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ALHAMDULILLAH KAMI UCAPKAN, atas nikmat dan hidayah 

dari Allah. Sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. 

Kepada para pimpinan DPRD Kota Makassar, para anggota, 

seluruh mitra kerja dari perangkat daerah Pemkot Makassar, 

seluruh staf dan jajaran Sekretariat Dewan, dan seluruh 

masyarakat Kota Makassar, terima kasih atas dukungan dan 

kerjasamanya, sehingga buku ini berhasil diterbitkan dan bisa 

dibaca oleh khalayak dengan baik. 

Sesuai dengan Pasal 161 point (k) UU Nomor 23 tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa anggota DPRD 

berkewajiban memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan 

kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab 

moral dan politis terhadap daerah pemilihannya. Implementasi 

dari akuntabilitas ini salah satunya diwujudkan melalui 

penerbitan buku Profil Anggota DPRD Kota Makassar Periode 

2019-2024, Kiprah dan Pemikiran. 

Peneritan buku ini ada di saat yang tepat, terutama sejak 

anggota dewan ini telah bekerja kurang lebih 2,5 tahun sejak 

Sambutan Ketua DPRD Kota Makassar
Rudianto Lallo, SH
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dilantik pada 9 September 2019. Dalam rentang waktu pengabdian 

itu boleh jadi ada masyarakat belum mengenali kinerja DPRD 

Kota Makassar, terutama para wakilnya. Terlebih lagi terhadap 

kiprah, pemikiran bahkan kinerja secara keseluruhan. Untuk 

itulah buku ini hadir sebagai upaya merespon masalah itu. 

Sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang Tatib 

DPRD Kota Makassar, bahwa DPRD memiliki tiga fungsi yakni 

pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, maka untuk 

mengukur kinerja atau prestasi anggota DPRD setiap periodenya 

dapat mengacu pada tiga fungsi tersebut. Sejauhmana pelak-

sanaan dari ketiga fungsi ini baik kepada mitra kerja maupun saat  

menjembatani kepentingan konstituen dari Daerah Pemilihan 

(Dapil).

Kehadiran buku ini menjadi bagian dari ikhtiar untuk 

mencatat apa saja yang telah dikerjakan DPRD Kota Makassar, 

melalui representasi para wakilnya. Masyarakat yang diwakilinya 

berhak tahu terhadap apa yang dikerjakan para wakilnya di 

Parlemen. Jadilah buku ini sebagai alternatif media komunikasi 

di antara para anggota dewan dengan masyarakat. Masyarakat 

dapat dengan mudah mengetahui orang-orang yang selama ini 

dipercayakan untuk dipilih. 

Terakhir, saya mengucapkan selamat. Semoga buku ini 

memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Kepada semua 

tim yang terlibat kami ucapkan terima kasih. Semoga menjadi 

amal sholeh di sisi Allah. Aamiin ya rabbal alamin. 
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Sambutan Walikota Makassar
Moh. Ramdhan Pomanto

PUJI SYUKUR kita panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha 

Esa sehingga karena limpahan anugerah dan kasih sayangnya, 

penyelesaian buku yang berjudul Profil Anggota DRPD Kota 

Makassar 2019-2024, Kiprah dan Pemikiran  telah sesuai dengan 

yang telah ditargetkan. 

 Sebelumnya kami ucapkan selamat atas penerbitan buku 

tersebut, yang merupakan upaya yang positif sehingga perlu 

mendapat dukungan banyak pihak. Sebagai representasi 

rakyat, DPRD Kota Makassar tentu saja memiliki tugas dan 

kewenangan memperjuangkan aspirasi rakyat sehingga apa 

yang diperjuangkannya merupakan implementasi dari aspirasi 

dan kehendak rakyat itu. 

Siapa saja wakil rakyat itu dan seperti apa perjuangannya, 

buku ini memberikan jawabannya. Terdapat banyak kebijakan 

Pemkot Makassar yang berjalan karena adanya sinergi dan 

kolaborasi yang efektif terjalin dengan para wakil rakyat di 
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DPRD Kota Makassar ini. Melalui aspirasi yang diterima para 

wakil rakyat dari Dapil, maka memungkinkan informasi itu lebih 

aktual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Sesuai dengan visi pembangunan Kota Makassar,  yaitu  

Mewujudkan Makassar sombere’ dan smart city menuju kota 

dunia, maka dibutuhkan komitmen dan dukungan antara 

Pemerintah Kota Makassara dengan DPRD Kota Makassar. 

Sesungguhnya visi tersebut hanya akan terwujud jika kedua 

belah pihak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik 

secara profesional dan bertanggung jawab.

Sejak dilantik pada 25 Februari 2021 lalu, hingga kini telah 

terdapat banyak kinerja dan capaian program yang berhasil 

dilakukan Pemkot Makassar. Baik dari segi pelaksanaan Perda, 

penyerapan APBD maupun kebijakan lainnya yang dilakukan 

demi tercapainya visi Makassar dua kali tambah baik. Semua 

tahapan itu terkait baik secara langsung atau tidak dengan peran 

para wakil rakyat di DPRD Kota Makassar. Meski dalam suatu 

kebijakan terjadi dinamika pro-kontra itu hal yang biasa, namun 

yakinlah, baik eksekutif maupun legislatif memiliki tujuan sama 

memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.  

Semoga dengan kehadiran buku ini, dapat semakin  mem-

perkaya informai mengenai bagaimana sebuah kebijakan 

tertentu lahir, yang sejatinya tidak pernah lepas dari kiprah dan 

aspirasi para wakil rakyat dalam menjalankan fungsi checks and 

balancesnya. Sekali lagi selamat kami ucapkan atas penerbitan 

buku ini. Semoga kita semakin lebih baik lagi.  
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Pengantar Sekretaris DPRD Kota Makassar 
 H Dahyal S.Sos M.Si

DENGAN SENANTIASA memanjatkan puji syukur kepada Allah 

SWT dan sholawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Atas 

perkenan rahmat dan karunia-Nya sehingga bisa menyelesaikan 

penulisan buku yang ada di tangan pembaca ini. 

Kehadiran buku ini dimaksudkan untuk mengenali seka-

ligus juga mencatat kinerja DPRD Kota Makaassar dalam bentuk 

profil, kiprah, dan pemikiran para anggota DPRD Kota Makassar 

Periode 2019-2024. Penerbitan buku ini sangat penting untuk 

mengetahui lebih jauh bagaimana kinerja tiga fungsi legislatif 

itu dijalankan mulai dari pembahasan Perda, penyusunan 

anggaran, hingga pengawasan pelaksanaan Perda, APBD, dan 

kebijakan Pemkot Makassar lainnya. 

Sesuai UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  

untuk mendukung tugas dan kewenangan DPRD Kota Makassar, 

dibentuk Sekretariat DPRD dengan fungsinya sebagai advisor 

penyelenggaraan fungsi kedewanan yang bertanggung jawab 

secara administratif ke Walikota Makassar, sementara secara 

teknis operasional ke pimpinan DPRD Kota Makassar. Sekretariat 
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Dewan memahami ini tentu lebih dari sekadar mengenal, namun 

hal ini didasarkan pada upaya akuntabilitas publik. Sesuai UU No. 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perda 

2016, maka setiap badan publik wajib menyajikan informasi 

secara transparan baik secara berkala maupun setiap saat. Untuk 

itu, sarana penyebarluasan buku ini menjadi bagian dari ikhtiar 

kami untuk mengimplementasikan amanah konstitusi. 

Sekretariat Dewan, sesuai UU No. 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, bertugas sebagai advisor penyelenggaraan 

fungsi kedewanan yang bertanggung jawab secara administratif 

ke Walikota Makassar, sementara secara teknis operasional ke 

pimpinan DPRD Kota Makassar. Karena itu, buku ini memiliki 

kedudukan meningkatkan kinerja baik secara kelembagaan 

maupun mengawal kinerja Pemkot Makassar menjadi dua kali 

tambah baik. 

Selain media informasi, Sekwan DPRD juga telah mengem-

bangkan aplikasi eRO’TA’ atau e-Reses Oleh Kita, sebuah 

layanan bagi warga yang ingin menyampaikan aspirasinya 

melalui aplikasi mobile handphone. Kehadiran buku ini akan 

melengkapi media informasi yang sudah ada selama ini. Buku 

ini jelas punya nilai tambah dan pengayaan tersendiri terhadap 

informasi DPRD Kota Makassar. Selain sifatnya luas, karena 

memuat banyak informasi, buku ini juga memungkinkan lebih 

mudah disimpan karena berbentuk fisik. 

Semoga dengan terbitan buku ini ini dapat memberikan 

informasi bagi masyarakat seputar profil, para anggota DPRD 

Kota Makassar sekaligus juga kiprah dan kinerjanya selama 

beberapa tahun terakhir ini. Akhir kata kami ucapkan terimakasih 

atas dukungan para pembaca, semoga kehadiran buku ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua.
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KOTA MAKASSAR TERBENTUK pada 9 November 1607, 

selanjutnya berubah menjadi Kota Madya pada 1906. Namanya 

sempat berubah menjadi Ujung Pandang pada 1971, namun 

dikembalikan lagi menjadi Kota Makassar pada 13 Oktober 1999.

Perubahan ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 

1999. Dalam rentang waktu 1927-2022, Pemerintahan Kota 

Makassar telah berganti 19 kali kepemimpinan dari J.E.Damrik 

hingga Ir.H.Moh. Ramdhan Pomanto. Sementara pimpinan 

DPRD Kota Makassar telah berganti hingga 11 sejak H.M. Akib 

Ismail hingga kini, Rudiantor Lallo SH. 

Kota Makassar 
Profil DPRD
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Pertama sekali, DPRD Kota Madya Tingkat II Ujung Pandang 

(kini Makassar) terbentuk berdasarkan hasil Pemilu 1971 dengan 

jumlah 40 orang yang berasal dari 10 partai. Pimpinannya saat 

itu adalah Drs.H. Balasong. Pasca kebijakan fusi atau penyatuan 

tiga partai (Golkar, PDI, dan PPP), maka komposisi keanggotaan 

DPRD Tingkat II Ujung Pandang pun tak terlepas dari masing-

masing anggota tiga partai itu. Berlangsung selama 4 periode dari 

tahun 1977, 1982, 1989,1992, dan 1997. Sejak terjadi reformasi 

besar-besaran di seluruh Indonesia pada 1997, Makassar turut 

mengalami itu. DPRD Kota Ujung Pandang yang saat itu diketuai 

oleh Drs. Burhanuddin Ali turut menjadi sasaran demonstrasi 

mahasiswa. 

Pasca reformasi, DPRD dan Walikota masing-masing di-

pimpin oleh PN Rivai dan Amiruddin Maula, bersepakat me-

ngem balikan nama Ujung Pandang menjadi Makassar sesuai 

PP Nomor 86 tahun 1999. Perubahan itu pun diikuti dengan 

perubahan nama DPRD Kota Makassar. Pemilu Legislatif 1999, 

dilaksanakan untuk memilih anggota DPRD Kota Ma kassar 

dengan sistem multipartai. Kemudian di Pileg 2004, pertama 

kalinya terjadi perubahan Pemilu Langsung pada Pemilihan 

Presiden dan sistem proporsional terbuka pada Pemilihan 

anggota Legislatif. Peserta Pemilu 2004 sebanyak 48 partai 

dengan mengusulkan caleg sebanyak 10-11 orang setiap Dapil 

di 4 Dapil Kota Makassar, sehingga jumlah Caleg ada 2000 dari 48 

partai. Mereka memperebutkan 50 kursi DPRD Kota Makassar. 

Periode itu, DPRD Kota Makassar dipimpin oleh Drs. H. Ince 

Adnan Mahmud dari Partai Golkar.

Pemilu 2009 yang diikuti 38 partai menerapkan sistem Pemilu 

Langsung dengan suara terbanyak, di mana Golkar kembali 

menang dan berhak atas pimpinan DPRD Kota Makassar, 

dengan ketuanya Drs. H. Ince Adnan Mahmud. Pada 2012 

digantikan oleh Farouk M. Betta, menyusul Ince Adnan yang 
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telah menjabat dua periode meninggal dunia. Di Pemilu 2014, 

sistem Pemilu masih sama seperti Pileg 2009, dengan 12 partai 

peserta pemilu. Dimenangkan oleh Golkar, dengan ketuanya Ir. 

Farouk M. Beta, MM. Sementara pada Pemilu 2019 dengan 14 

peserta Parpol, konstelasi suara pemilih berubah, dimenangkan 

oleh Partai NasDem; dan berhak atas jabatan Ketua DPRD Kota 

Makassar periode 2019-2024, yaitu Rudianto Lallo, SH. 

SESUAI PASAL 149 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa DPRD Kabu paten/Kota 

mempunyai fungsi: pembentukan Perda provinsi, anggaran, dan 

pengawasan. Ketiganya dijalankan dalam kerangka representasi 

rakyat dan berdasarkan pada aspirasi masyarakat.

Fungsi pembentukan Perda  dilaksanakan secara bersama-

sama dengan Bupati/Walikota untuk; membahas dan me-

nye  tujui Rancangan perda (Ranperda) Kabupaten/Kota 

provinsi;  mengajukan usul Ranperda; dan menyusun Program 

Pembentukan Perda (Propemperda) Kabupaten/Kota bersama 

Bupati/Walikota.

Sementara Fungsi Penganggaran dilakukan DPRD dengan 

membahas dan memberikan persetujuan terhadap Ranperda 

APBD Kabupaten/Kota yang diajukan Bupati/Walikota. Ter-

masuk di dalamnya membahas Kebijakan Umum Anggaran 

(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta 

APBD Perubahan dan membahas Ranperda tentang Pelaksanaan 

APBD.

Fungsi pengawasan dilakukan DPRD dengan mengawasi 

pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati/Walikota, pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait 

dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 

pelaksanaan tindaklanjug hasil pemeriksaan BPK.

Tugas dan kewenangannya antara lain: membentuk Perda 
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Kabupaten/Kota; membahas dan memberikan persetujuan 

Ranperda mengenai APBD Kabupaten/Kota; melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/

kota; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bu-

pati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan 

pengangkatan dan pemberhentian; memberikan pendapat dan 

pertimbangan kepada Pemda kabupaten/kota terhadap rencana 

perjanjian international di Daerah; memberikan persetujuan 

terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan 

oleh Pemda kabupaten/kota; meminta laporan keterangan 

pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan 

Pemda kabupaten/kota; memberikan persetujuan terhadap 

rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga 

yang membebani masyarakat dan Daerah;  melaksanakan tugas 

dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

Pada Pasal 159 berikutnya yang mengatur mengenai hak 

DPRD Kabupaten/Kota adalah meminta keterangan kepada 

bupati/walikota mengenai kebijakan Pemda Kabupaten/kota 

yang penting dan strategis serta berdampak luas pada ke-

hidupan bermasyarakat dan bernegara (hak interpelasi); berhak 

melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak 

luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang 

diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan (hak angket); dan berhak menyatakan pendapat 

terhadap kebijakan bupati/walikota atau mengenai kejadian 

luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten/kota disertai 

dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut 

pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket (hak menyatakan 

pendapat).
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Sementara yang menjadi hak anggota DPRD adalah 

mengajukan rancangan Perda Provinsi; mengajukan pertanyaan; 

menyampaikan usul dan pendapat; memilih dan dipilih; 

membela diri; imunitas; mengikuti orientasi dan pendalaman 

tugas; protokoler; dan keuangan dan administratif (Pasal 160). 

Kewajibannya memegang teguh dan mengamalkan 

Pancasila; melaksanakan UUD 1945 dan menaati ketentuan 

peraturan perundang-undangan; mempertahankan dan me-

melihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI; men-

dahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, 

kelompok, dan golongan; memperjuangkan peningkatan 

kesejahteraan rakyat; menaati prinsip demokrasi dalam pe-

nyelenggaraan Pemerintahan Daerah; menaati tata tertib dan 

kode etik;menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja 

dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Provinsi; menyerap dan menghimpun aspirasi 

konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; menampung 

dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan 

memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis 

kepada konstituen di daerah pemilihannya. (Pasal 161).

Menurut Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 104/PL.01.9-

Kpt/7371/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih 

Anggota DPRD Kota Makassar Tahun 2019 jumlah anggota DPRD 

50 orang, yang berasal dari 12 Partai Politik. 

Dari 50 anggota tergabung masing-masing ke dalam 9 Fraksi, 

yaitu Fraksi Partai NasDem (6 orang), Fraksi Partai Demokrat (6 

orang), Fraksi PDI Perjuangan (6 orang), Fraksi Golongan Karya 

(5 orang), Fraksi Partai Gerindra (5 orang), Fraksi Partai Amanat 

Nasional (6 orang), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (4 

orang), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (5 orang), dan Fraksi 

Nurani Indonesia Bangkit (gabungan Partai Hanura, Berkarya, 

dan Perindo) (6 orang).
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Dari 50 anggota itu juga terbagi lagi pada masing-masing 

komisi kerja. Komisi adalah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) 

yang bersifat tetap dan dibentuk sejak awal masa jabatan 

anggota DPRD Provinsi Sulsel. Di periode ini ada empat 

komisi, yaitu Komisi A Bidang Pemerintahan (tugasnya antara 

lain: pemerintahan, ketertiban masyarakat, informasi dan 

komunikasi, media massa, hukum perundang-undangan, 

kepegawaian, peizinan, ormas, dan kependudukan); Komisi B 

Bidang Ekonomi dan Keuangan (tugas antara lain perdagangan, 

perindustrian, pertanian, perikanan, koperasi, pariwisata, pajak, 

perbankan, hingga perumda); Komisi C Bidang Pembangunan, 

(tugasnya antara lain: pekerjaan umum, sarana prasarana 

wilayah, tata kota, perhubungan, hingga lingkungan hidup); 

dan Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat (tugasnya antara 

lain: tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, pemuda, agama dan 

budaya).  

Selain Komisi, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota 

Makassar, juga terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan, 

Badan Anggaran, Badang Pembentukan Peraturan Daerah, dan 

Badan Musyawarah.

Kemudian, di periode 2019-2024 ini juga susunan pimpinan 

Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mengalami reposisi di dua 

setengah tahun kedua. Yakni 4 fraksi mendapat porsi jatah kursi 

pimpinan AKD, yaitu Fraksi PPP mengisi kursi pimpinan Ketua 

Komisi A, Fraksi Gerindra mengisi kursi pimpinan Ketua Komisi 

B, Fraksi PAN mengisi kursi pimpinan Ketua Komisi C, dan 

Fraksi PKS mengisi kursi pimpinan Ketua Komisi D. Penetapan 

itu dilakukan dalam Rapat Paripurna masa persidangan kedua 

2021/2022 pada 30 Maret 2022 di Gedung DPRD Kota Makassar. 

Penetapan itu berdasar SK Nomor: 3/DPRD/2022 yang 

ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, 

SH.
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Dalam menjalankan salah satu fungsinya, yakni membahas 

dan menyetujui Perda Kota Makassar, maka untuk periode 

anggota 2019-2024 jumlah Perda yang dihasilkan terus 

berkembang. Sejak bertugas selama dua tahun setengah pertama 

hingga akhir tahun 2022, telah terbit kurang lebih 12 Perda. 9 

Perda di antaranya disahkan pada masa persidangan 2020/2021 

dan 4 Perda disahkan pada masa persidangan 2021/2022. Jumlah 

itu berasal dari target 25 Ranperda tahun 2021 dan 22 Ranperda 

2022. 

Hingga akhir masa tugas 2024, jumlah Perda yang masuk 

pada target pembahasan (Prolegda) serta yang dihasilkan 

dipastikan akan terus bertambah. Selain Perda, ada juga 

Peraturan DPRD berupa Tata Tertib dan Kode Etik; Keputusan 

DPRD, serta Keputusan Pimpinan DPRD Kota Makassar. Dari 

Perda yang berhasil disahkan sejak bertugas itu ada yang berasal 

dari usulan Pemkot dan ada juga dari DPRD Kota sendiri. Berikut 

ini dimuat sejumlah Perda yang berhasil disahkan oleh DPRD 

Kota Makassar, sejak tahun 2009.

No Nomor/
Tahun

Nama Perda Keterangan

 Tahun 2020
1 No.3/2020 Perda Kota Makassar 

tentang Pencegahan dan 
Peningkatan Kualitas 
Terhadap Perumahan 
Kumuh dan Permukiman 
Kumuh

Usul DPRD

2 No.4/2020 Perda Kota Makassar 
tentang Penyusunan Produk 
Hukum Daerah

Usul DPRD

3 No.5/2020 Perda Kota Makassar 
tentang APBD T.A 2021 

Usul Walikota
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Tahun 2021
4 No.2/2021 Perda Kota Makassar 

tentang Pendirian 
Perusahaan Umum 
Daerah Parkir Makassar 
Raya. 

Usul DPRD 
(Inisiatif Komisi 
B)

5 No.4/2021 Perda Kota Makassar 
tentang Perusahaan 
Umum Daerah Pasar 
Makassar raya.

Usul DPRD 
(Inisiatif Komisi 
B)

6 No.7/2021 Perda Kota Makassar 
tentang Ketertiban 
Umum,Ketentraman 
dan Perlindungan 
Masyarakat

Usul DPRD 
(Inisiatif Komisi 
A)

7 No.7/2016 Perda Kota Makassar 
tentang Perubahan 
Bentuk Badan Hukum 
PD.BPR Kota Makassar 
menjadi PT. Bank 
BPR Kota Makassar 
(Perseroda).

