) tahun 2022-2037.

Rapat Kerja Pansus Pembahasan Ranperda Kota Makassar tentang Kerja Sama Daerah, 
tentang Gambaran Umum Ranperda Kota Makassar tentang Kerja Sama Daerah oleh 

Tim Penyusun Naskah Akademik dilanjutkan pembahasan. 
Selasa, 20/09/2022 di Ruang Banggar DPRD Kota Makassar.

DPRD Kota Makassar melalui Pansus, Senin, 26/09/2022 bersama Tim Penyusun 
Naskah Akademik menggelar rapat Gambaran umum Ranperda tentang 

Penyediaan,penyerahan & pengelolaan prasarana, sarana dan 
utilitas umum perumahan, dilanjutkan Pembahasan Pansus.

Di Ruang banggar DPRD Makassar
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Badan Anggran DPRD Makassar kamis 01/09/200 
memulai rapat dengan agenda penyampaian Tim TAPD Pemerintah Kota Makassar 

terhadap gambaran umum rancangan KUA Perubahan APBD T.A 2022 Kota Makassar, 
rapat digelar di ruang banggar DPRD Makassar

BADAN	ANGGARAN

Badan Anggaran DPRD Kota Makassar Senin 12/09/2022 kembali membahas 
Laporan hasil raker Komisi D tentang pembahasan rancangan PPAS APBD Perubahan 

tahun 2022 dan rancangan PPAS APBD tahun 2023, 
di ruang Banggar DPRD Makassar

Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Minggu 18/09/2022 menggelar Rapat Akhir Pembahasan 
Rancangan PPAS APBD tahun 2023 berlanjut hingga Malam, bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota 

Makassar di Ruang Sidang DPRD Kota Makassar.
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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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