Usul DPRD 
(Inisiatif 
Bapemperda)

8 No.3/2021 Perda Kota Makassar 
tentang P2APBD

Usul Walikota

9 Perda Kota Makassar 
tentang Perubahan 
APBD T.A 2021.

Usul Walikota

10 No.5/2021 Perda Kota Makassar 
tentang RPJMD Tahun 
2021-2026

Usul Walikota

11 Perda Kota Makassar 
tentang APBD Tahun 
Anggaran 2022

Usul Walikota
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Tahun 2022
12 No.5/2022 Perda Kota Makasssar 

tentang Perlindungan 
Guru

Usul DPRD 
(Inisiatif Komisi 
D)

13 Perda Kota Makassar 
tentang Pengelolaan 
Keuangan

14 No.1/2022 Perda Kota Makassar 
tentang Pencegahan dan 
Penanggulangan Bahaya 
Kebakaran

Usul DPRD 
(Komisi B)

15 Perda Kota Makassar 
tentang APBD Perubahan 
2022

Usul Walikota
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Profil Pimpinan 

Kiprah dan Pemikiran

DPRD KOTA MAKASSAR
2019-2024
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RUDIANTO LALLO
Ketua DPRD Kota Makassar 2019-2024
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Ketua DPRD Kota Makassar 2019-2024

Rudianto Lallo, atau lebih dikenal dengan panggilan 
akronimnya RL adalah politisi asal partai Nasional 
Demokrat (NasDem). Digelari politisi “anak rakyat” 
karena berasal dari keluarga biasa, yang tidak 
memiliki trah dinasti politik. Tekad dan kerja kerasnya 
membuktikan, dia mampu ke puncak jabatan di 
lembaga legislatif Kota Makassar. Bahkan, namanya 
belakangan muncul sebagai salah satu kandidat 
calon Walikota Makassar di Pilkada 2024. Kiprahnya 
mengawal fungsi checks and balances, menjadi 
sorotan. Dan pemikirannya tentang akselerasi peran 
fasilitator DPRD terus ditingkatkan. RL menjawab 
keraguan. 

Politisi kelahiran Ujung Pandang, 4 Juni 1983 ini terpilih 

sebagai anggota DPRD Kota Makassar periode 2019-2024, dari 

Dapil II yang meliputi meliputi Kec.Bontoala, Kec.Kepulauan 

Sangkarrang, Kec.Tallo, Kec.Ujung Tanah dan Kec.Wajo. Ini 

adalah kali kedua sejak Pemilu 2014-2019. Kali ini meraih 5.694 

suara. Berdasarkan hasil musyawarah dan perolehan suara 

partainya, RL ditetapkan sebagai Ketua DPRD Kota Makassar.

RUDIANTO LALLO
Kiprah Politik “Anak Rakyat”
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Rudianto Lallo menamatkan pendidikan dasarnya di SD 

Negeri 109 Kelurahan Lakkang (1990-1996) dan SMP Guppi 

Samata Gowa (1996-1999). Pendidikan menengah atas ia 

tempuh di SMA Negeri 6 Makassar (1999-2002). Kemudain ia 

melanjutkan kuliah di Universitas Hasanudin, Fakultas Hukum 

(2002-2009).

Selama kuliah di Unhas, Rudianto dikenal sebagai maha-

siswa yang aktif berorganisasi. Tidak jarang dia bersama rekan 

mahasiswanya terlibat dalam sejumlah aksi demonstrasi 

menuntut penegakan hukum di wilayah pemerintahan Provinsi 

Sulawesi Selatan. Melalui kegiatan kemahasiswaan dan 

organisasi kampus itu pula, membuat Rudianto menjadi lebih 

banyak mengenal pejabat negara dan daerah.

Bagi suami dari Irnawati ini, proses pendidikan dan kaderisasi 

organisasi di kampus telah menjadi bekalnya di kemudian hari 

ketika dipercaya mengemban amanah sebagai orang nomor 

satu di DPRD Kota Makassar.

Rudianto Lallo tercatat pernah aktif sebagai Koordinator 

Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI), Pendiri 
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Garda Tipikor Fakultas Hukum-Universitas Hasanudin, Ketua 

Dewan Pendidikan Kota Makassar, serta anggota Dewan 

Kehormatan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota 

Makassar. Dari almamaternya, ia didaulat sebagai Ketua IKA 

Unhas Kota Makassar.

Dalam organisasi kepartaian, Rudianto Lallo juga sudah lama 

berkiprah bersama Partai NasDem. Antara lain sebagai Ketua Biro 

Hukum DPW NasDem Sulsel (2013-2015), Wakil Ketua Bidang 

Media dan Komunikasi Publik/Juru Bicara NasDem Sulsel (2015-

2016), Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga, Mahasiswa, dan 

Koordinator Daerah NasDem Makassar (2016-sekarang), dan 

dipercaya sebagai Ketua Bappilu DPW NasDem Sulsel.

Rudianto juga pernah meraih penghargaan Amanagappa 

Award dari Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI) 

Sulsel 2007, sebuah organisasi bergengsi di mana di dalamnya 

ada sejumlah tokoh hukum Indonesia, seperti Professor Ahmad 

Ali dan Prof Hasby Ali.

Sejak pertama kali dilantik sebagai Ketua DPRD Kota 

Makassar periode 2019-2024, pada 18 Oktober 2019, Rudianto 

langsung menegaskan komitmennya untuk lebih efektif 
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Relasi dan sinergi 
antara pimpinan 

DPRD Kota Makassar 
dan dengan 

Pemerintahan Kota 
Makassar. Kerja 

politik itu diwujudkan 
agar tercapainya 
seluruh program 

kesejahteraan  bagi 
masyarakat.
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Beberapa kegiatan Ketua DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024 
baik di parlemen maupun saat 
kunjungan ke daerah pemilihan II 
Kota Makassar. 
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meningkatkan tugas dan kewenangan DPRD sesuai UU Nomor 

17 tahun 2014, khususnya pada tugas menyerap, menghimpun, 

dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 

“Disamping tiga tugas utama DPRD, pengawasan, peng-

anggaran, dan legislasi, DPRD harus lebih efektif men jalankan 

tugas sebagai fasilitator masyarakat. Menjadi penyambung lidah 

rakyat, seperti membantu akses dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

bagi rakyat kecil yang selama ini tidak tersentuh oleh kalangan 

perbankan,” katanya kepada wartawan di Makassar (10/18/19).

Waktu itu, Rudi juga mengaku mengumpulkan para pimpinan 

DPRD, seraya membangun komunikasi dan menyamakan visi 

dalam kepemimpinan parlemen periode 2019-2024. Kepada 

para pimpinan DPRD, dia mangatakan: “kita lepaskan identitas 

partai, identitas partai dipakai hanya saat Pemilu, kita ini 

penyelenggara pemerintahan, dan kita bertanggung jawab 

mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar,” ujarnya. 

Komitmen Rudianto mengawal tugas DPRD dalam 

memperjuangkan aspirasi masyarakat dapat dibuktikan baik 

dalam kerja politik strukturalnya sebagai Ketua parlemen 

maupun kerja kulturalnya sebagai wakil rakyat. Sebagai Ketua, 

dia efektif memimpin tugas pimpinan dewan, dengan terus 

berkoordinasi dengan ketiga wakilnya yang berasal dari Parpol 

berbeda dan 50 anggota DPRD lainnya. Saat pelantikannya, dia 

secara tidak langsung mengajak dengan mengatakan: “ketika 

kamu sedang berada di atas, maka seringlah melihat ke bawah, 

karena besok atau lusa, pasti kita akan berada di bawah,” katanya 

mengutip nasihat mantan Gubernur Sulsel, Prof Amiruddin. 

Skill komunikasi politik yang diperlihatkan Rudianto cukup 

efektif, sehingga mampu melahirkan berbagai keputusan 

dewan, baik di bidang legislasi, anggaran, atau pengawasan 

yang tetap mengedepankan prinsip win-win solution dengan 

basis pengambilan keputusan yang kolektif kolegial. Sejumlah 
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pengesahan peraturan daerah (Perda) Kota Makassar yang 

terbilang lancar dan efektif, tak terlepas dari kecakapan politik 

komunikasi Rudianto dengan para koleganya di DPRD maupun 

dengan eksekutif. 

Demikian juga efektivitas komunikasi mampu dilakukan 

Rudianto dalam kemitraan dengan pihak eksekutif, mulai dari 

Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Sekda, inspektorat, 

dinas-dinas daerah, hingga Perumda. Seperti dalam mendukung 

terbitnya Perda Perlindungan Guru, Perda Perumda Pasar 

Makassar Raya, Perda Pemukiman Kumuh, dan lain-lain. 

Selain itu juga dalam mengawal penganggaran, Rudianto 

berkomitmen mendorong APBD Kota Makassar yang jumlah nya 

lebih dari Rp 8 triliun itu dimaksimalkan untuk kesejahteraan 

rakyat. Sebagai pengguna anggaran, eksekutif, diawasi 

secara ketat oleh DPRD, hal ini sebagaimana tugasnya dalam 

pengawasan.  “Kita kritik bila ada serapan anggaran yang rendah, 

apa sih penyebabnya. Ini sering kali kita ingatkan ada uang tapi 

Pemkot tak dibelanjakan. Dari proses itu, kita jadi tahu, kadang 

ada kendala proses. Meski begitu, kita minta Pemkot harus ada 

kepastian sehingga semua program bisa jalan,” ujarnya.

Menurut Rudi, kritik dan evaluasi kepada eksekutif itu 

penting, agar proses cheks and balances berjalan. Seperti saat 

dia menilai kebijakan lelang jabatan oleh pejabat Pj Walikota 

Makassar. Ia menilai cacat prosedural dan dipaksakan. Atas 

kritiknya, kebijakan itu pun tidak dilanjutkan.  

Meski demikian, dalam berbagai kesempatan Rudianto yang 

mewakili parlemen pun kerap tampil di publik dengan sikap 

memberikan dukungan berbagai kebijakan yang digulirkan 

Pemkot. Hal ini tentu didasari pada penilaian yang objektif seperti 

pada program Makassar Recover, pada proyek strategis nasional 

berupa pembangunan jalur rel kereta api dengan sistem rel layang 

(elvanted), apresiasi atas program Ojol  badi ASN, hingga jempol 
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dukungan atas capaian WTP Pemkot Makassar. Kesemuanya itu 

menunjukkan hubungan yang sinergis dan kolaboratif bersama 

Pemkot Makassar, dengan tetap memperhatikan proses check 

and balances yang substantif.

Sebagai wakil rakyat, Rudianto telah menjalankan secara 

baik tugas-tugasnya, seperti memperjuangkan aspirasi dana 

pembangunan bagi Daerah Pemilihannya, insentif bagi para 

guru, ustad, dan pekerja sosial, pembangunan infrastruktur 

seperti Dermaga di Lanjukang dan Langkai, jalan di Kelurahan 

Lakkang, pembangunan Stadion Mini Lakkang, pembangunan 

jembatan di Lakkang, mengupayakan akses telekomunikasi ke 

seluruh wilayah di Makassar, khususnya di 11 pulau-pulau kecil 

berpenghuni, dan berbagai program pendampingan lainnya 

yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Makassar.

Berbagai program yang berhasil dikawalnya tentu saja 

bagian dari kerja politik selama ini, terutama hasil yang didapat 

dari rutin kunjungan dapil, monitoring dan evaluasi, serta 

pengawasan kepada masyarakat. Rudi biasanya akan mencatat 

berbagai aspirasi masyarakat untuk selanjutnya ditindaklanjuti 

dalam berbagai forum rapat DPRD dengan Pemkot Makassar. 

Hasilnya, kini dapat dirasakan oleh masyarakat di Dapil II 

khususnya dan kota Makassar pada umumnya.    

Sebagai seorang pemimpin, Rudianto memiliki 
sejumlah pemikiran cukup penting dalam pengembangan 
politik dan kesejahteraan, antara lain tentang pentingnya 
integritas dan loyalitas politik, mewujudkan good and 
clean government melalui Parlemen, ide politik bersih, 
edukasi politik bagi generasi muda, demokratisasi 
partai politik,  konsep kolaborasi dan sinergi politik 
antar lembaga, tentang evaluasi pilkada langsung, lain 
sebagainya. 

"
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Antara lain, terkait dengan pandangannya seputar integritas 

politik, Rudianto mengatakan sangatlah penting dalam proses 

berpolitik. Konsep integritas itu tergambar dalam pikiran dan 

tindakan yang mencerminkan nilai budaya dan moral yang 

luhur. Dengan nilai ini, siapapun anda, dia yakin akan mampu 

melakukan mobilitas vertikal di dunia politik. Hal ini seperti 

diakuinya, bahwa dirinya bukan berasal dari bangsawan politik 

atau punya dinasti politik tertentu, namun mampu mencapainya.  

Atas pencapaian itu pula dia kemudian digelari “Anak Rakyat.”    

Demikian juga pemikirannya dalam mekanisme Pilkada 

langsung. Menurut Rudianto sistem ini harus dievaluasi, antara 

lain dengan melakukan riset yang bisa membandingkan manfaat 

dan mudaratnya. Dia mencontohkan dari hasil Pilkada langsung 

banyak pemimpin yang tersangkut hukum, mengingat dalam 

prosesnya harus mengeluarkan ongkos politik yang tinggi. Hal 

ini mendorong kandidat yang terpilih berpikir ulang untuk 

mengembalikan uang yang telah dikeluarkan. 

Selain itu, kata Rudi, Pilkada langsung rawan politik uang yang 

berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat. Di sisi lain, 

gejala politik uang dalam Pilkada ini relatif sulit mengawasinya   

karena melibatkan banyak pihak, dari masyarakat, partai, 

kandidat, hingga para penyokong dana. “Sekarang ini money 

politics-nya lebih gila lagi. Karena langsung ke masyarakat,” 

ungkapnya.

Sementara bila mekanisme pemilihan dikembalikan kepada 

DPR atau DPRD, pengawasan menjadi lebih mudah. Pasalnya, 

sebagai contoh di DPRD Kota Makassar, misalnya, pengawasan 

hanya berlaku pada sekitar 50 anggota Dewan yang punya hak 

suara dan memilih kepala daerah. Praktik ini tetap mencerminkan 

nilai-nilai demokrasi, hanya saja demokrasi perwakilan dengan 

sistem pemilihan tidak langsung. 

"
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ADI RASYID ALI
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar 2019-2024
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Wakil Ketua DPRD Kota Makassar 2019-2024

A

ADI RASYID ALI
Sang Vokalis DPRD Kota Makassar

di Rasyid Ali, boleh jadi bisa dijuluki sang vokalis 
DPRD Kota Makassar, karena dinilai sebagai 
legislator yang cukup getol menyoroti kebijakan 
Pemerintah Kota Makassar di bawah pimpinan 
Walikota Danny Pomanto. Dari soal pengelolaan 
anggaran pemerintah daerah, kinerja birokrasi, 
hingga soal sampah tak luput dari kritiknya. Atas 
aksinya banyak yang gerah, sampai-sampai ada 
yang menyebar berita hoak tentangnya. ARA 
bergeming, dia tetap teguh dengan sikap politiknya. 
“Itu bagian fungsi dewan, the show must go on; 
kalau kita benar tak perlu takut,” katanya.

Itulah prinsip hidup politisi muda kelahiran Makassar, 3 

Mei 1972 ini. Di politik, bila tidak vokal, maka akan tenggelam, 

dalam arti tidak akan direken orang. Meski demikian, kata dia, 

tidak boleh asal vokal, tapi harus menyampaikan kritik dengan 

data dan sesuai dengan adat dan budaya kita, sipakatau, 

sipakainge dan sipakalebbi. 

Manifestasi politik tersebut mencoba terus dijalankan 

oleh ARA di periode kedua keterpilihannya di DPRD Kota 
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Provinsi periode 2019-2024. Dia terpilih dari Daerah Pemilihan 

IV yang meliputi Kecamatan Manggala dan Kecamatan 

Panakkukang.

Pada Pemilu 2014-2019 dia berhasil mengantongi 

dukungan hingga 3.706 suara. Selanjutnya pada Pileg 2019-2024, 

dia terpilih kembali melalui Dapil yang sama dengan perolehan 

3.382 suara. Melalui proses politik, di periode kedua ini, dia 

dipercaya sebagai  Wakil Ketua dan Koordinator Badan Anggaran 

DPRD Kota Makassar periode 2019-2024.

Putra dari pasangan H. Rasyid Ali dan Hj. Zastrika Inggas 

ini menamatkan pendidikan dasarnya di SD Pembangunan 2 

Monginsidi, Makasar dan SMP Negeri 2 Enrekang. Kemudian ia 

melanjutkan di SMAK Swastiastu Denpasar. Gelar Strata 1 ia raih 

di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin (Unhas) Makasar. 

Sedangkan gelar strata 2 didapatkannya dari Universitas Muslim 

Indonesia (UMI) Makassar.

ARA aktif di berbagai berorganisasi. Riwayat organisasinya 

antara lain; Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) 
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Pemprov Sulsel, Ketua Indonesia Offroad Federation (IOF) 

Pengda Sulsel, Wakil Ketua Pemuda Pancasila Sulsel, dan Ketua 

DPC Partai Demokrat Makassar.

ARA pernah mendapat penghargaan sebagai wakil rakyat 

terbaik pada tahun 2019, versi Triprestasi Indonesia. Direktur 

Triprestasi Indonesia, Willy Kojo mengatakan ARA mendapatkan 

penghargaan tersebut berdasarkan hasil survey mendapat 

predikat pemimpin dan wakil rakyat terbaik 2019, bekerja 

profesional, berintegritas, pejuang aspirasi rakyat, bersih dan 

pro rakyat. Menanggapi itu, ARA mengaku hal ini menjadi spirit 

dan cambuk untuk bagaimana bisa menjadi wakil rakyat yang 

jauh lebih baik lagi.

Bukti bahwa ARA sebagai pejuang aspirasi rakyat, di DPRD 

dia dikenal sebagai politik kritis dan pro aktif dalam menjalankan 

tugasnya sebagai legislator. Seperti saat dia menolak draf APBD 

Perubahan Pemerintah Kota Makassar 2020. Dasar penolakannya 

karena penggunaan dana COVID-19 dinilai tidak terbuka, 

adanya keterlambatan dokumen anggaran, hingga tidak adanya 
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Demokrasi yang 
substantif hanya 

dapat dicapai dengan 
proses check and 
balances berjalan  
dengan baik dari 
DPRD ke Pemkot 

Makassar. Kritisisme 
DPRD melekat 

pada fungsi tugas 
kedewanan. 
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Beberapa kegiatan Wakil Ketua 
DPRD Kota Makassar periode 
2019-2024 baik di parlemen 
maupun saat kunjungan ke daerah 
pemilihan Kota Makassar. 
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tinjauan Inspektorat di APBD Perubahan tersebut.

Kritisismenya dalam masalah anggaran negara tidak 

terlepas tugasnya sebagai Koordinator Banggar DPRD Kota Ma-

kassar. Seperti saat dia menyoroti anggaran Pemkot sebesar 

Rp170 miliar untuk pengembangan lorong wisata atau (Longwis) 

yang merupakan program andalan Pemkot Makassar. Anggaran 

fantastis yang bersumber dari 36 Dinas dan Badan, serta 15 

Kecamatan dan 12 bagian Sekretaris Daerah (Setda) itu, kata 

ARA bila tidak berdampak pada ekonomi sebaiknya dievaluasi, 

agar tidak ada program asal-asalan.

Pembahasan APBD 2023 yang sempat meng alami 

penundaan cukup lama, nyatanya tidak terlepas dari sikap 

politik ARA sebagai salah satu pimpinan dewan. Pasalnya, dia 

mendorong agar Pemkot mendahulukan pembahasan APBD 

Perubahan dibandingkan APBD 2023 sesuai yang diinginkan 

Pemkot. ARA tidak lantas mengikuti pengajuan itu, mengingat  

masih banyaknya catatan pada realisasi anggaran 2022, seperti 

rendahnya serapan anggaran pada 5 Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD). 

Tidak hanya itu, ARA menilai Pemkot juga kurang 

meyakinkan ketika dalam draf rancangan APBD 2023 

mengusulkan kenaikan nilai PAD hingga 0,56% menjadi Rp.2,14 

triliun, padahal target di tahun sebelumnya saja kesulitan, yakni 

sebesar  Rp 2 triliun. Belum lagi data kemiskinan yang dimiliki 

Dinas Sosial yang tidak update sehingga dikhawatirkan bantuan 

sosial yang digelontorkan tidak tepat sasaran. 

Pada saat baru-baru Walikota Danny Pomanto bertugas, 

terjadi polemik di publik, menyusul sikap Pemkot yang 

berencana mengganti RT/RW. ARA menolak, RT/RW dipilih oleh 

rakyat secara langsung, sesuai aturan yang tertuang dalam Perda 

Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001. Untuk itu, ia mengingatkan 

yang berhak memberhentikan RT/RW adalah rakyat bukan 
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Pemerintah Kota Makassar.

ARA mendorong agar intensif RT/RW, pegawai honor, 

guru mengaji, imam masjid, pemandi jenazah dan petugas 

kebersihan meningkat. Oleh karenanya, Adi Rasyid Ali yang juga 

Ketua Badan Anggaran DPRD Makassar berkomitmen untuk 

memperjuangkan kesejahteraan mereka.

Tidak berhenti disitu, ARA juga diklaim menjadi aktor 

sentral penjegalan wacana penonaktifan seluruk ketua RT dan 

RW. Dia diduga mengkoordinir forum ketua RT/RW untuk 

melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah 

perwakilan fraksi yang berujung pada 7 fraksi di DPRD Kota 

Makassar menolak usulan pencopotan sejumlah aparat daerah 

tersebut. 

Sikap kritisnya dilatar belakangi keinginan agar masya-

rakat, khususnya Kota Makassar tumbuh dan meningkat taraf 

kehidupannya. Oleh karenanya kebijakan-kebijakan yang di-

rumus  kan dan ditentukan oleh Pemkot akan sangat mem-

pengaruhi kehidupan masyarakat. ARA berharap kebijakan-

kebijakan yang diambil oleh Pemkot dapat menaikkan 

ke se jah teraan masyarakat, bukan sebaliknya. 

Pada masa darurat Covid-19, ARA termassuk politisi yang 

lantang dalam menyuarakan pembelaan kepada masyarakat, 

mulai dari tindakan pencegahan hingga penanganan korban 

terdampak Covid-19. Antara lain, dia menyoroti program 

Pemkot yang bernama Makassar Recover. Menurutnya, program 

tersebut keren dan kekinian, namun mempertanyakan apakah 

isi dari program tersebt sekeren namanya. “Jangan-jangan hanya 

malah menimbulkan kerumunan baru atau yang ada cuma 

pemborosan anggaran saja,” ucapnya. 

Pada tahap penanganan korban terdampak Covid-19, 

ARA  bersama para pimpinan DPRD Kota Makassar mengawal 

pengalihan dana reses anggota dewan tahun 2020 yang nilainya 
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mencapai miliaran untuk membeli sembako yang diberikan bagi 

masyarakat akibat Covid-19.  

Ketika Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

meminta tambahan anggaran tahap kedua sebesar Rp 5 miliar 

untuk belanja masker, seiring dengan akselerasi penanganan 

Covid-19, ARA keberatan. Padahal BPBD ini pada tahap pertama 

telah menerima anggaran Rp 4 miliar. Menurutnya, BPBD tidak 

perlu belanja sendirian, cukup dikelola oleh Dinas Kesehatan 

angggarannya. “Hal ini agar berjalan satu pintu melalui Dinas 

kesehatan, tidak perlu pisah-pisah, karena bisa berubah-ubah 

lagi harganya,” tukasnya. 

Tidak hanya itu, ARA juga lantang menyuarakan ketidak-

beresan kebijakan Pemkot Makassar dalam menangani sampah. 

Dia menyebut bahkan Pemkot yang mengklaim memiliki visi 

menuju kota dunia, namun punya problem darurat sampah, di 

mana produksi sampah mencapai 900 juta ton per hari.   

Dari implementasi perda sampah oleh Pemkot, pena-

nganan TPA Antang di Manggala, hingga pembentukan Satgas 

Kebersihan Pakandatto atau Pasukan Penindakan Anti Kotor. 

Dari kunjungannya ke lapangan, dia melihat TPA Antang yang 

diklaim sebagai TPA bintang lima, tapi kondisinya sangat 

memprihatinkan. Satgas yang disebar ke setiap kelurahan 

dengan tugas menegur hingga melaporkan warga yang buah 

sampai sembarangan. Tim yang tergabung dalam Satgas adalah 

tenaga Laskar Pelangi (Pelayanan Publik Berintegritas) yang 

direkomendasikan oleh para camat.

Menurutnya, gerakan sadar sampah seperti program Lihat 

Sampai Ambil (LISA) harus lebih dimaksimalkan, dibandingkan  

membuat program baru berupa Pakandatto. Dengan kesadaran 

yang tumbuh pada setiap masyarakat, maka dipastikan akan 

muncul pengawasan dari berbagai elemen, khususnya dari 
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para aparat terkait, mulai dari level RT/RW, lurah, dinas, hingga 

anggota dewan. 

Di luar tugas kedewanannya di forum-forum sidang 

parlemen, ARA tetap aktif melakukan reses kunjungan ke 

dapilnya. Menurut ARA, reses tak ubahnya seperti mengisi 

amunisi kembali terhadap berbagai permasalahan rill yang 

dialami masyarakat. Karena dari reses itulah, dia akan menyerap 

dan mencatat setiap aspirasi rakyat, mulai dari masalah Bansos, 

lapangan kerja, hingga infrastruktur jalan. Hanya saja, dia selalu 

menekankan kepada Pemkot agar mengakomodasi hasil reses 

anggota dalam program dan kegiatan tahunan. 

Reses yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun itu 

biasanya diikuti ARA dengan kegiatan sosialisasi sejumlah Perda 

ke masyarakat, seperti Perda Pengelolaan Sampah, Perda Nomor 

6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, Perda Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Baca Tulis Quran, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 

2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan 

Masyarakat di Hotel Grand Maleo Makassr. 

Di tengah rutinitas politiknya, ARA memiliki sejumlah 
gagasan tentang konsepsi ideal politik negara yang 
demokratis. Dalam pandangannya, demokrasi substantif 
hanya dapat ditopang oleh proses check and balances 
yang efektif antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, 
demokrasi mandul ketika parlemen tidak mampu 
menjalankan fungsi evaluasi dan pengawasannya 
kepada pemerintah. Hanya saja, untuk menjadi pihak 
yang konsisten melakukan kritik dengan benar, di 
tengah politik pragmatis saat ini, tidak mudah. Apa 
yang dilakukan ARA tidak lain sebagai manifestasi dari 
paradigma politiknya. 

"
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ANDI SUHADA SAPPAILE
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar 2019-2024
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Wakil Ketua DPRD Kota Makassar 2019-2024

A

ANDI SUHADA SAPPAILE
Pejuang Politik Perempuan Parlemen

ndi Suhada Sappaile terpilih sebagai anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar 
periode 2019-2024 dari Partai PDIP daerah pemili-
han (Dapil) Makassar I. Dapil ini meliputi Kecamatan 
Rappocini, Ujung Pandang dan Makassar. Noni, begi-
tu dia akrab disapa, meraup 3.747 suara. Saat ini dia 
menjabat sebagai Wakil Ketua dan Koordinator Badan 
Musyawarah DPRD Kota Makassar.

Dia perempuan pertama, yang duduk di barisan pimpinan 

DPRD Kota Makassar. Menjadi satu dari 13 srikandi legislatif di 

periode ini. Sebelumnya hanya 8 srikandi. 

Sebelum terjun di dunia politik, Istri dari Erwin Hatta yang 

juga ketua Pemuda Pancasila ini, pernah bekerja di BRI dari 

tahun 1994 sampai 2015. Perempuan kelahiran Enrekang, 22 

April 1967 ini sudah terlibat di organisasi sayap PDI Perjuangan 

Sulawesi Selatan yakni Taruna Merah Putih.

Alumni Fakultas Peternakan UNHAS ini selain aktif 

sebagai legislator juga merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan 

terpilih pada Konferesi cabang PDIP bulan Agustus 2019 lalu 

menggantikan H. Bahar Machmud.
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Sebagai pendatang baru di parlemen, Noni termasuk 

politisi yang cepat beradaptasi. Bahkan tak tanggung-tanggung, 

kepercayaan partai PDI Perjuangan yang menjadikannya sebagai  

wakil ketua DPRD Kota Makassar tentu saja menjadi hal yang 

tidak mudah, namun  dia mampu mengelola kepemimpinannya, 

sehingga dapat menjadi representasi partai yang efektif di 

parlemen pada satu sisi dan bersinergi dengan para pimpinan 

di sisi yang lain.

Untuk itu, Noni senantiasa konsisten dengan tugas dan 

kewenangan dewannya, baik dalam proses mengawal legislasi 

dan penganggaran di parlemen, hingga melakukan pengawasan  

kepada Pemkot Makassar yang dilakukan antara lain melalui 

kunjungan reses ke Dapil.

Pada berbagai kesempatan, baik saat di forum rapat 

parlemen maupun saat dimintai komentar oleh wartawan, 

Noni kerap menyampaikan koreksi terhadap kebijakan Pemkot 

yang dirasa tidak tepat baik dari segi perencanaan maupun 

implementasi. Kendati demikian, dia tidak pernah lupa untuk 

memberikan apresiasi dan dukungan bila kebijakan tertentu 
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sesuai dengan aspirasi rakyat. 

Sejumlah pernyataan kritisnya terekam secara apik oleh 

berbagai media terutama sejak awal pandemi Covid-19 pada 

Maret 2020. Antara lain dia pernah menyoroti soal sosialisasi 

bahaya Covid-19 yang dilakukan oleh Pemkot Makassar tidak 

efektif, rendahnya tindakan pencegahan, hingga penanganannya 

dan pengendaliannya.

Akibat dari rendahnya sosialisasi, masyarakat kota 

Makassar cenderung kurang memperhatikan himbauan 3 M 

(mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Hal 

ini menyebabkan Kota Makassar pada masa pandemi pernah 

menjadi kota yang tertinggi angka positifnya di Sulsel. Menurut 

Noni, upaya pemerintah dalam pencegahan relatif kurang 

maksimal. Di tambah lagi dalam beberapa kesempatan di aspek 

penindakan juga kurang, seperti memberi sanksi kepada toko-

toko yang berada di zona merah di masa pembatasan sosial 

(PSBB) yang harusnya tutup, tapi masih dibiarkan buka. 

Untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, Pemkot 

memiliki kebijakan pembentukan Tim Detektor. Tim ini berjumlah 
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Andi Suhada Sappaila 
menjadi satu-

satunya pimpinan 
DPRD Kota Makassar 
periode 2019-2024. 

Kecakapan leadership 
dan pengalaman 
berorganisasinya 

diuji menjalin sinergi 
dengan para pimpinan, 

eksekutif, dan para 
koleganya di DPRD.
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Beberapa kegiatan Wakil Ketua 
DPRD Kota Makassar periode 
2019-2024 baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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15.306 personil yang tersebar di semua RT se-Kota Makassar yang 

diturunkan sejak 10 Juli lalu, ini turut mendapat komentar dari 

Noni. Menurutnya, kebijakan yang baik harus dapat dibicarakan 

dengan semua pihak, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya 

terkait dengan keberadaan tugas tim tersebut. Hal ini penting, di 

tengah kecemasan masyarakat menghadapi Covid-19, agar tidak 

membuat tambah beban dengan adanya pihak-pihak yang tidak 

jelas tugasnya, mengawasi dan mengontrol masyarakat. 

Terkait dengan bantuan terhadap masyarakat terdampak 

Covid-19, Noni keras menyuarakannya. Seperti bantuan sebesar 

Rp 48,8 miliar yang berasal dari kementrian pariwisata, untuk 

stimulus industri perhotelan menyusul pandemi Covid-19. Dia 

mengatakan: “Itu memang dana sudah ada di kas daerah Rp 48,8 

milyar. Ada masalah administrasi sehingga belum cair. Karena 

waktunya yang mepet mau pergantian tahun, untuk itu kami 

janji tetap mengawal dana hibah ini,” jelas Noni.

Sebagai anggota legislator Noni aktif menjalankan tugas-

nya. Baik partisipasinya mengikuti sejumlah rapat-rapat di 

forum formal DPRD Kota Makassar, maupun saat melakukan 

kunjungan reses temu konstituen atau kunjungan Dapil ke 

masyarakat. Salah satunya saat ia menggelar sosialisasi perda 

(Sosper) Nomor 7 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan 

Hukum, di Hotel Horison Ultima Makassar, Rabu (16/3/2022).

Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile 

mengatakan dalam kehidupan bermasyarakat negara hukum, 

pemerintah harus hadir melindungi hak asasi manusia dan 

hak bantuan hukum bagi setiap orang yang tidak mampu yang 

tersangkut masalah hukum. Sosialisasi Perda penyelenggaraan 

bantuan hukum ini bertujuan lebih mengenalkan dan 

memberikan wawasan kepada masyarakat yang masuk kategori 

kurang mampu.

Legislator dari Fraksi Partai PDI Perjuangan itu berharap, 
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melalui sosialisasi Perda ini masyarakat bisa lebih memahami 

bahwa Perda bantuan hukum hadir untuk memberikan 

persamaan hak atas keadilan yang merata.

Sebagai legislator perempuan, Andi Suhada Sappaile juga 

mendorong peran aktif perempuan dalam pembangunan. 

Menurutnya, hal itu juga didukung oleh pemerintah dengan 

adanya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis gender, 

dengan mengedepankan keadilan dan pemerataan. Pun, ada 

Perda yang mengatur tentang hal itu, yakni Perda No. 5 tahun 

2019 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) 

Dalam Pembangunan yang telah disusun oleh srikandi-srikandi 

DPRD Kota Makassar.

Andi juga turut aktif mensosialisasikan Perda ini ke 

masyarakat. Dalam kesempatan Sosper ini diungkapkannya 

bahwa perempuan di zaman sekarang ini tidak bisa lagi 

dipandang lemah, karena dengan adanya kemauan untuk 

berkontribusi dalam pembangunan dan ruang gerak yang 

terbuka seluas-luasnya bagi pemberdayaan perempuan, 

perempuan dapat memberikan sumbangsih terbaiknya. Tidak 

melulu dalam hal fisik yang memang kodratnya tidak lebih kuat 

dari laki-laki, tetapi ide atau gagasan perempuan yang dapat 

dituangkan dalam pemikiran-pemikiran yang membangun.

Dalam kapasitasnya sebagai politisi perempuan yang 

duduk di pimpinan DPRD Kota Makassar, Noni sangat berperan 

penting dalam mengawal berbagai peraturan daerah yang 

ramah terhadap perlindungan gender dan anggaran pemerintah 

yang responsif terhadap gender. Menurutnya, anggaran yang 

responsif gender tidak hanya terkait dengan bagaimana mampu 

memberdayakan perempuan, tetapi juga bagaimana mampu 

mewujudkan keadilan dan penghapusan diskriminasi. 

Gagasan politik gender dikawal Noni dapat diimplemen-

tasikan pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang 
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ada di lingkungan Pemkot Makassar. Menjadi tantangan yang 

tidak mudah, diakuinya, untuk menginternalisasi nilai-nilai 

kesadaran gender pada seluruh lapisan di lembaga pemerintah. 

Karena itu, OPD harusnya diberikan sosialisasi bukan hanya 

pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(DPPPA) Kota Makaassar, namun juga pada OPD yang lainnya.

Dalam semangat pembelaan terhadap kaum perempuan, 

Noni juga kencang menyuarakan agar Pemkot perhatian pada 

anak-anak jalanan.  Menurutnya, masalah perempuan dan anak 

jalanan seringkali terabaikan di Makassar. Padahal, katanya, 

sudah ada dalam Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan 

Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota 

Makassar, namun hingga kini masalahnya seperti terus terjadi. 

Untuk itulah, Noni sangat concern mendorong pemerintah 

untuk lebih serius menangani masalah anak jalanan tersebut. 

Hal ini tidak dapat dibiarkan karena beririsan dengan masalah-

masalah perempuan  dan gender secara keseluruhan. Pasalnya, 

tidak sedikit dari anak jalanan, gelandangan dan yang minta-

minta itu adalah berasal dari kaum perempuan. Komitmen 

yang dijanjikannya kepada masyarakat, bila dirasa Perda yang 

ada saat ini tidak efektif, maka tidak menutup kemungkinan 

dilakukan revisi. 

Dalam hal pemikiran, Noni termasuk politisi yang sangat 

peduli pada isu-isu pemerataan dan keadilan bagi kaum 

perempuan. Menurutnya, untuk meningkatkan partisipasi 

perempuan di politik dan pemerintahan dapat dilakukan antara 

lain melalui advokasi legislasi berupa Peraturan yang memuat 

Peningkatan Keterwakilan Perempuan. Kebijakan kuota 30% 

caleg perempuan yang merupakan amanat UU Politik menjadi 

harapan sekaligus tantangan bagi kaum perempuan sendiri, 

untuk dapat memanfaatkannya secara optimal sehingga 

perempuan dapat ambil bagian.  
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Dari total 50 anggota DPRD Kota Makassar periode 
2019-2024, baru 11 orang anggota perempuan. Jumlah ini 
masih belum mencapai kuota 30%, sesuai amanah UU 
Politik. Dari jumlah yang terbatas ini memiliki tanggung 
jawab yang tidak kecil terutama dalam memperjuangkan 
nasib kaum perempuan. Pasalnya yang mengerti nasib 
perempuan pastinya mereka sendiri.  

Noni mengatakan: “keberadaan kaum perempuan dalam 

mempengaruhi kebijakan Pemkot Makassar khususnya sejauh 

ini perlu terus ditingkatkan dan diberdayakan, sehingga sistem 

pemerintahan di Sulsel menjadi lebih inklusif, demokratis 

dan ramah terhadap kaum perempuan. Keberadaan kaum 

perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan sejatinya 

dapat memberikan peluang transformasi kepemimpinan 

dengan menempatkan hal baru dalam agenda politik.

Yang tak kalah pentingnya adalah meningkatkan kualitas 

perempuan itu sendiri. Dari mereka akan tumbuh perempuan-

perempuan yang kuat, berdaya dan bersaing. Dengan begitu, 

mereka mampu menguasai pengalaman baru yang bisa 

memperkaya perspektif tentang gerakan perempuan itu sendiri 

maupun kiprahnya di panggung politik dan pemerintahan di 

Sulsel. 

Noni bertekad mewujudkan cita-cita kesetaraan gender di 

setiap lini masyarakat. Upayanya dimulai dari internalisasi nilai 

dan pemahaman kesadaran gender mulai kaum perempuan itu 

sendiri, mengenai konsep, kesadaran atas posisi dan hak yang 

sama di berbagai bidang seperti laki-laki. Selanjutnya upaya 

penyadaran itu juga, kata Noni, dilakukan kepada kaum laki-laki 

sehingga ada pemahaman dan kesadaran gender.

"
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A. NURHALDIN NH
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar 2019-2024
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Wakil Ketua DPRD Kota Makassar 2019-2024

A

ANDI NURHALDIN 
NURDIN HALID
Motor Penggerak Anak Muda di Parlemen

ndi Nurhaldin Nurdin Halid, adalah politisi 
muda asal Partai Golkar. Saat terpilih, usia lelaki 
kelahiran Parepare ini masih 32 tahun. Kapasitas 
dan pengalamannya diuji. Namun, semangat dan 
komitmennya pada negara, partai, dan masyarakat, 
terlebih bagi kaum muda Kota Makassar tidak perlu 
diragukan. Melalui Fraksi Muda yang dinisiasinya, 
secara kultural, efektif menjadi motor perubahan di 
Parlemen. Ada misi yang ingin diwujudkan.  

Pileg 2019 merupakan debut pertamanya mencalonkan diri 

dan langsung terpilih, dengan perolehan suara sebanyak 5.194 

suara, dari Dapil IV. Saat ini Nurhaldin Nurdin Halid mendapat 

amanah sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Makassar.

Mengenai keikutsertaannya di politik, Nurhaldin meng-

atakan keluarga besarnya sangat mendukung, begitu pula sang 

ayah, Nurdin Halid. Meski ayahnya salah satu Wakil Ketua Umum 

DPP Golkar, namun tidak pernah memaksakan pilihannya 

dalam berpolitik. Bagi politisi muda ini, ayahnya adalah tipikal 

orang tua yang open minded dan modern. Bukan tipe yang 

memaksakan kepentingan pribadi atau keluarga besarnya.
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Dia pernah mengatakan bahwa kesempatan menjadi 

Anggota Dewan Kota Makassar sebetulnya sangat terbuka 

terutama sejak Pileg 2014, namun baru di periode ini dia terpilih. 

Hal ini karena sikap politiknya yang tetap pada nilai-nilai politik 

Golkar yang terbuka, modern, dan demokratis, meski ada 

pihak-pihak tertentu yang bermain politik secara tidak elegan. 

Nurhaldin memilih untuk menghindarinya. Prinsip keluarganya 

mengajarkan bahwa ayahnya, NH sudah menyiapkan lahan 

(jalur politik), silakan digarap sendiri. “Urusan menang atau 

kalah itu urusan pribadi, tergantung usaha. Tidak ada intervensi 

dari beliau,” katanya.

Putra pasangan H. A. M Nurdin Halid dan Hj. A. Nurbani 

ini menamatkan pendidikan dasarnya di SD Nusantara 

Makassar tahun 2000 dan SMP Islam Atirah Makassar tahun 

2003. Kemudian ia melanjutkan di SMA Tailor’s Collection dan 

lulus 2006 di Australia. Pendidikan diploma III ditempuhnya di 

Melbourne Institute Technology Australia tahun 2009, dan gelar 

S1 diraihnya di Holmes University Australia tahun 2011.

Nurhaldin juga aktif berorganisasi. Tercatat ia sebagai 
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Pengurus Partai Golkar Makassar, Ketua harian AMPI (Angkatan 

Muda Pembaharuan Indonesia) Sulsel, Bendahara Umum MPW 

(Majelis Pimpinan Wilayah) Pemuda Pancasila Sulsel, Wakil 

Ketua Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO), Dewan 

Pembina Patriot Muda Indonesia, dan Dewan Pembina BPPP 

(Badan Pengusaha Pemuda Pancasila).

Nurhaldin aktif sebagai representasi kepentingan dari 

Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Makassar. Meski sempat 

pernah diterpa isu akan diganti (Pergantian Antar Waktu/PAW) 

oleh fraksinya sendiri, namun politisi muda tersebut mampu 

bertahan. Dan dia pun mampu membuktikan loyalitas dan 

kinerjanya kepada partai beringin ini.

Kinerjanya sebagai anggota DPRD tidak terlepas dari 

tugasnya mengawal perumusan Perda yang berpihak kepada 

rakyat, penganggaran yang transparan, serta pengawasan 

eksekutif yang terbuka dan adil. 

Ada beberapa Perda yang dinilai Nurhaldin perlu direvisi, 

baik karena substansinya maupun faktor objektif tantangan 

yang sudah berkembang dan berubah. Di beberapa kesempatan, 
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Nurhaldin Halid 
pemimpin muda yang 

memiliki concern pada 
pemberdayaan anak-

anak muda. Kiprahnya 
di DPRD Kota Makassar 

tak pelak kerap 
melontarkan wacana 

evaluasi pada sejumlah 
Perda yang dinilainya 

perlu penyesuaian 
seiring dengan 

perkembangan zaman. 
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Beberapa kegiatan Wakil Ketua 
DPRD Kota Makassar periode 
2019-2024 baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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dia pernah menyoroti dari Perda tentang Anak Jalanan, Perda 

Kesehatan, hingga Perda Pengawasan Alkohol. 

Komitmen itu tentu saja diwujudkan Nurhaldin sebagai 

bagian implementasi dari fungsi legislasinya, yang antara lain 

melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

suatu Perda. Upaya itu biasanya disampaikan oleh Nurhaldin 

pada saat kegiatan sosialisasi Perda (Sosper) ke masyarakat.  

Seperti pada Perda  Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan 

Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen, 

Nurhaldin pernah menyampaikan agar regulasi ini direvisi dan 

dievaluasi. Pasalnya, keberadaan Perda ini seperti terkesan tidak 

efektif dalam menjamin dan melindungi para anak jalanan, 

terbukti dengan masih banyaknya anak jalanan, gelandangan 

dan pengemis di Kota Makassar. 

Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan 

Dinas Sosial Kota Makassar yang menyebut bahwa Perda ini 

ompong, karena minim dalam penindakannya. Sejauh ini yang 

melakukan penindakan adalah tim dari Dinsos dan Satpol 

PP kepada para anak jalanan dan gembel pengemis. Hanya 

saja, aspek yang kurang diterapkan, penindakan kepada para 

pemberi sumbangannya, yang dalam Perda bisa didenda 1,5 

juta atau kurungan 3 bulan. Karenanya tidak salah bila gembel 

masih tetap ada. Bahkan dari data Dinsos, untuk pengemis yang 

mangkal di sekitara simpang Lima Bandara, perhari bisa dapat 

Rp300 ribu. Ini jadi tantangan untuk mengatasi masalah gembel 

bersamaan dengan kesulitan ekonomi.  

Tidak hanya itu, Nurhaldin juga sempat menyoroti 

Perda Nomor 7 tahun 2009 tentang pelayanan kesehatan yang 

dinilainya perlu dilakukan penyesuaian pada sejumlah pasal 

yang terkait dengan darurat kesehatan. Pandemi Covid-19 yang 

terjadi sejak Maret 2020, memberikan pelajaran penting bagi 

para aparatur pemerintahan di Kota Makassar khususnya dan 
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Indonesia secara keseluruhan untuk lebih responsif dan adaptif 

dalam menghadapi Covid-19. 

Menurutnya, Perda tersebut sudah berlaku selama 12 

tahun lebih, sejak era Walikota Ilham Arief Sirajuddin. Saat 

ini, kata Nurhaldin, tantangan kesehatan semakin berubah 

dan kompleks. Dari aspek jaminan perlindungan kesehataan 

bagi masyarakat harus lebih maju lagi, mengingat tantangan 

kesehatan mendatang tidak bisa diprediksi, belajar dari 

pengalaman Covid-19. 

Kemudian juga terkait dengan Perda Nomor 4 tahun 2014 

tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran 

dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam perda tersebut 

Nurhaldin melihat agar perda disesuaikan, karena memang 

tidak tegas melarang. Fakta ini membuat peredaran alkohol 

masih marak terjadi. Meski harapan para perumus sejak awal 

adalah melarang. Namun dihadapkan pada kenyataan pada nilai 

ekonomis komoditas tersebut. Untuk itulah Perda diarahkan 

untuk mengaturnya agar lebih tertib. Hanya saja, Perda tersebut 

berpotensi bertentangan dengan aturan di atasnya, seperti 

aturan yang dibuat DPR RI dan Kementerian Perdagangan, yang 

memang tidak melarangnya. 

Efektivitas fungsi pengawasan Nurhaldin diperlihatkan 

antara lain, dengan proaktif menindaklanjuti berbagai aspirasi 

dari masyarakat, baik yang datang langsung ke DPRD Kota 

Makassar maupun melalui hasil kunjungannya ke Dapil. Seperti 

yang dilakukannya saat menerima peserta demonstrasi dari 

Serikat Juru Parkir Makassar (SJPM) pada 12 Oktober 2021 di 

kantornya. Mereka menuntut kejelasan penarikan retribusi 

parkir dan pajak parkir yang selama ini diklaim tumpang tindih 

antara Bapenda dan PD. Parkir Makassar. Dalam kapasitasnya 

sebagai pimpinan, Nurhaldin berkomitmen memperjuangkan 

aspirasi tersebut hingga mendapatkan hasil yang diinginkan. 
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Pada kebijakan Walikota, Nurlhadin tidak kalah kritisnya. 

Dia menanggapi wacana Walikota Makassar Moh Danny 

Pomanto yang akan membubarkan perusahaan daerah 

(Perusda) bila diketahui direksinya tidak mampu meningkatkan 

devidennya. Nurhaldin meminta tidak bertindak gegabah 

dengan membubarkan Perusda tersebut, sebaliknya harus 

terlebih dahulu mengevaluasi kinerja direksi tersebut, terkait 

faktor atau penyebab peningkatan atau penurunan atas kinerja 

perusahaan. 

Selanjutnya dilakukan kajian dan diberikan saran-saran 

terbaik untuk meningkatkan kinerja direksi. Pasalnya, kedudukan 

Perusda berhubungan langsung dengan layanan ke masyarakat, 

sehingga bila dengan cepat mengambil keputusan pergantian 

atau bahkan membubarkan, menjadikan layanan terganggu di 

masyarakat. Perumda yang diancam dibubarkan oleh Walikota 

antara lain Perumda Pasar Makassar Raya, Perumda Parkir 

Makassar Raya, dan PDAM Kota Makassar. Kesemua itu berkaitan 

dengan hajat dan keperluan orang banyak. 

Sebagai salah satu politisi muda, Nurhaldin 
menaruh perhatian pada permasalahan-permasalahan 
kepemudaan. Sebagaimana sosialisasi Perda yang 
digelarnya, yakni Perda Nomor 6 tahun 2019 tentang 
Kepemudaan. Nurhaldin menilai tumbuhnya suatu 
bangsa khususnya di daerah sangat ditentukan oleh 
peran dan pergerakan pemuda-pemudanya. Karena itu, 
dibutuhkan pemuda yang aktif, kreatif dan produktif 
dalam membantu pemerintah dalam pembangunan 
daerah utamanya dalam pengembangan kualitas sumber 
daya manusia (SDM).

"
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Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Makassar ini, masih 

banyak pemuda di Makassar yang belum memanfaatkan 

potensinya. Karenanya, melalui sosialisasi Perda tersebut peran 

pemuda diharapkan kembali hadir dalam mengembangkan 

program pemerintah.

Menurutnya, pemuda yang kreatif dan produktif itu harus 

ada di segala bidang. Maka demikian, di era digital saat ini 

lebih mudah menentukan potensi pemuda, pemerintah juga 

hadir memberikan sarana dan mediasi dalam mengembangkan 

potensi para pemuda. 

Komitmen mendukung kiprah pemuda lebih jauh, Nur-

haldin di luar struktur menginisiasi terbentuknya Fraksi Muda di 

DPRD. Fraksi ini beranggotakan legislator yang kategori usianya 

milenial dari lintas partai. Mereka antara lain: Andi Suharmika 

(Golkar Dapil III), Ray Suryadi Arsyad (Demokrat Dapil II), Imam 

Muzakkar (PKB Dapil IV), Al Hidayat Samsu (PDIP Dapil III). 

“Meski beda partai, tapi kita punya semangat sama memajukan 

masyarakat khusus anak muda,”katanya.

Selain melakukan berbagai kegiatan kedewanan, Nurhaldin 

aktif juga menginisiasi aktivitas sosial, seperti penyaluran ban-

tuan, santunan anak-anak yatim, hingga pemberian pen dam-

pingan bagi anak-anak muda. Seperti yang rutin dilakukan pada 

moment Ramadhan, Nurhaldin dan keluarganya   mengunjungi 

masyarakat yang kurang mampu dan memberikan bantuan 

kepada warga penderita gizi buruk di Jalan Rappokalling Kota 

Makassar. Kemudian juga rutin melakukan kegiatan buka puasa 

bersama dengan masyarakat kurang mampu seperti pemulung 

seperti yang dilakukan pada Mei 2021 lalu. Bahkan dia juga 

memanfaatkan kediamannya untuk kegiatan pesantren kilat. 

Hal ini dilakukan untuk semakin mendekatkan diri dengan 

masyarakat. 



52 Profil Anggota DPRD Kota Makassar 2019-2024

ANGGOTA DPRD 
KOTA MAKASSAR

2019-2024
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Irwan Djafar adalah politisi asal Partai Nasional Demokrat 

(NasDem) yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD 

Kota Makassar periode 2019-2024. Ia terpilih dari Daerah 

Pemilihan I yang meliputi Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, 

dan Rappocini. Ini adalah kali kedua ia terpilih sejak Pemilu 2014-

2019. Pada periode ini 2019-2024, ia melenggang kembali ke kursi 

anggota DPRD Kota Makassar dengan perolehan 5.562 suara. 

IRWAN DJAFAR
Penjaga Spirit Kekeluargaan
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Satu bulan sebelum penetapan pejabat Alat Kelengkapan 

Dewan (AKD), nama Irwan Djafar sempat masuk ke dalam bursa 

calon Ketua DPRD Kota Makassar 2019-2024, berdampingan 

dengan rekan separtainya Rudianto Lallo. Namun, Irwan enggan 

berandai-andai ketika itu, dia hanya menyerahkan sepenuhnya 

kepada mekanisme Partai. Kini, dia bertugas di komisi A DPRD 

Kota Makassar bidang Pemerintahan.  

Saat ditanya faktor keberhasilannya terpilih kembali, dia 

mengatakan simple: “Rajin interaksi dengan konstituen. Saya selalu 

memanfaatkan waktu reses yang sudah terjadwal, dan melakukan 

pendekatan kekeluargaan ke masyarakat,” katanya seperti dikutip 

media. Meski simple, tidak mudah mewujudkannya. Karena butuh 

komitmen dan dedikasi yang tinggi. Politisi kelahiran Bulukumba 

ini mampu membuktikan resep sukses dipercaya kembali oleh 

rakyat itu. 

Irwan Djafar lahir 29 Agustus 1971 dari pasangan H. Muh. 

Djafar Beddu dan Hj. Rawang Yahya. Pendidikan dasar ia tempuh 

di SD Negeri Kajang, Bulukumba pada tahun 1985, dan pada tahun 

1988 ia lulus dari SMP Negeri Kajang, Bulukumba. Ia menyelesaikan 

pendidikan di SMA Negeri 2 Makassar pada tahun 1991, dan 

pendidikan tingginya diselesaikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Makassar (STIEM) Bongaya Makassar pada tahun 1996. 

Irwan Djafar juga aktif berorganisasi, ia tercatat pernah 

menjadi pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 

Makassar periode tahun 1993-2003. Ketua Trias Politika Sulawesi 

Selatan periode tahun 2005-2010, dan Ketua Asosiasi Pengusaha 

Rental Kendaraan Indonesia (Asperkindo) Sulawesi Selatan periode 

tahun 2000-sekarang.

Selama bertugas, Irwan Djafar konsisten menjalankan fungsi-

nya secara efektif, baik dalam mengawal Peraturan Daerah yang 

dapat menjamin keadilan bagi seluruh rakyat, proses penyusunan 

anggaran yang transparan serta pengawasan yang berkelanjutan 

kepada Pemkot Makassar. 
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Dalam lingkup fungsi legislasi, Anggota Fraksi Partai 

NasDem ini, secara berkala melakukan sosialisasi Perda (Sosper) 

ke masyarakat. Antara lain Sosper Nomor 9  tahun 2016 tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada Mei 2022, 

Sosper nNomor 12 tahun 2011 tentang Ritribusi Jasa Umum pada 

Oktober 2022, Sosper Nomor 7 tahun 2015 tentang Bantuan Hukum, 

Sosper nomor 10 tahun 2011tentang Pengelolaan Rumah Kos pada 

Mei 2021, hingga Sosper Nomor 4 tahun 2009 tentang Perlindungan 

Perawat pada Juli 2022.

Menurut Irwan, Perda perawat penting mengatur mengenai 

kewajiban serta hak perawat mendapatkan perlindungan dalam 

melaksanakan profesinya selaku pelayanan kesehatan. Sementara 

perda bantuan hukum kedudukannya sangat penting bagi warga 

yang tak mampu sehingga bila bermasalah dalam hukum, bisa 

mendapat bantuan hukum secara gratis, dan tidak perlu pusing 

biaya untuk sewa kuasa hukum.

Kesempatan Sosper biasanya digunakan oleh Irwan Djafar 

untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Secara umum 

dari kunjungan reses di Dapil, masyarakat kerap mengeluhkan 

soal kesejahteraan seperti guru, tenaga sosial seperti Linmas, 

pembangunan infrastruktur jalan, soal banjir, fasilitas olahraga, 

hingga masalah keamanan akibat maraknya geng motor di 

Makassar. 

Dari hasil komunikasi dengan masyarakat, Irwan Djafar 

langsung akan menindaklanjuti ke forum DPRD dan menyampai-

kannya ke publik melalui media para wartawan.  Seperti komit-

menya dalam mengawal insentif  RT/RW yang sempat tertahan, 

penggantian 2 Plt Kadis, pelebaran jalan di Lorong 43 Veteran 

Utara, tentang proyek pembangunan pedestrian Jalan Metro 

Tanjung Bunga yang dinilai sangat politis, serapan APBD 2022 

pada sejumlah OPD  yang tidak maksimal, rencana pembangunan 
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stadion Makassar, rencana sirkuit yang dibangun dengan anggaran 

hingga Rp18 miliar, hingga kinerja ASN yang rendah.

Terkait dengan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

yang belum maksimal, Irwan Djafar termasuk politisi yang lantang  

mengkritik agar Pemkot menindak. Bahkan, katanya, ASN yang 

tidak bekerja selama 6 bulan harus disanksi seperti yang terjadi 

ASN di Kesbangpol. 

Kritik Irwan direspon oleh Walikota Danny Pomanto, dengan 

cekatan membuat program resetting atau menyusun ulang 

organisasi pemerintah khususnya pada level pejabat eselon III. 

Dengan begitu, terpilih para pejabat yang paham dan mengerti 

visi-misi walikota. Pada gilirannya membuat program pemkot 

berjalan dengan baik. 

Atas kecakapan Walikota itu, Irwan Djafar memuji habis 

kepala daerah itu. Dia bahkan termasuk politisi yang konsisten 

mengapresiasi, bahkan menyebut Pomanto sebagai Walikota yang 

kreatif, inovatif, dan visioner. Hal itu karena hasilnya yang signifikan, 

dengan resetting mampu memangkas pejabat yang berkinerja 

lamban. Tak tanggung-tanggung. Irwan bahkan sampai menyebut 

Pomanto sebagai Walikota paripurna (pjoksulsel. 3/6/22).

Pada masa darurat Covid-19, Irwan aktif terjun membantu 

dalam pengendalian Covid-19. Dia juga turut memberikan bantuan 

bagi masyarakat yang terdampak serta bantuan seperti masker, alat 

cuci tangan, hingga alat pelindung diri bagi para petugas kesehatan 

di Makassar. 

Ketika grafik kasus Covid-19 mulai melandai, dia juga 

mengawal agar pelaksanaan PSBB atau pembatasan sosial berskala 

besar itu dilonggarkan sehingga membuat kegiatan ekonomi 

masyarakat dapat tumbuh kembali. Dan mendorong kegiatan 

sekolah tatap muka digiatkan kembali, mengingat pendidikan 

online kurang efektif. 
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Irwan Djafar mampu 
mengawal kepercayaan 

masyarakat karena 
konsisten menjalin 

komunikasi dan 
interaksi dengan 

konstituen. “Saya 
selalu memanfaatkan 

waktu reses yang 
sudah terjadwal, dan 

melakukan pendekatan 
kekeluargaan ke 

masyarakat.”
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Irwan Djafar SE, baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Jalan Politik Sang Pecinta Negeri

Erick Horas adalah politisi asal Partai Gerakan Indonesia 

Raya (Gerindra) yang sudah duduk di parlemen DPRD 

Kota Makassar selama dua periode. Ia terpilih dari Daerah 

Pemilihan I yang meliputi Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, 

dan Rappocini. Pada periode pertama (2014-2019), Erick Horas 

pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Pada 

periode ini (2019-2024), ia menduduki kembali kursi anggota 

ERIC HORAS
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DPRD Kota Makassar dengan perolehan 4.562 suara. .

Muda dan berpengaruh, begitulah kesan yang cukup 

kuat pada sosok Eric Horas ini. Di usianya yang ke 37 pada 16 

Oktober tahun ini sudah dipercaya sebagai Ketua Komisi B yang 

mengurusi bidang Ekonomi dan Keuangan serta sebagai Ketua 

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD 

Kota Makassar.  Oleh partainya, dia juga dipercaya sebagai Ketua 

Fraksi Gerindra DPRD Kota Makassar.  

Terkait dengan beberapa jabatannya itu, putra dari Hendrik 

Horas ini hanya mengatakan, bahwa yang demikian itu amanah 

yang harus dijaga.  Karena, menurutnya, di politik itu penting 

sebuah kepercayaan. Pun halnya ketika dia percaya bahwa 

pengabdiannya di politik merupakan wujud dari kecintaannya 

kepada negeri ini. Dan Eric beruntung cintanya pada negeri ini 

berbalas, dengan masyarakat tetap memilihnya kembali di dua 

kali Pemilu. 

Jabatannya sebagai Ketua Komisi B, Eric Horas cukup 

efektif membangun komunikasi politik dengan para wakil ketua 

komisi dan para anggota terkait kepentingan dewan bersama 

mitra eksekutif yang terdiri dari Biro perekekonomian, Dinas 

Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Pertanian; Dinas 

Perdagangan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas 

Pariwisata, dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

Sementara sebagai Ketua Bapemperda, politisi muda ini 

memimpin dan mengkoordinasikan proses penyusunan Perda 

baik dengan sesama anggota Bapemperda maupun dengan 

eksekutif. Eric Horas juga mengawal penyusunan, evaluasi dan 

penyempurnaan terhadap sejumlah Perda, sehingga aturan 

tersebut sesuai dengan harapan masyarakat. Seperti dalam kasus 

pembahasan Rancangan Perda (Ranperda) Minuman Beralkohol 

yang sebelumnya sempat dibahas untuk diperbaharui, dari 

Perda Nomor 4 tahun 2014 itu, namun belakangan sepakat 
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untuk dibatalkan. Eric Horas mengawal dari sejak inisiasi hingga 

berakhirnya pembahasan. 

Sejumlah Ranperda yang berada di bawah pengawasannya 

antara lain Ranperda Kota Makassar Perubahan Atas Perda 

Kota Makassar No 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu, Ranperda Kota Makassar Perubahan Atas Perda Kota 

Makassar tentang Retribusi Perizinan Jasa Umum, Ranperda 

Kota Makassar tentang Perubahan status dan nama PT. Bank 

BPR Kota Makassar menjadi Perseroda.

Selain aktiv di forum rapat parlemen, politisi kelahiran 

Makassar 16 Oktober 1983 ini, rutin turun ke masyarakat,  

melakukan kunjungan dapil reses sekaligus melakukan sosialisasi 

Perda (Sosper). Perda yang disosialisasikan antara lain Perda 

Nomor 3 tahun 2016 tentang pemberian ASI ekselusif, Perda No 

1 tahun 2020 tentang ritribusi jasa usaha, Perda Nomor 15 tahun 

2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional 

dan Penataan Pasar Modern, dan Perda Kota Makassar Nomor 

2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perusahaan (TSLP/Corporate Social Responsibility).

Kunjungan kerja juga dilakukan Eric untuk melihat 

langsung ke lapangan bila diketahui mendapat ada aduan 

dari masyarakat, seperti yang dilakukan dalam memimpin 

rombongan Komisi B ke kawasan Industri Makassar (KIMA) 

pada April 2022, menyusul adanya aduan dari pengusaha atas 

perlakukan PT KIMA (persero). 

Eric termasuk politisi yang dekat dengan rakyat. Ketika ada 

sekelompok demonstran dari Organisasi Jaringan Aktivis Sulsel 

dan Celebes Advocation Center yang menyampaikan aspirasinya 

terkait pegawai kesehatan RS Paramount, maka Eric Horas ini 

yang menerimanya. Dia juga menyatakan komitmennya untuk 

mengawal masalah tersebut hingga selesai. 

Dikenal sebagai politisi yang kerap aktif terjun langsung bila 
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mendapati warganya yang kesulitan. Eric Horas ringan tangan 

membantunya. Pada saat Covid-19 dia akitf mengawal gerakan 

3000 vaksin bagi masyarakat kota Makassar, yang merupakan 

bagian dari program Partainya. Kemudian juga tahun lalu 

dia memimpin rombongan pengurus Gerinda kota Makassar 

mengunjungi korban kebakaran di Kampung Lepping, Tamalate 

Makassar. Dia menyalurkan bantuan berupa paket sembako, 

beras mie instan dan telor.

Tidak hanya itu, kunjungan juga dilakukan untuk meninjau 

sejumlah pusat kegiatan ekonomi wisata masyarakat di kota 

Makassar. Seperti ke Pulau Lanjukang yang merupakan pulau 

terluar kota Makassar. Eric Horas berkomitmen mendorong 

pulau tersebut dan 12 pulau terluar lainnya berkembang 

jadi aset bernilai wisata dan ekonomi, dengan dibangun 

infrastruktur transportasi yang memadai. Dia memperjuangkan 

perbaikan  sejumlah fasilitas infrastruktur seperti pembangunan 

jalan, perapian drainase hingga penerangan lampu lorong di 

Kelurahan Gunung Sari Kec. Rapppocini. 

Dalam beberapa kesempatan dia sempat menyoroti 

kebijakan Pemkot seperti soal pencopotan Kadis Kadis 

Pariwisata Makassar Rusmayani Madjid oleh PJ walikota Prof 

Rudy Djamaluddin dan rencana penghapusan IMB sebagai 

cara menggeliatkan kinerja ekonomi di bidang properti. Eric 

mengingatkan agar tetap mempertimbangkan masukan ritribusi 

ke daerah, karena lumayan tinggi untuk PAD daerah. Per 2019 

saja di triwulan III ritribusi IMB mencapai 26,28 miliar. 

Selain aktif di politik, Eric yang merupakan sarjana ekonomi 

lulusan Universitas Atmajaya tahun 2005 ini juga menyenangi 

olahraga jetski. Bahkan tercatat sebagai atlet Jetski yang sudah 

Go internasional. Prestasinya kerap membawa nama Makassar 

di turnamen Jetski dunia. 
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Cinta kepada 
negaranya berbalas. 

Eric Horas kembali 
dipercaya rakyat 

untuk dua kalinya. 
Kini menjadi  Ketua 

Komisi B, Ketua 
Bapemperda DPRD 
Kota Makassar, dan 

sebagai Ketua Fraksi 
Gerindra DPRD Kota 

Makassar.  
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-
2024, Eric Horas baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Penarik Gerbong Kepercayaan Rakyat

Fasrudin Rusli adalah politisi asal Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) yang berhasil terpilih menjadi 

anggota DPRD Kota Makassar periode 2019-2024. Ia 

terpilih dari Daerah Pemilihan I yang meliputi Kecamatan Ujung 

Pandang, Makassar, dan Rappocini. Ini adalah kali kedua ia 

terpilih sejak Pemilu 2014-2019. Pada periode ini (2019-2024), ia 

FASRUDIN RUSLI
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menduduki kembali kursi anggota DPRD Kota Makassar dengan 

perolehan 3.381 suara. Fasrudin Rusli saat ini dipercaya di Komisi 

C DPRD Kota Makassar yang mengurusi bidang Pembangunan.  

Lahir di Makassar pada tanggal 5 Oktober 1974, Fasruddin 

Rusli adalah seorang pengusaha percetakan yang terjun ke dunia 

politik. Pada tahun 2014 silam, saat pertama kali mencalonkan 

diri sebagai anggota legislatif daerah ia menang di Dapil 1 

dengan perolehan 6.470 suara atau tertinggi dari semua caleg di 

daerah yang banyak disebut sebagai dapil neraka itu. 

Bagi Fasruddin Rusli menjadi seorang legislator berarti 

membawa kepercayaan dari masyarakat yang memilihnya. Hal 

ini adalah prinsip dasar dan menjadi cambuk baginya untuk 

terus mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat yang 

diwakilinya. 

Anggota komisi C bidang pembangunan tersebut menang-

gapi bahwa kesejahteraan masyarakat adalah di atas segalanya, 

hal itu dinilai sejalan dengan inti dari pelaksanaan tugas yang 

diemban oleh legislator, yakni mengupayakan terlaksananya 

pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat 

secara menyeluruh, karena berdasarkan pada konsep negara 

demokrasi, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Tugas mewujudkan kesejahteraan rakyat itu berpusat 

pada tugas dan kewenangannya sebagai anggota legislatif 

yang berperan mengawal Perda yang berpihak kepada rakyat, 

anggaran pembangunan yang terbuka dan transparan, serta 

pengawasan yang berkelanjutan. 

Dalam konteks fungsi legislasi, Acil begitu dia akrab disapa, 

selain berperan aktif dalam mengajukan atau membahas 

sejumlah Rancangan Perda, juga aktif mensosialisasikan dalam 

kegiatan Sosper atau sosialisasi Perda. 

Beberapa Perda yang pernah disosialisasikan selama masa 
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tugasnya, adalah Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, Perda Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sosper nomor 10 

tahun 2011, Perda Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan 

Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis dan Pengamen, Perda 

Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau, Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang Pemberia Air 

Susu Ibu (ASI) Eksklusif, dan Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Zakat di Dapilnya Kota Makassar, Perda Nomor 

2 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, dan 

Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan air limbah. 

Kegiatan Sosper, kata Acil, sangatlah penting, selain 

mengenalkan masyarakat atas produk hukum yang ada, juga 

sekaligus mengingatkan pemerintah masih terjadi beberapa 

masalah di lapangan. Seperti dalam soal Perda Lingkungan, Acil 

meminta agar Pemkot lebih perhatian mengingat Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) Makassar hanya 8,7% dari luar wilayah, padahal 

harusnya mencapai 30%.  

Dalam kegiatan kunjungan ke Dapil, reses, Acil rutin 

mengunjungi masyarakat. Bersama timnya dia biasanya akan 

mencatat berbagai keluhan dan aspirasi seperti di Kampung 

Merdeka Kel Maricaya Baru. Keluhan mulai dari soal drainase 

yang tidak lancar sehingga berakibat banjir bila hujan, 

penerangan jalan, pembenahan Lorong, jalanan yang berlubang, 

soal bantuan sarana dan prasarana serta modal usaha bagi para 

pelaku UMKM. 

Kunjungan yang dilakukan sifatnya baik yang rutin atau 

insendental seperti mendapatkan pengaduan. Seperti dalam 

program pembangunan 100 lorong wisata (Longwis) yang dinilai 

Acil terkesan dipaksakan, dan tidak berdampak langsung pada 

ekonomi masyarakat. Acil juga mengunjungi ke Jalan Boulevard 
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untuk sidang dalam menertibkan parkir liar. Dia juga mengawal 

dalam proses pengusutan adanya dugaan pencemaran limba 

dari PT KIMA dan PT Makassar Tene, ke Sungai Tello sehingga 

berdampak pada tambak petani di Kel Lakkang.

Kinerja Pemkot dalam penanganan sampah di Kota 

Makassar turut menjadi perhatian Acil. Antara lain, pada sejumlah 

fasilitas pengangkut sampah yang sudah memprihatinkan. Dia 

berkomitmen memperjuangkan maintenace sejumlah faslitas 

pengangkut truk sampah yang pernah dikeluhkan oleh pejabat 

pemerintahan, mengingat, katanya, legislator telah membahas 

anggaran 13 miliar yang peruntukannya untuk renovasi Tangkasa 

menjadi hidrolik. 

Acil menjadi salah satu anggota Komisi C DPRD Kota 

Makassar yang mendorong agar pemerintah memberikan 

perhatian khusus kepada rencana pelebaran jembatan 

Barombong di tahun 2023. Menurutnya, pelebaran jembatan 

tersebut yang merupakan jalur utama warga Makassar yang 

menjadi penghubung dari arah Barombong menuju Tanjung 

sudah sejak lama mengalami kondisi yang memprihatinkan. Hal 

ini menurutnya, perlu segera ditangani. 

Kondisi jembatan Barombong dalam pengamatannya, 

sudah tidak mampu lagi menampung kendaraan yang makin 

padat. Terutama diwaktu-waktu jam sibuk, saat pagi dan sore hari 

ketika pekerja menuju dan pulang dari kantor. Sementara jalan 

tersebut menjadi jalur satu-satunya yang menjadi penghubung 

warga Makassar yang ada di Barombong menuju Tanjung. 

Untuk memperjuangkan ini, Acil pun melakukan komu-

nikasi baik dengan rekannya di Komisi C maupun dengan 

mitranya di Dinas Pekerjaan Umum. Hingga kini prosesnya telah 

berjalan. Harapannya dapat tercapai sesuai yang diinginkan. 
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Tugas mewujudkan 
kesejahteraan 

rakyat itu berpusat 
pada tugas dan 

kewenangannya 
sebagai anggota 

legislatif yang 
berperan mengawal 

Perda, anggaran yang 
transparan, serta 

pengawasan yang 
berkelanjutan.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Fasludin Rusli baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Pengawal 3 Bidang Tugas 

Apiaty Kamaluddin, atau lebih dikenal dengan nama 

Apiaty Amin Syam adalah istri mantan Gubernur 

Sulawesi Selatan Amin Syam. Perempuan kelahiran 5 

September 1958 ini terpilih sebagai anggota legislatif  DPRD 

Kota Makassar lewat Partai Golkar dengan daerah pemilihan I 

meliputi, Kecamatan Rappocini, Ujung Pandang dan Makassar 

dengan perolehan 4.379 suara. 

APIATY K. AMIN SYAM
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Apiaty adalah satu dari 13 srikandi anggota DPRD 

perempuan. Tekadnya bersama anggota perempuan lain adalah 

mendorong keterlibatan perempuan lebih aktif baik dalam 

legislasi maupun anggaran, sehingga lebih mencerminkan 

keadilan bagi perempuan.

Dia termasuk pendatang baru di legislatif, namun di 

lingkungan Pemkot Makassar, dipastikan Ibu tiga anak ini  

bukan orang baru. Bahkan bisa disebut birokrat senior yang 

mengabdikan hampir separuh hidupnya di pemerintahan.  

Jabatannya dari mulai Kadis Keindahan Pemkot Makassar, 

Kadis Pertanian Tanaman Pangan, Asisten Administrasi Pemkot, 

Asisten Pemberdayaan Pemkot Makassar, Asisten III dan IV 

SDM, Kepala Badan Diklat, Ketua badan pengawas PERUSDA 

Terminal Pemkot Makassar, Ketua Badan pengawas PERUSDA 

Parkir Pemkot Makassar, Ketua Badan pengawas PERUSDA Pasar 

Pemkot Makassar, dan Ketua Badan Pengawas Terminal.
Bersamaan dengan panjangnya rentang pengabdian 

di birokrasi, Apiaty Amin Syam juga berhasil meraih gelar 

akademiknya hingga tuntas sampai strata III, yang kesemuanya 

ditempuhnya dari Universitas Hasanuddin. Bahkan di tengah 

kesibukannya sebagai anggota legislatif, dia masih tercatat 

sebagai Rektor Universitas PEPABRI.

Pengalaman birokrasi dan akademiknya yang panjang, 

mampu disempurnakan oleh Apiaty dengan kiprahnya 

memimpin sejumlah organisasi. Antara lain sebagai Ketua PMI 

Sulsel, Ketua PII Sulsel, Ketua BK3S Sulsel, Ketua PKBI Sulsel, 

Ketua AMTI Sulsel, Ketua Mai Sulsel, Ketua HATERI Sulsel, Wakil 

Ketua 2 KONI Sulsel, Ketua Persatuan Bola Voli Cab. Makassar, 

Ketua Cabor Senam Sulsel, Ketua Senam Tera Sulsel, Ketua 

Ikatan Line Dance Sulsel, Ketua Pembina Lembaga Komando 

KPK Kota Makassar, Ketua Pembina LSM Peduli Makassar, Ketua 

Ikatan Persaudaraan Haji dua periode, Ketua ICMI 2022-2027, 
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Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Sulsel. Di Dewan 

Pendidikan Kota Makassar, dia mendampingi Rudianto Lallo 

sebagai Wakil Ketua sampai sekarang.

Adapun di DPRD Kota Makassar, Apiaty dipercaya duduk 

bertugas di Komisi D yang mengurusi bidang kesejahteraan 

rakyat, dengan mitra kerja antara lain Dinas Pendidikan, Dinas 

Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Ketenagakerjaan. 

Penempatan tugas itu sejalan dengan cita-cita awalnya 

masuk ke parlemen. Apiaty memang saat kampanye Pileg 2019, 

berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan 

kesehatan masyarakat melalui kegiatan pember dayaan dan 

memberikan penyuluhan tentang peningkatan kualitas Sumber 

Daya Manusia dan layanan kesehatan yang berkualitas. Tidak 

hanya itu, dia juga bertekad memperjuangkan hak-hak kaum 

perempuan. Tiga bidang tugas itu merupakan concernnya saat 

masih dirinya menjadi pejabat birokrasi hingga kini di parlemen. 

Untuk itu, Apiaty mengaku selalu bersemangat saat 

melaksanakan tugas kedewanan yang fokusnya pada tiga bidang 

tugas tersebut, baik di forum sidang atau saat reses di dapil. Pada 

bidang legislasi pendidikan, dia aktif sosialisasi Perda Nomor 1 

tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan. Pada bidang 

kesehatan dia juga aktif mengingatkan masyarakat melalui 

hidup bersih melalui antara lain sosialisasi Perda Nomor 11 

tahun 2011 tentang Pelayanan Sampah. Dalam hal perlindungan 

perempuan, melalui sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Dalam sosper Nomor 1/2019 yang dilakukan pada Maret 

2022 di Hotel Mercure Makassar, Apiaty menyampaikan bahwa 

akses pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat dijamin 

oleh konstitusi. Dalam hal ini, katanya, pendidikan merupakan 

hal yang penting dan menjadi layanan dasar masyarakat yang 

bila tidak dijalankan pemerintah bisa disebut melanggar Perda. 
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Demikian pula sikap pemerintah terhadap jaminan 

perlindungan keadilan perempuan. Melalui sosper No 5/2019 

pada Juli 2022, Apiaty menyebutkan bahwa perempuan mendapat 

perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki. Bahkan, lanjutnya, 

kehadiran perempuan juga memberi kontribusi sangat besar 

pada kesetaraan gender dalam kehidupan berdemokrasi.

Apiaty menyampaikan bahwa keseteraan gender melalui 

PUG mendorong perempuan untuk bisa berbuat banyak. Sama 

halnya yang dilakukan oleh laki-laki. Terutama di dalam kegiatan 

yang punya kepentingan bagi masyarakat. Dalam arti bahwa 

perempuan bisa berkontribusi dengan daya yang dimilikinya 

berupa ide atau gagasan yang aplikatif dan bermanfaat. 

Tidak hanya itu perempuan juga harus bisa bersuara demi 

memenuhi haknya. Dia memiliki hak sama dengan laki-laki dalam 

peran dan tanggung jawab  masing-masing. Ini menekankan 

kesetaraan gender mesti dipahami oleh perempuan. 

Sosialisasi itu dilakukan secara rutin dalam kegiatan reses 

atau kunjungan Dapil selama bertugas sejak dipercaya sebagai 

Anggota DPRD Kota Makassar. Dalam kesempatan reses, diakui 

Apiaty kerap mendapatkan masukan atau aspirasi terkait 

beberapa masalah di masyarakat, mulai dari bantuan pendidikan 

seperti beasiswa, kesulitan layanan pengobatan, hingga masalah 

akses yang merata bagi kaum perempuan dalam pekerjaan dan 

peningkatan kesejahteraan kaum perempuan. 

Dalam merealisasikan fungsi check and balances, Apiaty 

kerap mengingatkan Pemkot Makassar untuk menjalankan 

kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga jangan 

sampai terjadi adanya pelanggaran baik administrasi maupun 

hukum. Seperti yang pernah diingatkannya ketika terjadi keluhan 

dari Penasihat Walikota atas Badan Pemberdayaan Masyarakat 

(BPM), karena tidak dibayarkan haknya pada periode Januari 

2020 lalu.  
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Sejak awal masuk 
sebagai anggota 

DPRD Kota Makassar, 
Apiaty K. Amin Syam 
sudah berkomitmen 

untuk mengawal 
pendidikan, kesehatan 

dan perjuangan 
ha perempuan. 
Hingga kini dia 

menunaikannya 
janjinya  di parlemen.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-
2024, Apiaty K. Amin Syam baik di 
parlemen maupun saat kunjungan 
reses daerah pemilihan Kota 
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Sang Pejuang Legislasi

Rezki adalah politisi asal Partai Demokrat yang berhasil 

terpilih menjadi anggota DPRD Kota Makassar periode 

2019-2024. Dia terpilih dari Daerah Pemilihan I yang 

meliputi Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, dan Rappocini. 

Ia menduduki kursi anggota DPRD Kota Makassar dengan 

perolehan 6.673 suara. Rezki saat ini bertugas di Komisi B DPRD 

Kota Makassar bidang Ekonomi dan Keuangan.  Ia adalah istri 

REZKI
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dari Irwan Adnan, Kepala Badan Pendapatan Daerah, sekaligus 

anak mantu Ince Adnan, mantan ketua DPRD kota Makassar 

periode 2009-2011. 

Rezki aktif menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen 

DPRD Kota Makassar. Sejumlah kesempatan bertemu menyapa 

masyarakat selalu dilakukannya, untuk menyerap aspirasi dan 

masukan. Hal ini selain sebagai bentuk pertanggung jawaban ke 

masyarakat juga menjalankan amanah rakyat. 

Sejak tiga tahun terakhir, Rezki rutin melakukan berbagai 

kegiatan dengan terjun langsung ke masyarakat, mulai dari 

sosialisasi Perda (Sosper) hingga reses kunjungan Dapil. Sosper 

yang pernah dilakukannya  antara lain mulai dari Perda Nomor 2 

Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah, Sosper Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Rumah, Perda Nomor 7 tahun 2019 Tentang 

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM), Perda Nomor 

5 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 

(PUG) dalam Pembangunan, Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Selain itu juga Sosper pada Perda Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Perda Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda Nomor 

15 Tahun 2019 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar 

Tradisional dan Penataan Pasar Modern, Perda Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH), Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumah Susun, Perda 

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Perda No 

1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Perda 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, Perda Nomor 

6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, Perda Nomor 7 Tahun 2021 

Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan 

Masyarakat, Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
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Baca Tulis Al-Quran, dan Perda Nomor 7/2009 tentang layanan 

kesehatan. 

Melalui sosper itu, Rezki tidak hanya menyampaikan 

produk-produk hukum yang telah dimiliki oleh pemerintah 

kota Makassar, namun mendorong masyarakat untuk aktif 

mengoreksi dan memberikan masukan bila mana ada masalah 

dalam tahap implementasinya. Seperti dalam kebijakan 

penyelenggaran pendidikan, hak dan akses pendidikan bagi 

setiap warganya dijamin dan dilindungi oleh Perda Nomor 

1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pemkot 

bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan wajib ajar 9 

tahun dengan prinsip pendidikan yang adil dan terbuka. 

Adapun dalam kegiatan reses, Rezki biasanya akan 

mengunjungi warga yang ada di tiga kecamatan, Ujung Pandang, 

Makassar dan Rappocini. Dalam kesempatan itu, berbagai 

aspirasi disampaikan masyarakat, mulai dari masalah kenaikan 

harga listrik, iuran BPJS, air bersih dan saluran drainase di 

Kelurahan Maricaya Baru, bantuan permodalan bagi para pelaku 

UMKM, masalah banjir, penerangan lampu jalan, pengecoran 

jalan, masalah sampah seperti di jalan Veteran Lorong 43 Kel. 

Maradekaya, kesejahteraan para ustad dan guru ngaji, hingga 

masalah perlindungan dan pekerjaan bagi kaum perempuan. 

Bila warganya ada yang mengalami musibah, Rezki proaktif   

mengunjungi dan menyalurkan bantuan. Seperti pada masa 

darurat Covid-19, dia terlibat dalam pengendalian pandemi 

melalui sosialisasi budaya 3M, hingga menyalurkan bantuan 

bagi para tenaga kesehatan seperti masker dan APD. Demikian 

juga bantuan bagi para masyarakat terdampak Covid, baik yang 

di-PHK maupun tidak bisa bekerja karena adanya pembatasan 

sosial. 

Menurutnya, selama Covid-19, kegiatan resesnya 
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menampung banyak keluhan terutama seputar persoalan 

ekonomi masyarakat yang kian terpuruk selama pandemi. Rezki 

tetap memberikan dukungan dan motivasi ke masyarakat bahwa 

selama pandemi tersebut, dampak ekonomi tidak hanya kepada 

warga Kota Makassar, tapi juga seluruh wilayah di Indonesia yang 

tidak stabil. Dalam ini, ujarnya, pemerintah tidak lepas tangan 

dengan tetap memberikan bantuan-bantuan UMKM utamanya 

bagi yang terdampak Covid-19.

Pada Juli 2020 Rezki bersama organisasi Laskar Merah Putih 

Sulsel turut mengunjungi korban kebakaran dan menyalurkan 

bantuan berupa sembako dan obat-obatan ke warga yang 

terletak di Jalan Kerung-kerung, Kelurahan Maccini Gusung, 

Kecamatan Makassar.

Dari hasil reses atau kunjungan Dapil tersebut, Rezki 

akan menindaklanjuti ke forum parlemen, terutama saat rapat 

bersama dengan Pemkot Makassar. Di antara keluhan warganya 

di Dapil perihal kebijakan Walikota Danny Pomanto tentang 

resetting RT/RW atau penataan para pejabat aparatur tingkat 

pengurus RT/RW. Kebijakan yang pernah memantik polemik 

publik itu, dinilai Rezki harus dibenahi agar tidak ada pihak-

pihak yang dirugikan, terutama dari masyarakat yang sejak awal 

memilih pemimpin di daerahnya secara demokratis. 

Kesemua tugasnya itu, dipahami Rizki sebagai bentuk 

akuntabilitas publik. Pihaknya menyampaikan terima kasihnya 

kepada warga yang terus memberi dukungan kepadanya. Reses 

memungkinkan dapat menjalin silaturahmi dengan warga dan 

menampung berbagai aspirasi warga sehingga bisa langsung 

terkomunikasi dengan baik. 
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Kesemua tugas 
kedewanan dari 

legislasi, budgeting, 
hingga pengawasan 

dipahami Rizki sebagai 
bentuk akuntabilitas 

publik. Selama ini dia 
menyampaikan terima 
kasihnya kepada warga 

yang terus memberi 
dukungan kepadanya.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Rezki baik di parlemen maupun 
saat kunjungan reses daerah 
pemilihan Kota Makassar. 
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Konsistensi dan Kesabaran Pemimpin

Ia adalah politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), lahir 

dan besar di sebuah daerah jauh dari hiruk pikuk polusi 

kotamadya. Muchlis lahir di Pinrang, 12 November 1970. 

Muchlis A. Misbah terpilih menjadi anggota DPRD Kota 

Makassar periode 2019-2024 dari Partai Hanura. Ia  meraih 

4.264 suara, mengunci 1 kursi untuk Hanura di Dapil 1 Makassar 

(Rappoccini, Makassar, Ujungpandang). Muchlis A. Misbah 

MUCHLIS A MISBAH
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saat ini bertugas di Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan, 

Anggota Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah), 

dan Fraksi Nurani Indonesia Bangkit (NIB) yang merupakan 

koalisi Partai Hanura, PKB, dan Perindo.

Riwayat pendidikannya dimulai di Sekolah Dasar (SD) 

Inpres Bungi Pinrang, dilanjutkan ke SMP Standar Duampanua 

Pinrang. Saat memasuki usia remaja, dia sudah hijrah ke 

kabupaten tetangga untuk mengenyam pendidikan. Sekolah 

Peternakan Menengah Atas (Snakma) Kabupaten Sidrap yang 

dituju.

Setelah tamat Snakma, Muchlis meninggalkan Pinrang dan 

Sidrap. Dia hijrah ke Kota Makassar melanjutkan pendidikan 

di Univeristas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Jurusan 

Perikanan kala itu. Muchlis melengkapi ilmunya melalui bidang 

pendidikan informal. Pasca lulus Jurusan Perikanan UMI, 

ia lalu melanglang buana lintas provinsi untuk belajar ilmu 

entrepreneur. Beberapa daerah yang pernah dikunjungi, yakni 

Jogja, Jakarta, Makassar dan beberapa daerah lain di Pulau Jawa. 

Di luar tugasnya sebagai legislator DPRD Kota Makassar. 

Muchlis A. Misbah juga tercatat aktif sebagai dewan pembina 

Masyarakat Cinta Masjid Indonesia (MCMI) Kota Makassar, 

penasehat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia 

(BKPRMI) Kota Makassar. Ia juga adalah jebolan aktivis 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Sejak tahun 1989 menginjakkan kaki dan menetap di 

Makassar. Saat itu dia masih mahasiswa dan hingga kini dia 

banyak berkarir dan mengabdi di Makassar. Muchlis juga 

merupakan seorang pengusaha yang telah menciptakan 

lapangan kerja dan sudah mempekerjakan beberapa karyawan. 

Ia adalah pemilik Apotik MM dan Owner Bebek Goyang Sulawesi 

atau Begos.
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Muchlis A. Misbah sudah sejak lama terjun ke dunia politik, 

dia memulai bertarung di kontestasi politik pada Pileg 2009 

melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, belum berhasil 

terpilih. Barulah pada pileg 2019 Muchlis pertama kalinya 

memenangkan kontestasi politik. 

Bagi Muchlis, ikut dalam langgam kontestasi politik 2019 

lalu tak hanya bersosialisasi untuk kepentingan elektoral. Lebih 

dari itu, dirinya tergerak untuk memberikan pendidikan politik. 

Melakukan gerakan open mindset untuk membuka cakrawala 

berpikir wajib pilih. Menurutnya, sangat perlu pendidikan 

politik untuk tetap digaungkan. Karena meski ada pemilih yang 

menginginkan calon wakil rakyat yang telah banyak berbuat dan 

punya gagasan visioner, tapi masih banyak pula masyarakat yang 

memilih dipengaruhi dengan kepentingan yang instan. Money 

politic misalnya, yang jika berlangsung secara terus menerus, 

maka demokrasi kita akan berada diambang kehancuran. 

Oleh karenanya, menurut Muchlis kontestan politik harus 

terlibat untuk menekan jumlah pemilih pragmatis. Untuk itu, 

sebagai kontestan, apalagi dirinya yang sudah duduk di parlemen 

wajib memperlihatkan kerja nyata selama satu periode ke depan.

Sesuai dengan bidangnya di Komisi B bidang Ekonomi 

dan Keuangan, Muchlis aktif melakukan Sosialisasi Peraturan 

Daerah (Perda) terkait itu. Seperti saat menggelar Sosper nomor 

15 tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar 

Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar.

Muchlis mengungkapkan pengelolaan pasar sangat 

diperlukan. Hal itu tak lain untuk lebih memajukan 

perekonomian di Kota Makassar. Pasar tradisional merupakan 

wadah membangun dan mengembangkan perekonomian bagi 

usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar perekonomian 

yang disusun berdasarkan atas dasar kekeluargaan. 

Lebih lanjut ia mengatakan, pasar tradisional dan modern 
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dipandang perlu perlindungan dan pemberdayaan pasar 

tradisional dan penataan pasar modern. Agar pasar tradisional 

dapat berkembang dan bersaing secara serasi, selaras serta 

bersinergi di tengah-tengah pesatnya pertumbuhan pasar 

modern di Kota Makassar. Namun demikian pengelola pasar 

harus bertanggung jawab untuk selalu menjaga kebersihan dan 

mengatur pedagang. 

Mengenai upaya menjaga kebersihan dan pengelolaan 

sampah, Muchlis juga menggelar Sosper Perda no. 4 tahun 

2011 terkait Pengelolaan Sampah. Dalam sambutannya di 

hadapan konstituennya warga kelurahan Maccini Parang, 

Muchlis A. Misbah mengatakan bahwa sosialisasi ini sangat 

penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana upaya 

pemerintah dalam mengelola sampah agar dapat memberikan 

manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi 

lingkungan serta mengubah perilaku masyarakat. 

Ia berharap melalui sosialisasi ini semakin meningkatkan 

kesadaran masyarakat pentingnya melakukan pemilahan 

sampah dimulai dari rumah sendiri dan lingkungan sekitar guna 

mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah.

Dalam kesempatan lain, ia juga menggelar Sosialisasi Perda 

nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Ia mengajak masyarakat 

terutama para PJ RT/RW agar intens mensosialisasikan Pajak 

Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kota Makassar.

Namun ia menyampaikan agar pelaksanaan Perda pajak 

ini tepat sasaran dan tidak sapu rata. Misalnya, jangan sampai 

membebani pedagang kecil pinggir jalan dengan pajak reklame. 

Harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan status 

pedagang di situ. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang 

sudah taat membayarkan pajaknya, karena turut membantu 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kota Makassar.
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Muchlis A. Misbah 
sudah sejak lama 

terjun ke dunia politik, 
bertarung di kontestasi 

politik pada Pileg 
2009, namun baru 
terpilih pada pileg 

2019 Muchlis pertama 
kalinya memenangkan 

kontestasi politik. 
Darinya belajar spirit 

konsistensi dan 
kesabaran. 
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-
2024, Muchlis A Misbah baik di 
parlemen maupun saat kunjungan 
reses daerah pemilihan Kota 



90 Profil Anggota DPRD Kota Makassar 2019-2024

Jembatan Kepentingan Rakyat-Negara

Anwar Faruq terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar periode 2019-

2024 dari Partai Keadilan Sejahtera  daerah pemilihan 

(Dapil) Makassar I. Dapil ini meliputi Kecamatan Rappocini, 

Ujung Pandang dan Makassar. Anwar Faruq meraup 1.579 suara. 

Saat ini ia ditempatkan sebagai anggota Komisi A DPRD Kota 

Makassar yang mengurusi bidang Pemerintahan.

ANWAR FARUQ
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Anwar Faruq menjadi salah satu politisi pendatang baru di 

DPRD Kota Makassar dan kiprahnya cukup mewarnai politik PKS 

di Parlemen. Oleh partainya dia dipercaya menjadi Ketua Fraksi 

DPRD Kota Makassar dan sebagai Ketua DPD PKS Kota Makassar. 

Jabatan dan kedudukannya itu mampu dibuktikan secara efektif 

dalam mengawal berbagai kepentingan masyarakat baik melalui 

forum rapat komisi C maupun paripurna DRPD Kota Makassar. 

Demikian juga baik saat sosialisasi Perda (sosper) maupun saat 

melakukan reses atau kunjungan ke masyarakat di Dapilnya. 

Dalam rapat Komisi, Anwar Faruq termasuk politisi yang 

gencar menyuarakan mengenai pentingnya pengelolaan peme-

rintahan yang good and clean government. Amanah yang 

diberikan rakyat, jangan sampai dikhianati dengan tindakan 

korupsi, suap, dan berbagai kejahatan lainnya. Karenanya, 

di panggung legislatif dia cukup lantang menyampaikan 

pengelolaan anggaran pemerintahan yang efektif dan akuntabel. 

Seperti dia pernah mengingatkan kepada Dinas PU Kota 

Makassar tentang kinerja organisasinya dalam penyerapan 

anggaran. Menurutnya, pemanfaatan anggaran PU tidak 

maksimal, karena terbukti dari jumlah sisa pengunaan anggaran 

(Silpa) tahun lalu mencapai Rp1 trilun. Hal ini membuat kinerja 

pembangunan infrastruktur tidak optimal. Selain itu,  keadaan 

tersebut bisa berpotensi rawan tindak korupsi, bila penyerapan 

anggaran hanya karena mengejar target tahunan.

Tidak hanya itu, Anwar Faruq juga beberapa kali me-

nyampaikan kritik terhadap cara Pemkot menangani 12.000 

petugas tim Laskar Pelangi, yang tugasnya membantu meng-

optimalkan kinerja Pemkot di semua bidang. Dalam praktiknya, 

tim tersebut sempat tidak mendapat kepastian baik dari segi 

Surat Keputusan (SK) maupun insentif. Tim yang sebelumnya 

merupakan inisiatif Walikota Danny Pomanto, justru tidak 

mendapat dukungan. Anwar lantas memperjuangkan itu.
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Pada saat kenaikan BBM pada September 2022 lalu, Anwar 

beserta fraksinya di DPRD Kota Makassar serta para kader di 

lapangan, lantang menolaknya. Bahkan hanya PKS yang turun 

turut menyertai para mahasiswa yang demonstrasi menolak 

BBM di jalanan. Seperti yang dilakukan di Jalan AP Pettarani 

Makassar, yang dilakukan sebagai wujud kepeduliaan terhadap 

derita rakyat dan PKS berkomitmen memperjuangkan hingga 

terjadi perubahan.

Dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi C, Anwar 

Faruq bersama timnya melakukan sidak ke supermarket Grand 

Toserba di jalan protokol Metro Tanjung Bunga, menyusul 

adanya keluhan warga atas kegiatan parkir toko tersebut yang 

menggunakan bahu jalan. Kunjungan yang ditemani oleh Kepala 

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makasar, Karyadi Karsa 

dan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan ini Syafran, 

efektif menjawab keluhan warga. 

Berbagai keluhan masyarakat disampaikan ada yang 

langsung ke DPRD atau melalui perwakilan. Yang langsung 

biasanya, Anwar Faruq akan menerimanya, seperti aksi 

demonstrasi yang dilakukan oleh kaum demonstran yang 

tergabung dalam Front Aktivis Mahasiswa Indonesia (FAKSI) 

pada 9 Februari 2022. Mereka protes kehadiran SYR Aesthetic 

Clinik karena tidak berizin, yang pada saat pembukaannya 

banyak dihadiri pejabat di Makassar, meminta DPRD untuk 

perhatikan status izinnya. Anwar Faruq menerima mereka. 

Kegiatan terjun langsung ke masyarakat dilakukan berupa 

reses atau sosper. Pada saat reses, umumnya masyarakat 

mengeluhkan masalah dasar, seperti kebutuhan sembako, 

bantuan modal, drainase menghadapi banjir, penerangan jalan, 

hingga betonisasi, seperti pada warga di lorong kelurahan Bara 

Barayya Kec. Makassar. Di berbagai kesempatan reses, dia juga 

kerap menyampaikan komitmennya membina wirausaha bagi 
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kaum ibu dan milenial. Pada masa pandemi, bersama Fraksi aktif 

menyalurkan bantuan masker dan 380 paket APD di 3 kelurahan 

kec. Rappocini. Bila terjadi musibah, bersama Tim Reaksi Cepat 

PKS Kota Makassar, maka terjun langsung ke lokasi, seperti pada 

kejadian banjir Makassar akhir Desember 2021. 

Sebagai bagian dari kegiatan kedewanan, Anwar Faruq aktif 

melakukan Sosper seperti Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Baca Tulis Alqur’an, Perda Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Penyelanggaraan Bantuan Hukum, dan Perda nomor 9 

tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

Menurut Anwar, Perda baca tulis Alqur’an adalah upaya 

dari Pemkot Makassar bersama DPRD Makassar melakukan 

pemberantasan buta huraf Alqur’an dan ikhtiar meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat, untuk menghindari perilaku 

buruk yang bisa menghancurkan masa depan bangsa. 

Sementara kedudukan, Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Penyelanggaraan Bantuan Hukum, katanya, dia menyampaikan 

tentang pentingnya masyarakat memahami pemecahan masalah 

jika berkaitan dengan persoalan hukum, termasuk mengetahui 

prosedur penyelenggaraan bantuan hukum yang telah diatur 

dengan baik. Dengan itu, masyarakat diharapkan lebih paham.

Sedangkan Perda Nomor 9 tahun 2016 tentang perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup, ujarnya, sangat penting 

untuk mengatasi dampak kerusakan lingkungan hidup di 

masyarakat yang semakin hari semakin besar, seperti banjir, 

kebakaran dan lain-lain.

Menurut Anwar, sosialisasi berbagai Perda-perda tersebut 

bukan hanya mencoba mengingatkan terhadap berbagai 

permasalahan lingkungan, namun yang paling penting adalah 

kesadaran terhadap perlindungan dan ketaatan terhadap hukum 

bagi masyarakat.
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Anwar Faruq konsisten 
memperjuangkan good 
and clean government 

di setiap lini baik di 
legislatif maupun 

pemerintahan  kota 
Makassar. Amanah 
rakyat jangan disia-

siakan sehingga bisa 
terjadi pelanggaran 

dalam pengelolaannya.  
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Anwar Faruq baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Sang Srikandi Demokrat 

Fatma Wahyudin, adalah politisi asal Partai Demokrat yang 

terpilih sebagai anggota legislatif  DPRD Kota Makassar 

periode 2019-2024. Ia terpilih dari Daerah Pemilihan II yang 

meliputi meliputi Kec.Bontoala, Kec.Kepulauan Sangkarrang, 

Kec.Tallo, Kec.Ujung Tanah dan Kec.Wajo. Ini adalah kali kedua 

ia terpilih sejak Pemilu 2014-2019. Pada periode ini 2019-2024, 

FATMA WAHYUDIN
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ia kembali menjadi anggota DPRD Kota Makassar dengan 

perolehan 6. 995 suara. Perolehan ini membuatnya ditetapkan 

sebagai peraih suara terbanyak di Dapilnya. 

Fatma Wahyudin dikenal sebagai politisi perempuan 

yang kerap lantang menyampaikan koreksi berbagai kebijakan 

pemerintah Kota Makassar, mulai dari kebijakan lelang jabatan, 

kinerja birokrasi, penanganan infrastruktur, hingga kebijakan 

naik Ojol di lingkungan kerja Pemkot Makassar, dan lain 

sebagainya. 

Ikhtiar itu tentu saja dilakukannya sebagai bagian dari 

implementasi fungsi checks and balances parlemen terhadap 

eksekutif. Tidak hanya itu, Fatma juga meyakini bahwa beberapa 

langkah politiknya itu terkait dengan kapasitas tugasnya sebagai 

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar sekaligus Ketua Fraksi 

Partai Demokrat DPRD Kota Makassar. Dua jabatan ini menjadi 

tanggung jawab yang tidak ringan baginya, untuk pro aktif 

mengawal berbagai kebijakan pemerintah baik dari perspektif 

kepentingan parlemen maupun kepentingan partainya. 

Sejumlah sikap politik yang tercatat di media adalah 

saat dirinya merespon langkah PJ Walikota Makassar, Rudi 

Djamaludin sebagai tindakan aneh dan patut dipertanyakan. 

Terkait dengan kebijakan lelang jabatan atau seleksi promosi 

terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemkot 

Makassar pada  Februari 2021, di mana masa jabatannya hanya 

menghitung hari. 

Pada kebijakan penanganan tenaga honorer, Fatma me-

minta Pemkot untuk mengecek kepastian jumlahnya, agar tidak 

ada data fiktif. Menurut laporan yang diterimanya dari Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) ada 8.862 tenaga honorer, namun 

setelah diaudit, inspektorat hanya ada 8.476 tenaga honorer, 

atau ada selisih 386 yang diduga fiktif. “Harus dievaluasi dan bila 

tidak ada riil datanya, maka segera dicoret,” pintanya. 
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Pada kebijakan Ojol Day, Fatma pun tak kalah lantangnya 

bicara. Dia meminta Pemkot meninjau ulang agar hanya 

berlaku bagi ASN saja, tidak untuk semua, khususnya pegawai 

honorer Laskar Pelangi. Pasalnya, kebijakan bila tidak 

mempertimbangkan aspek ekonominya bisa memberatkan. 

Komentar Fatma pun mendapat atensi dari pejabat terkait. 

Selain aktif mengawasi pemerintah, Fatwa Wahyudin pun 

turut mensosialisasikan berbagai produk hukum yang dimiliki 

Pemkot Makassar. Kegiatan itu dikemas dalam beberapa 

program Sosper, seperti pada Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan, Perda Nomor 7 tahun 2009 tentang 

Layanan Kesehatan, Perda Nomor 1 tahun 2022 tentang Retribusi 

Jasa Usaha,  Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman 

Beralkohol, 

Selain itu juga Sosper pada Perda Nomor 03 Tahun 2016 

Tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Perda Nomor 

11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersihan, Perda Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Baca Tulis Alqur’an, Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Penyelengaraan Bantuan Hukum, Perda Nomor 2 Tahun 2016 

Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan,   

Perda Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, dan 

Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengarustamaan 

Gender (PUG) Dalam Pembangunan. 

Terkait dengan Perda pengarusutamaan gender, Fatma 

Wahyudin menilai sangat penting untuk menjamin keterwakilan 

politik perempuan khususnya di DPRD, dan pemenuhan hak 

serta kewajiban kaum wanita. Melalui Perda ini, keadilan gender 

tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Perempuan memiliki 

hak yang sama dengan kaum laki-laki. 
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Menurutnya, permasalahan gender adalah hal yang 

penting. Sehingga, hal itu menjadi latar belakang Politisi 

Demokrat ini menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah nomor 

5 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 

(PUG) dalam Pembangunan.

Masih menurutnya, Perda ini lahir karena adanya kepri-

hatinan atas banyaknya isu gender di tengah masyarakat 

bahkan di pemerintahan. Sebagai salah seorang anggota Pansus 

DPRD Kota Makassar yang menginisiasi lahirnya Perda ini, 

ia menjelaskan bahwa tujuan dari Perda ini yaitu menjamin 

terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Tidak hanya itu, 

regulasi yang disahkan pada tahun 2019 ini bisa menjadi acuan 

penyusunan strategi dalam pengintegrasian gender.

Dengan adanya Perda ini, Fatma berharap agar pemerintah 

kota, pihak swasta, masyarakat, maupun organisasi masyarakat 

dapat mewujudkan dan menerapkan serta meningkatkan 

kesataraan dan keadilan gender. Dalam hal partisipasi, kontrol 

dalam proses pembangunan, dalam kedudukan, peranan serta 

tanggung jawab perempuan dan laki-laki baik dalam bidang 

pemerintahan, politik, ekonomi, sosial budaya dan lainnya.

Tidak terbatas pada kegiatan Sosper, Fatma Wahyudin 

rutin terjun langsung ke masyarakat melalui reses kunjungan 

Dapil, seperti ke warga yang berada di jalan Tarakan, Kelurahan 

Malimongan tua, Kec. Wajo. Dari kegiatan itu umumnya 

masyarakat mengeluhkan berbagai masalah seperti insentif guru 

ngaji, pemandi jenazah, imam, infrastruktur dan bansos, jalan 

rusak. Di Kalukuang, warga biasanya mengeluhkan keamanan 

menyusul adanya kumpulan anak muda yang khawatir tawuran, 

soal Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kelangkaan air bersih. 

Demikian juga di jl Kompl. Unhas kel Lembo, Kec. Tallo, yang 

mengeluhkan soal perbaikan jalan aspal, paving blok dan 

mengenai drainase.
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Fatma Wahyudin adalah 
sang Srikandi Demokrat 
yang kritis dan pejuang 

kesejahteraan rakyat. 
Berbagai kebijakan 

Pemkot Makassar 
tak luput dari 

pengawasannya, yang 
merupakan realisasi 

dari fungsi checks and 
balancesnya sebagai 

wakil rakyat. 
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Fatma Wahyudin baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Semua Untuk Rakyat

Abdul Wahab Thahir adalah politisi asal Partai Golongan 

Karya (Golkar) yang terpilih sebagai anggota legislatif 

DPRD Kota Makassar periode 2019-2024 dengan 

perolehan suara sebanyak 4.793. Ia terpilih dari Daerah Pemilihan 

II yang meliputi meliputi Kec. Bontoala, Kec. Kepulauan 

Sangkarrang, Kec. Tallo, Kec. Ujung Tanah dan Kec. Wajo. Ini 

adalah kali ketiga ia terpilih sejak Pemilu tahun 2009, kala itu ia 

ABDUL WAHAB TAHIR
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memperoleh dukungan 1.974 suara. Sedangkan periode 2014-

2019 ia terpilih kedua kalinya dengan raihan suara sebanyak 

3.923 pemilih. 

Dengan rentang masa tugas tersebut, membuat politisi 

Golkar kelahiran Makassar, 28 Mei 1970 ini sebagai salah 

satu politisi terlama berkiprah di DPRD Kota Makassar. 

Pengalamannya yang luas cukup efektif dalam menjadikan 

fungsi DPRD lebih berbobot ketika berhadapan dengan para 

mitra kerja di eksekutif pemerintahan. Pasalnya, di dunia 

politik bukan hanya dibutuhkan kecakapan akademik, namun 

juga jam terbang pengabdian. AWT, begitu dia akrab disapa, 

membuktikan itu.  

Terkenal dengan tagline politiknya, “Semua untuk Rakyat”, 

AWT membangun brand profil maupun kerja politiknya, yang 

berjuang untuk rakyat. Brand ini tentu saja tidak berlebihan bila 

melihat kepercayaan publik yang membuatnya hingga dipercaya 

tiga periode duduk sebagai wakil rakyat di parlemen. Karena 

tidak mudah pastinya merawat kepercayaan konstituen, bila 

tidak dilakukan sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Karena 

tidak sedikit politisi terjebak dalam politik jargon, namun tidak 

riil di masyarakat. Dia rupanya mencoba memberikan bukti 

bukan janji.

Tak berlebihan bila di parlemen AWT dipercaya menjadi 

sebagai Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kota Makassar yang mengurusi bidang pemerintahan. 

Sebelumnya dia juga dipercaya sebagai Ketua Komisi D. Oleh 

partainya, AWT juga dipercaya sebagai Ketua Fraksi Golkar 

DPRD Kota Makassar . Kedua jabatan itu berfungsi mengawal 

agar kinerja Pemkot dalam bidang pengelolaan pemerintahan 

berjalan efektif di satu sisi dan menjaga kepentingan partai 

politiknya di sisi yang lain. 

Dalam kapasitasnya menjalankan fungsi pengawasan, AWT 
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kerap menyampaikan sikapnya pada sejumlah kebijakan Pemkot, 

seperti penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang 

dimintanya agar lebih berkualitas memilih pejabat yang baru. 

Pada implementasi kebijakan, AWT konsisten menyampaikan ke 

pemerintah agar punya keberanian menegakan disiplin, seperti 

dalam masalah ritribusi, pajak hingga izin pembangunan. 

Pasalnya, Pemkot sudah punya regulasi, sisa pengawasannya. 

“Jika pemkot tidak punya keberanian dalam menegakan, maka 

sebaiknya diserahkan ke legislatif saja. Pemkot harus berhenti 

hanya berwacana,” pintanya tegas.

Pada saat menjadi Ketua Komisi D dia sampat melakukan 

pemanggilan terhadap Dinas pendidikan, terkait adanya isu 

jual beli tandatangan dan foto walikota, karena dinilainya 

telah terjadi pelanggaran. Demikian juga dia aktif mendorong 

pemangkasan 20% struktur kepala sekolah (Kasek) yang diklaim 

tidak efektif.

Ketika Covid-19 mendera, AWT yang masih menjadi 

Ketua Komisi, D aktif mengawal kerja Pemkot dalam bidang 

kesejahteraan sosial, seperti dalam pemanfaatan dana Covid-19, 

pengendalian kasus positif, hingga pelaksanaan pendidikan di 

masa pandemi. 

Pengendalian Covid-19 Kota Makassar saat dibawah 

pimpinan Pj Walikota Ikbal Suhaeb dinilai AWT tidak fokus dan 

bahkan diminta agar mundur, menyusul kasus positif periode 

Juni 2022 terus naik. Bahkan dia juga sampai memanggil dinas 

terkait, karena masih adanya dana Covid-19 yang tidak terserap 

hingga mencapai Rp44 miliar. Tidak hanya itu, AWT juga aktif 

memperjuangkan bantuan guru honere dan tenaga sukarela 

serta warga kota Makassar yang tertahan tidak bisa pulang di 

Papua, bersamaan dengan pembatasan sosial di masa Pandemi.  

Kegiatan reses dilakukan antara lain ke warga yang ada 

di Jalan Teuku Umar 1, Lorong 1, Kelurahan Kaluku Bodoa, 
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Kecamatan Tallo, dimana AWT mengawal janjinya untuk 

pengaspalan di Jalan Teuku Umar 13 dan Dakwah raya. 

Kemudian juga bila ada warga yang terkena musibah seperti 

banjir pada Desember lalu, dia turun langsung bersama timnya 

memberikan bantuan siap saji dua ribu kotak, mie instan 200 

dos, dan air mineral 400 dos, ke warga di Kecamatan Manggala.

Bersamaan dengan kegiatan reses, AWT rutin melakukan 

Sosper, seperti Sosper Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, 

Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, 

Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, Perda 

Nomor 5 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 

pembangunan, Perda nomor 1 tahun 2012, tentang Pendidikan 

Baca Tulis Al Quran, Perda No 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan 

Anak.

AWT menyelesaikan sekolah di SD Negeri La-

yang Makassar 1982 dan SMP Negeri Kaleroang Sul teng 1985. 

Lalu ke SMA Ki Hajar Dewantara Makassar 1990 dan pendidikan 

sar jana hukumnya diraih dari Universitas Satria Makassar.

Di Golkar, dia termasuk politisi senior. Sejumlah jabatan 

pernah dieembannya yaitu Wakil Ketua Angkatan Muda Partai 

Golkar (AMPG ) Sulsel 2001-2005. Dewan penasehat Golkar 

2010-2014 Makassar. Wakil Ketua Golkar Makassar 2014-2015, 

dan Sekretaris DPD II Partai Golkar Makassar 2016-sekarang, 

dan sebagai Ketua Bapilu DPD Golkar Kota Makassar.

Sejak terpilih sebagai legislator pada tahun 2009, 

jabatan yang pernah diampu mantan aktivis 90an yang gemar 

demonstran ini antara lain: Ketua Badan Legislasi Daerah 

(Balegda) DPRD Kota Makassar periode 2011-2014, Ketua Komisi 

A DPRD Kota Makassar periode 2014-2017, Wakil Ketua Komisi 

A DPRD Makassar 2017-sekarang, Sekrataris Fraksi Golkar 

DPRD Kota Makassar periode 2014-2019, dan Ketua Fraksi 

Golkar DRPD Kota Makassar 2019-sekarang.
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Abdul Wahab Tahir 
terkenal dengan tagline 

politiknya, “Semua 
untuk Rakyat”, AWT 
membangun brand 
profil maupun kerja 

politiknya, yang 
berjuang untuk rakyat. 

Kepercayaan  publik 
kepada dirinya hingga 

tiga periode di DPRD 
membuktikan itu. 
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-
2024, Abdul Wahab Tahir baik di 
parlemen maupun saat kunjungan 
reses daerah pemilihan Kota 
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Konsistensi Mengawal Tugas Parlemen

Andi Pahlevi, atau lebih dikenal dengan panggilan akrabnya 

Pope adalah politisi asal partai Gerakan Indonesia 

Raya (Gerindra). Politisi kelahiran Ujung Pandang, 

18 Mei  1975 ini terpilih sebagai anggota legislatif  DPRD Kota 

Makassar periode 2019-2024. Ia terpilih dari Daerah Pemilihan 

II yang meliputi Kec.Bontoala, Kec.Kepulauan Sangkarrang, 

ANDI PAHLEVI
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Kec.Tallo, Kec.Ujung Tanah dan Kec.Wajo. Ini adalah kali kedua 

ia terpilih sejak Pemilu 2014-2019. Pada periode ini 2019-2024, 

ia melenggang kembali ke kursi anggota DPRD Kota Makassar 

dengan perolehan 2.831 suara. Saat ini Andi Pahlevi menjadi 

legislator Fraksi Gerindra sebagai anggota Komisi A DPRD Kota 

Makassar bidang Pemerintahan.

Keponakan mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul 

Yasin Limpo ini, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan 

Perwakilan Cabang (DPC) Partai Gerindra. Selain itu ia juga 

pernah menjabat sebagai sekretaris Himpunan Pengusaha Muda 

Indonesia (HIPMI) Sulawesi Selatan. Ia juga pernah terlibat di 

kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 

Sulawesi Selatan sebagai bendahara sebagaimana ayahnya, Andi 

Darussalam Tabusalla yang pernah menjabat sebagai Ketua 

KONI Sulsel.

Sebagai legislator terpilih, Andi Pahlevi secara efektif 

melakukan tugas-tugas kedewanan, mulai dari kehadiran 

dalam rapat komisi atau paripurna, sosialisasi Perda (Sosper) 

kunjungan kerja, hingga reses atau kunjungan ke Dapil. 

Di antara tugasnya yang tercatat oleh media, dia pernah 

turut dalam rombongan kunker bersama dengan 10 orang ke 

DPRD Kota Bandung pada Oktober 2022 lalu, terkait dengan 

rencana pembaharuan detail tata ruang wilayah (RDTR) Kota 

Makassar yang merupakan Perda RT/RW. Kunjungan tersebut 

sebagai bagian dari implementasi tugas legsilasi dari Perda RT/

RW.

Adapun kegiatan reses dilakukan secara berkala ke Dapil 

II, untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kunjungannya menjadi 

bagian penting sebagai komunikasi dua arah antara legislatif 

dengan konstituen. Hal-hal penting yang ditemukannya dengan 

berdialog bersama masyarakat selama masa reses antara lain; 

masalah pasokan air bersih dari PDAM yang tidak lancar sejak 
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musim kemarau, pengangkutan sampah rumah tangga serta 

perbaikan infrastruktur. Ada pula keluhan dan permintaan 

masyarakat mengenai perbaikan drainase, pintu pengaman 

lorong, hingga pemberdayaan pemuda dan ibu rumah tangga. 

Namun, ada pula warga masyarakat yang memberikan 

masukan  terkait kurang massifnya pemerintah dalam men-

sosialisasikan program-program yang dimilikinya. Sehingga, 

warga kurang mengetahui apa maksud dan tujuan dari program 

yang dijalankan oleh pemerintah. 

Tidak hanya itu, sebagai bentuk kepedulian ke masyarakat, 

Andi Pahlevi yang merupakan Ketua Pengurus IOF Kota Makassar 

juga aktif menyambangi warga terutama yang tertimpa musibah, 

seperti kunjungannya ke warga korban musibah kebakaran 

di Kampung Lepping dan korban Banjir di Paccerakkang 

Daya Kecamatan Biringkanaya. Bila saat Ramadhan tiba, dia 

menginisiasi berbagai kegiatan seperti buka puasa bersama, 

pembagian 500 paket takjil di jalan Andalas Makassar, santunan 

hingga penyaluran bantuan sosial ke anak-anak yatim yang 

dilakukan pada April 22.

Untuk merealisasikan fungsi legislasinya, Andi Pahlevi 

secara teratur menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Daerah 

(Sosper), mulai dari Perda Nomor 6 tahun 2019 tentang 

kepemudaan, Perda Nomor 05 tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan, Perda 

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumah Susun, Perda Nomor 2 

tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perusahaan, Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang Bantuan 

Hukum, Perda Nomor 2 tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar 

Budaya,Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa 

Rokok, Perda Nomor 15 tahun 2009 tentang Perlindungan, 

Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern, 
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Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang bantuan hukum, Perda No. 

1 Tahun 2019 Penyelenggaran Pendidikan, dan Perda Nomor 05 

Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Sosper Perda Nomor Nomor 15 tahun 2009 tentang 

Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan 

Pasar Modern, Andi Pahlevi menyebutkan pentingnya aturan 

ini untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian 

pasar modern di suatu wilayah agar tidak merugikan dan 

mematikan pasar tradisional dan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). Pasar modern, pasar tradisional dan pelaku 

UMKM saling bersenergi dan menguntungkan agar dapat 

tumbuh berkembang lebih cepat, maju, mandiri, dan dapat 

meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam hal pendirian pasar, setiap individu atau kelompok 

yang ingin mendirikan pasar harus mematuhi aturan perundang-

undangan yang ada. Juga harus sesuai analisis kondisi sosial 

ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Andi berharap khususnya Dapil II tempat konstituennya, 

yakni Ujungtanah, Wajo, Tallo, Bontoala dan Sangkarrang, 

dimana terdapat pasar-pasar kecil, pengelolaannya harus 

ditata dengan baik agar tidak menganggu ketertiban dan dijaga 

kebersihannya. 

Sosper lain yang pernah digelarnya adalah Sosper Perda 

Nomor 1 tahun 2020 atas perubahan Perda nomor 13 tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Hotel Royal Bay, Selasa 

(21/6/2022). Andi Pahlevi mengatakan, retribusi merupakan hal 

yang sangat penting dilakukan mengingat Retribusi merupakan 

salah satu dari sekian banyak pemasukan untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Makassar. Retribusi ada 

banyak item, di antaranya ada retribusi grosir, retribusi parkir, 

pelelangan dan lain-lain.
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Andi Pahlevi konsisten 
mengawal tugas-

tugasnya di Parlemen 
dari kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Andi Pahlevi baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Pejuang Wong Cilik 

William adalah politisi asal Partai Demokrasi 

Indonesia – Perjuangan (PDI-P). Ia lulus kontestasi 

politik sebagai dewan legislatif dua kali periode, 

periode 2014-2019 dan periode 2019-2022. Pada Pileg 2019, 

William memperoleh dukungan sebanyak 2.846 suara dari 

Daerah Pemilihan II yang meliputi meliputi Kec.Bontoala, Kec.

Kepulauan Sangkarrang, Kec.Tallo, Kec.Ujung Tanah dan Kec.

WILLIAM LAURIN
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Wajo. Pengalaman politiknya membuat dipercaya sebagai Ketua 

Komisi B DPRD Kota Makassar yang mengurusi bidang Ekonomi 

dan Keuangan.

Sebagai Ketua Komisi B, William cukup baik memimpin 

kinerja komisi menyuarakan berbagai kepentingan seputar 

masalah ekonomi dan keuangan, yang bermitra dengan Bagian 

Keuangan Setda, Bagian Perekonomian dan Kerjasama, Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan, Dinas Pariwisata, hingga 

Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah.  

Di antara kiprahnya dalam bidang legislasi, William 

sukses mengawal Ranperda Perumda Parkir hingga menjadi 

Perda yang disahkan pada Juni 2021 lalu. Sebuah Perda yang 

menjamin penataan masalah parkir hingga menjadi lebih baik 

dan peningkatan pendapatan parkir pada Perumda. Pasalnya, 

selama ini parkir yang sangat besar potensi ekonominya, namun 

dalam kenyataannya punya potensi kebocoran yang besar, 

karena adanya kendaraan parkir pinggir jalan yang tak pakai 

karcis. Hal ini terjadinya karena kurangnya pengawasan dari PD 

Parkir Makassar Raya. 

Dalam masalah penanganan parkir ini juga, pihaknya 

pernah menerima aspirasi Serikat Juru Parkir Makassar (SJPM) 

yang menolak kebijakan pemerintah menerapkan parkir 

elektronik, setoran jukir, dan pendapatan parkir yang transparan. 

Atas nama wakil rakyat William berkomitmen memperjuangkan.

Beberapa kegiatannya yang terekam media seperti saat 

kunjungan kerja (kunker) ke ke DPRD Kota Malang untuk 

komparasi penerapan tambahan pendapatan dan penghasilan 

(TPP) di Malang pada Desember 2019. Kunker dilakukan ke 

Terminal Daya Kota Makassar, menyusul pembatasan sosial 

akibat pandemi. Saat terjadi kelangkaan minyak goreng, 

William memimpin rombongan Komisi B DPRD Kota Makassar 

untuk terjun langsung ke pasar-pasar untuk memastikan harga 
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dan stok aman di pasar, serta kunjungan ke pasar Bacan Kel. 

Melayu Baru untuk memantau menajemen pengelolaan pasar, 

mengingat adanya laporan warga atas tidak tegasnya pengelola 

pasar terhadap masalah yang terjadi di pasar, seperti penataan 

dan ketertiban para pedagang.

Politisi kelahiran Surabaya 8 Juli 1974 ini menamatkan 

pendidikan tingginya di Fakultas Ekonomi Universitas Atma 

Jaya Makassar. Sebelum terjun di dunia politik ia bekerja sebagai 

Direktur CV. Mitra Teknik, bidang Konstruksi Listrik.

William Laurin juga aktif berorganisasi. Organisasi yang 

pernah diikutinya antara lain; Pengurus Senat Mahasiswa 

Fak. Ekonomi Universitas Atma Jaya Tahun 1995, Pengurus 

Senat Mahasiswa Universitas Atma Jaya tahun 1996, Pengurus 

FMKI Keuskupan Agung Makassar tahun 2004, Pengurus INTI 

(Indonesia Tionghoa) Sulsel tahun 2008, Pengurus PSMTI 

(Paguyuban Sosial Marga Tionghoa) Sulsel tahun 2009, Ketua 

IPTI (Ikatan Pemuda Tionghoa) Sulsel tahun 2015, Anggota 

Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia 

(PA GMNI) Sulsel, Ketua Persatuan Bulutangkis (PB) Maestro 

Makassar, tahun 2015, Pengurus ISKA (Ikatan Sarjana Katolik) 

tahun 2012, Pengurus Pukat (Pengusaha Katolik) tahun 2012.

Sebagai anggota dewan yang sudah terpilih dua kali, 

William secara efektif mampu membangun kerja politiknya, 

baik saat di parlemen dan di masyarakat melalui reses. Reses ini  

untuk menjalin komunikasi dengan para konstituennya guna 

menyerap aspirasi masyarakat yang telah memilihnya dengan 

melakukan kunjungan secara berkala dalam masa reses.  Secara 

umum keluhan warga seputar bantuan modal bagi UMKM, 

pengadaan bantuan penerangan jalan/lorong, pengadaan 

bantuan drainase, pengadaan sound system dan tenda, ada pula 

yang bertanya tentang kenaikan PBB.
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Semua aspirasi masyarakat ditampung dan mana yang 

bisa diberi solusi cepat akan ia tangani, misal pengadaan 

penerangan jalan/lorong. William pernah memberikan bantuan 

berupa tiang listrik dengan lampu penerang di beberapa titik 

sebagai sumbangan pribadi darinya. William berkomitmen 

memperjuangkan aspirasi mendapat layanan air bersih yang 

hingga kini masih ada 30% belum terlayani, serta hak dana 

pensiun bagi mantan karyawan PDAM yang tidak dibayarkan. 

Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan legislatif juga 

secara berkala disosialisasikan William ke masyarakat, agar 

masyarakat mengetahui apa maksud dan tujuan dari peraturan 

perundangan yang dibuat oleh pemerintah.

Seperti Sosialisasi Perda Kota Makassar No. 15 Tahun 2009 

tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan 

Penataan Pasar Modern Kota Makassar. Menurutnya Perda ini 

penting untuk disosialisasikan sebagai upaya melindungi dan 

memberdayakan pasar tradisional, usaha mikro kecil menengah, 

dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar 

modern atau sejenisnya agar tetap eksis dan mampu berkembang 

menjadi baik, ucapnya.

William juga mengatakan, saat ini pasar tradisional 

tertinggal dari pasar modern. Maka dari itu perlu dilakukan 

penataan dan dibuatkan Perda agar tidak merugikan dan 

mematikan pasar tradisional, usaha mikro kecil menengah, 

imbuhnya. Perda ini dapat mewujudkan sinergi yang saling 

memerlukan dan memperkuat antara pasar tradisional dan pasar 

modern sehingga efektif dalam meningkatan perekonomian 

daerah. 

Selain melalui reses, jaring aspirasi juga dilakukan melalui 

penerimaan aspirasi langsung warga yang datang ke DPRD, 

seperti Perhimpunan Hotel Republik Indonesia (PHRI) pada 

Febr 2022 yang mengadukan perihal dana hibah Covid-19. 
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William konsisten 
mengawal tugas-

tugasnya di Parlemen 
dari kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
William baik di parlemen maupun 
saat kunjungan reses daerah 
pemilihan Kota Makassar. 
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Berpengalaman di Politik Parlemen

HM. Yunus HJ adalah politisi asal Partai Hati Nurani 

Rakyat (Hanura). Politisi kelahiran Bone, 11 Agustus 

1960 ini terpilih kembali sebagai anggota legislatif  

DPRD Kota Makassar periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan 

II yang meliputi Kecamatan Bontoala, Kepulauan Sangkarrang, 

Tallo, Ujung Tanah dan Kecamatan Wajo.

HM YUNUS HJ
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HM Yunus terbilang politisi senior yang berkiprah cukup 

lama di DPRD Kota Makassar. Periode ini merupakan yang ketiga 

ia terpilih. Pada periode 2019-2024 ini ia terpilih kembali sebagai 

anggota DPRD Kota Makassar dengan perolehan 5.010 suara. 

Saat ini ia bertugas di Komisi A DPRD Kota Makassar Bidang 

Pemerintahan.

Karena pengalamannya itu pula, tidak jarang HM Yunus 

menjadi tempat sharing para teman koleganya di parlemen. 

Hal ini karena dia memang terbilang wakil rakyat yang cukup 

efektif menjalankan setiap tugasnya baik yang berkaitan dengan 

mengawal legislasi yang pro rakyat, penyusunan anggaran yang 

transparan, hingga pengawasan DPRD Kota Makassar yang 

berkelanjutan. 

Dengan tugasnya di Komisi A DPRD Kota Makassar, 

HM Yunus bermitra dengan Bagian Tata Pemerintahan; 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah; Dinas 

Kependudukan, Pencatatan Sipil, Badan Hubungan Masyarakat 

dan Keprotokolan; Badan Penghubung Daerah;  Badan Kesatuan 

Bangsa Dan Politik Biro Hukum dan HAM; Dinas Komunikasi 

Informatika, Biro Organisasi Dan Tata Laksana; dan Biro Umum 

dan Perlengkapan; Inspektorat; Sekretariat DPRD.

Dalam berbagai kesempatan baik masa reses maupun saat 

kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan, Ketua DMI Kota Makassar 

ini sangat aktif mendengarkan berbagai aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat. Mulai dari permasalahan jalanan rusak, pengadaan 

air bersih, hingga bantuan sosial masyarakat. Dia sangat aktif agar 

masyarakat di Dapilnya mendapatkan perhatian dari Pemkot 

Makasar. Dia juga selalu menekankan pentingnya generasi muda 

untuk memegang kuat pada wawasan kebangsaan.

Seperti kegiatan reses yang pernah dilakukannya di 

Kelurahan Baraya (Kec. Ujung Tanah) dan di Kelurahan Cambaya 
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(Kec Bontoala). Dari kedua wilayah itu dia menyerap aspirasi 

dari bansos Covid-19. Dan secara khusus di  di Cambayya terkait 

dengan aspirasi warga tentang distribusi air bersih PDAM, 

reses di Kel Malimongan Tua dan kebutuhan atas pelatihan 

keterampilan seperti jahit, memperbaiki HP, servis AC dll.

Demikian juga reses yang pernah dilakukan di Jl Pangeran 

Diponegoro Lr. 229, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo yang  

secara umum dicatat oleh HM Yunus HJ sebagian besar warganya 

mengeluhkan pembangunan paving blok dan pembangunan 

drainase dalam menghadapi banjir.

HM Yunus HJ biasanya melengkapi kegiatan resesnya 

dengan  kunjungan Dapil yang fungsinya untuk mengawasi satu 

projek pekerjaan tertentu yang telah diperjuangkan sebelumnya. 

Seperti yang dilakukannya pada saat kunjungan dapil ke warga 

yang ada di sekitaran Jalan Kalimantan, untuk memastikan 

dan mengecek pengerjaan jalan Dinas PU yang terletak di jalan 

Kalimantan RW 06, Kec. Wajo pada Oktober 2022.

Selain kedua kegiatan utama itu, dalam kapasitasnya 

menjalankan fungsi legislasi, HM Yunus HJ rutin melakukan 

sosialisasi Perda (Sosper) ke masyarakat. Kegiatan ini selain untuk 

mengenalkan sejumlah produk hukum yang telah dihasilkan 

DPRD juga sebagai proses komunikasi dengan masyarakat, 

terkait dengan implementasinya di lapangan. Pasalnya, Perda 

seringkali mengalami tantangan dalam tahap implementasi baik 

dari minimnya pengawasan atau sanksi penegakan terhadap 

hukum tersebut. 

Sosper yang pernah dilakukan antara lain, Sosper Nomor 

5 Tahun 2019 tentang “Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 

(PUG) dalam Pembangunan”, Perda Nomor 7 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Perda Nomor 6 tahun 2019 

tentang kepemudaan, Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang 



123KIPRAH DAN PEMIKIRAN

Pendidikan,  Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan 

sampah, Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Baca 

Tulis Al-Quran, Perda Nomor 5 tahun 2006 tentang zakat, dan 

Perda Nomor 7 tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan di Kota 

Makassar.

Setiap anggota DPRD berkewajiban mensosialisasikan 

Peraturan Daerah atau produk hukum perundang-undangan 

yang telah disahkan agar masyarakat mengetahui dan memahami 

setiap regulasi yang diatur.

Sejalan dengan komisi yang dibidanginya di DPRD, 

Yunus menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah omor 7 Tahun 

2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Muh. Yunus 

mengungkapkan, Perda ini hadir untuk memberi bantuan 

hukum kepada warga yang kurang mampu yang berperkara 

hukum sesuai syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam 

regulasi Perda ini.

Yunus menjelaskan, Perda ini hadir untuk memberi 

wawasan adanya Perda Bantuan Hukum yang diperuntukkan 

untuk masyarakat berkategori tidak mampu yang dibuktikan 

dengan surat keterangan dari lurah setempat.

Perda Bantuan Hukum ini hadir menjawab stigma 

masyarakat mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk 

mengajukan bantuan hukum sehingga pemerintah bersama 

DPRD hadir mengedukasi agar Perda ini dapat dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat berkategori tidak mampu.

Untuk itu Legislator Makassar tiga periode ini berharap, 

regulasi PerdaBantuan Hukum ini dapat dipahami oleh 

masyarakat untuk kemudian dapat dijadikan bahan rujukan 

meminta bantuan hukum ke pemerintah kota bagi yang 

berperkara hukum.
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HM Yunus HJ konsisten 
mengawal tugas-

tugasnya di Parlemen 
dari kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
HM Yunus HJ baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Tekad Perbaikan Bagi Nasib Para Nelayan 

Suryadi Arsyad, adalah politisi asal Partai Demokrat. Politisi 

yang lahir pada tanggal  15 Mei  1991 ini terpilih sebagai 

anggota legislatif  DPRD Kota Makassar periode 2019-2024. 

Ia terpilih dari Daerah Pemilihan II yang meliputi meliputi Kec.

Bontoala, Kec.Kepulauan Sangkarrang, Kec.Tallo, Kec.Ujung 

Tanah dan Kec.Wajo.

RAY SURYADI ARSYAD
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Ini adalah kali pertama ia mencalonkan diri dan langsung 

terpilih, dengan perolehan suara yang cukup fantastis di Dapil II, 

yakni sebanyak 8. 741 suara. Saat ini Ray Suryadi duduk di Komisi 

D DPRD Kota Makassar yang mengurusi bidang Kesejahteraan 

Rakyat dan dipercaya sebagai Anggota Badan Musyawarah  

(Bamus) DPRD Kota Makassar.

Ray lahir dan besar sebagai anak utara Kota Makassar. 

Berasal dari keluarga pengusaha yang sebagian besar 

operasionalnya di wilayah pelabuhan Paotere, dengan bidang 

usaha di pengelolaan hasil laut. Keluarga dan lingkungannya  

di sekitaran  pelabuhan telah menjadi salah satu inspirasinya 

untuk memperjuangkan taraf kesejahteraan hidup para nelayan 

dan juga warga  yang sebagian besar menggantungkan hidupnya 

dari hasil laut dan ekonomi pelabuhan.

Seperti yang pernah diungkapkanya ke masyarakat, 

bahwa dirinya bertekad memperjuangkan perbaikan kualitas 

tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere yang berdasarkan hasil 

kunjungan dan pengawasannya, diketahui fasilitas seperti atap 

bangunan yang tidak layak, pengangkutan sampah yang tidak 

terurus, hingga keamanan pelabuhan yang kurang optimal. “Ini 

akan saya perjuangkan hingga akhir masa tugas,” tekadnya di 

Paripurna DPRD tahun lalu. 

Ray dalam berbagai kesempatannya meminta kepada 

Pemkot Makassar untuk hadir  dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat pesisir terutama di sektor perikanan, dengan  

memberikan solusi konkret kepada para nelayan mulai dari 

penyediaan fasilitas pembongkaran yang memadai, dukungan 

legalitas, hingga ketersediaan lingkungan tempat tinggal para  

nelayan yang di beberapa titik belum mendapatkan pelayanan 

dermaga sandar.

Di luar itu, wakil ketua organisasi Himpunan Nelayan 

Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Makassar ini, juga konsisten 
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memperjuangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan 

sesuai dengan tugasnya di Komisi D yang memang bermitra 

dengan Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kepemudaan, 

dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan bagian kesejahteraan 

Pemkot Makassar.

Dalam kegiatan kunjungan dapil (kundapil) ke warga yang 

berada di Jl Sabutung 2 Kel. Patingaloang Kec. Ujung Tanah pada 

Oktober lalu antara lain untuk untuk memastikan pelaksanaan 

pembangunan jembatan akses Patingaloang yang panjangnya  

mencapai 18 meter lebar 2,4 meter. Jembatan ini, dikawal dan 

diperjuangkan oleh Ray Suryadi Arsyad sehingga bisa terealisasi 

dengan baik. 

Selanjutnya dia juga turut melakukan peninjauan ke 

Pasar Sentral Makassar, menyusul adanya laporan pedagang 

yang mengklaim mengalami ketidakadilan dalam perjanjian 

di antara pengelola dan pedagang serta manajerial pasar yang 

tidak optimal. Oleh politisi Demokrat ini coba diperjuangkan 

sehingga ada jalan keluar.

Bersamaan dengan kerap terjadinya musibah di 

masyarakat, seperti banjir atau kebakaran, alumni FISIP Unhas 

ini bersama rekan timnya di partai Demokrat proaktif terjun 

langsung untuk memberikan bantuan dan pendampingan 

kepada para korban. Seperti yang pernah dilakukannya berupa 

penyaluran bantuan ke korban kebakaran di Paccerakkang Kec. 

Biringkanaya bersamaan dengan kegiatan Bulan Bakti 20 tahun 

Partai Demokrat pada September 2021 lalu. Di saat pandemi 

Covid-19 pun kegiatan santunan dan penyaluran bantuan 

semakin ditingkatkan.

Kegiatan kundapil dan penyaluran bantuan semakin lengkap 

dengan akselerasi sosialisasi Perda dan reses yang dilakukan 

secara intensif. Dua kegiatan ini selain untuk mensosialisasikan 
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produk hukum hasil legislasi DPRD Kota Makassar juga sebagai 

wadah menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat. 

Beberapa Perda yang disosialisasikan sejak bertugas 

sebagai anggota DPRD adalah Perda Nomor 6 tahun 2019 tentang 

Kepemudaan, Perda Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembinaan 

Anak Jalanan. Gelandangan, Pengemis dan Pengamen,  Perda 

Nomor 7 Tahun 2009 tentang pelayanan kesehatan, Perda 

Nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Perda 

Nomor 15 tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan 

Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern Kota Makassar, 

Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah 

(Perumda) Air Minum Kota Makassar, Perda Nomor 7 Tahun 

2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Perda Nomor 

01 Tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Quran, Perda 

Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak, dan Perda 

Nomor 16 tahun 2002 tentang Pengaturan dan Retribusi 

Pengujian Kapal Perikanan. 

Ray menyampaikan, Perda ini penting untuk diketahui 

dan dipahami masyarakat karena mengatur tentang pentingnya 

pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan 

dalam wilayah daerah, yang dimana pelaksanaannya untuk 

memberikan rasa aman, keselamatan terhadap aktivitas para 

nelayan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan 

perairan.

Dalam Perda ini juga mengatur tentang uji kelayakan 

kapal perikanan, alat penangkapan ikan yang dilarang, dan 

prosedur bagi para nelayan terkait penebaran alat penangkap 

ikan. Keberadaan Perda ini diharapkan dapat lebih menjamin 

peningkatan kesejahteraan bagi para nelayan. 

Selain concern pada isu kelautan dan perikanan, Politisi 

muda ini juga punya kepedulian pada pemberdayaan aak-anak 

muda, sehingga bisa tumbuh bersaing dan percaya diri.
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Ray Suryadi Arsyad 
konsisten mengawal 

tugas-tugasnya 
di Parlemen dari 

kehadiran di setiap 
rapat Komisi, Paripurna, 

kunjungan kerja 
(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Ray Suryadi Arsyad baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Harapan Masyarakat Utara

Rahmat Taqwa Quraisy adalah politisi asal Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP). Ia lolos menjadi anggota DPRD Kota 

Makassar dengan perolehan suara 4. 432 pada pemilu 

legislatif periode 2019-2024. Ia terpilih dari Daerah Pemilihan 

II yang meliputi meliputi Kec.Bontoala, Kec.Kepulauan 

Sangkarrang, Kec.Tallo, Kec.Ujung Tanah dan Kec.Wajo. Saat ini 

Rahmat bertugas sebagai Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar 

RAHMAT TAQWA QURAISY
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Bidang Hukum dan Pemerintahan.  Bermitra dengan bagian tata 

pemerintahan, protokol, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, dan lain-

lain. 

RTQ begitu dia disapa, dikenal sebagai politisi yang 

terbuka. Dia tidak sungkan berbagi pengalamannya yang pernah 

direhabilitasi, dengan anak-anak muda lainnya. Baik saat jadi 

pembicara seminar tentang Kampung Bersih Narkoba, atau 

saat podcast bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) 

Sulsel, dia selalu mengajak anak muda untuk meninggalkan 

narkoba, demi prestasi.  Karenanya, sejak berkiprah di legislatif, 

komitmennya untuk memerangi Narkoba terus diwujudkan.

Dalam kapasitas sebagai Ketua Komisi A, sarjana 

Lulusan Hukum Unhas ini berkomitmen untuk mewujudkan 

pemerintahan yang  efektif dan penegakan hukum yang adil 

di setiap lini. Untuk mewujudkan dua tujuan itu, RTQ sangat 

proaktif melakukan pengawasan baik kepada Pemkot maupun 

swasta yang diduga berpotensi melanggar aturan.  

Beberapa kiprahnya seperti mengawasi penertiban 

penggunaan kendaraan dinas (randis), izin pembangunan di 

Kota Makassar, kegiatan hotel, hingga persoalan tenaga kerja atau 

honorer di lingkup Pemkot Makassar. Dalam hal izin, ia pernah 

meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemkot 

Makassar tidak gegabah menerbitkan surat-surat izin legalitas 

bangunan. Dia berkomitmen menindak tegas bila ada bangunan 

yang cacat hukum akan menyegel dan merobohkan. Seperti 

mendukung penyegelan gedung gerba guna di Jalan Boulevard 

Kec. Panakukang, meski ada koleganya di DPRD menolak. Disegel 

karena tidak punya IMB.  Bahkan dalam kasus operasional Kafe 

Karma, terkait izinnya dia memanggilnya. Dalam pengawasan 
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itu, RTQ sampai memanggil 90 pengelola hotel ke dalam Rapat 

Dengar Pendapat (RDP), menyusul hasil Sidak ke sejumlah hotel 

yang tidak beroperasi tidak sesuai izin dan bahkan ada yang 

beroperasi tidak punya izin. 

Terkait dengan randis, dari laporan yang diterimanya dari 

BPKAD ada 338 randis, yang belum dikembalikan. Ini, diminta 

RTQ agar dikembalikan ke negara. Demikian juga dia proaktif 

mengingatkan Pemkot bila tidak efektif bekerja, seperti saat 

Pemkot terkesan lamban dalam menetapkan pejabat baru 

pada sejumlah Organisasi Pejabat Daerah (OPD) yang kosong. 

Sementara pada masalah tenaga honorer di Kec. Bontoala, RTQ 

langsung mengeceknya agar tidak ada data pegawai yang fiktif.

Kepada masyarakatnya di Dapil, dia berkomitmen 

memperjuangkan setiap masalah yang dilaporkan setiap reses. 

Seperti soal nasib honerer yang rencananya akan dihapus per 

28 November 2023, menyusul Surat edaran Menpan RB Tjahjo 

Kumolo. Ia terus perjuangkan. Kemudian dia juga mengusahakan 

penambahan armada sampah FUKUDA di tiap kecamatan di 

wilayah Utara, perbaikan jalan hancur, tagihan listrik naik dan 

BPJS, bansos, dan layanan air bersih dari PDAM. 

Kegiatan lain yang rutin dilakukan RTQ adalah sosialisasi 

Perda. Beberapa perda yang pernah disosialisasikannya 

adalah Perda Nomor 7 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, 

Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat, Perda Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Kepemudaan, Perda Nomor 4 tahun 2013 

tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Perda Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda Nomor 9 Tahun 

2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perusahaan, dan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Sampah.
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Dalam kegiatan sosialisasi Perda Nomor 6 tentang 

Kepemudaan, RTQ mengingatkan tentang pentingnya peran 

kaum muda dalam pembangunan. Karena kedudukannya, 

pemuda harus menghindari narkoba. Dia terus mendorong agar 

anak-anak muda, khususnya di bagian utara Makassar untuk 

menumbuhkan partisipasi mereka untuk turut serta dalam 

pembangunan.

Melalui Sosper tersebut, Rachmat ingin mendorong agar 

pemuda utara bisa membentuk organisasi agar lebih produktif 

dan punya peran serta andil untuk pembangunan kota kedepan. 

Menurutnya keberadaan organisasi kepemudaan sangat 

penting untuk membangun rasa percaya diri dan kemandirian 

pemuda, agar mereka mampu mengambil peran-peran 

strategis untuk bekerjasama dan bermitra dalam pembangunan 

bersama dengan pemerintah.  Ia juga mengajak kepada generasi 

muda untuk tetap berkomitmen pada diri sendiri untuk tidak 

mengunakan narkoba, guna meraih prestasi.

Langkah konkret yang dilakukannya adalah dengan 

membantu pemerintah mencegah peredaran narkotika di 

Makassar, melalui bekerjasama dengan Badan Narkotika 

Nasional Sulsel guna terus menerus mensosialisasikan 

Kelurahan Bersih Narkoba atau Kelurahan Bersinar. Dalam 

mensosialisasikan program tersebut, Rahmat bekerjasama juga 

dengan perangkat di tingkat rukun tetangga dan rukun warga di 

empat titik kelurahan. Yaitu Pattingalloang, Lembo, Cambayya, 

dan di Tamalate.

Tidak hanya itu, putra dari H. Baco Ahmad, mantan pemain 

PSM (Persatuan Sepakbola Makassar) era Perserikatan dan PSSI 

tahun 1970-an ini juga mengajak kepada anak-anak muda untuk 

menghindari alkohol, sesuai dengan larangan pada Perda Nomor 

4 tahun 2014 tentang Minuman Beralkohol. Semua itu dilakukan 

agar masyarakat di dapilnya sejahtera. 



136 Profil Anggota DPRD Kota Makassar 2019-2024

Rahmat Taqwa 
Quraisy konsisten 

mengawal tugasnya 
di Parlemen dari 

kehadiran di setiap 
rapat Komisi, 

Paripurna, Kunker, 
Sosper, hingga reses. 
Representasi sebagai 

wakil rakyat hanya 
dapat direalisasikan 

dengan konsisten 
mengawal itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Rahmat Taqwa Quraisy baik di 
parlemen maupun saat kunjungan 
reses Dapil Kota Makassar. 
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Aspirasi Hak Perempuan dan Anak

Andi Astiah terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar periode 2019-

2024 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) daerah 

pemilihan (Dapil) Makassar II. Dapil ini meliputi Kec.Bontoala, 

Kec.Kepulauan Sangkarrang, Kec.Tallo, Kec.Ujung Tanah dan 

Kec.Wajo. Andi meraup 4.479 suara. Saat ini ia bertugas sebagai 

anggota Komisi C DPRD Kota Makassar Bidang Pembangunan.

ANDI ASTIAH
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Politisi PKS kelahiran Makassar 6 Januari 1979 ini, 

menamatkan pendidikan dasarnya di SD Negeri Ujung Tanah 

pada tahun 1991 dan SMP Negeri 07 Makassar pada tahun 1994. 

Barulah pada tahun 2018, ia menamatkan SMU Pendidikan 

Kesetaraan Program Paket C PKBM Pemuda. 

Astiah adalah satu dari 13 politisi perempuan yang lolos ke  

parlemen, dari 50 anggota DPRD Kota Makassar. Bersama rekan-

rekannya, dia bekerja sama mem perjuangkan hak-hak kaum 

perempuan dan anak, baik melalui penyusunan Perda yang pro 

terhadap keadilan perempuan, anggaran pembangunan untuk 

perem puan, hingga program-program pembangunan yang da-

pat meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan dan anak.

Dalam kapasitasnya memperjuangkan hak-hak peremp-

uan dan anak itu, Astiah aktif menjalankan tugas dengan 

berpartisipasi mengikuti sejumlah rapat-ra pat di Komisi dan 

Paripurna DPRD Kota Makassar serta melakukan kunjungan 

reses temu konstituen atau kunjungan kerja ke masyarakat. 

Kegiatan itu dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban 

publik dalam menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat.  

Atas nama pengawasan pembangunan, Astiah aktif mela-

kukan kunjungan ke warga, untuk mengecek sejumlah proyek 

pemerintah, mulai dari infrastruktur jalan, gedung, taman kota, 

hingga proyek pasar. Bila diketahui ada penyimpangan, dia 

dan timnya di Komisi B biasanya akan memanggil dinas terkait 

untuk menindaklanjuti hasil temuan dari lapangan. Seperti 

yang dilakukannya saat melakukan sidak ke PD Terminal kota 

Makasar pada Feb 2021. Dia juga melakukan sidak ke gedung 

pasar sentral kota Makassar pada akhir tahun 2019. 

Menyusul penetapannya sebagai sekretaris Pansus  Ran-

perda Perumda Pasar Makassar, dia bersama anggota Tim 

Pansus lainnya aktif mengunjungi pasar-pasar tradisional 

seperti ke Pasar Cenderawasih, Pasar Sambung Jawa, Pasar 
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Pa’baeng-baeng dan Pasar Kerung-Kerung, untuk mendapatkan 

gambaran operasional pasar. Informasi itu dibutuhkan untuk 

pengayaannya dalam membahas Ranperda Perumda Pasar. 

Astiah terus mengawal Ranperda tersebut hingga menjadi Perda  

yang disahkan pada Agustus 2021. Perda ini untuk meningkatkan 

pelayanan pasar, meningkatkannya nilai manfaat ekonomi, dan 

pendapatan daerah. 

Politisi PKS ini juga berkomitmen memperjuangkan 

aspirasi masyarakat, seperti di masa Covid-19 dia mengusahakan 

sehingga penyaluran bansos sembako terjadi merata di April 

2020. Kemudian juga mengawal  pembayaran hak para pensiuan 

PDAM Makassar yang telat dibayarkan oleh PT Bumi Putera 

pada Februari 2021.

Saat berlangsung reses, dia biasanya akan melakukan 

dialog dua arah untuk menerima usulan dan keluhan warga 

yang kemudian dijadikannya sebagai bahan referensi untuk 

disampaikan di Paripurna DPRD. 

Usulan dan keluhan tersebut antara lain; masalah 

distribusi air PDAM ke rumah-rumah warga yang tidak mengalir, 

masalah iuran sampah dan lampu jalan, pembangunan sarana 

dan pra sarana masyarakat, serta krisis air bersih di beberapa 

kecamatan, khususnya kecamatan Tallo. Semua aspirasi atau 

usulan tersebut, katanya, dikoordinasikan bersama di DPRD 

dan Pemkot Makassar. 

Selama bertugas, dia rutin mensosialisasikan sejumlah 

Perda, mulai dari Perda Nomor 02 tahun 2016 tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Perda Nomor 4 tahun 

2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Perda Nomor 3 tahun 

2014 tentang Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH), Perda Nomor 07 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, 

Ketentraman, dan Perlindungan Umum, Perda Nomor. 6 tahun 
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2019 tentang Kepemudaan, Perda Nomor 15 tahun 2009 tentang 

Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan 

Pasar Modern, Perda Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pelestarian 

Cagar Budaya, Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Perda Nomor 1 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an,  Perda Nomor 7 

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. 

Selanjutnya, sosialisasi juga dilakukan pada Perda Nomor 5 

Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak, Perda Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Perda 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 

Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan, 

Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan anak jalanan 

Gelandangan, Pengemis dan pengamen. 

Lima Perda yang terakhir ini, kata Astiah memiliki hubungan 

yang sangat erat dengan kepentingan hak perempuan dan anak. 

Seperti dalam masalah munculnya pengemis, gelandangan, dan 

anak jalanan, umumnya dialami oleh anak dan kaum ibu-ibu. 

Demikian juga dalam masalah kesehatan, kaum ibu seringkali 

kurang mendapat perhatian, karena akses yang rendah, tingginya 

angka kematian di masa dan pasca persalinan akibat lambatnya 

penanganan, hingga masalah tempat publik untuk menyusui. 

Astiah berjuang agar Perda-perda ini terimplementasi secara 

baik dan memberikan keadilan bagi perempuan. 

Astiah juga mengingatkan Pemkot agar memberikan 

perhatian pada ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang 

lebih cukup, sehingga layak bagi kelangsungan hidup masyarakat  

Kota Makassar. Hingga kini, cakupan RTH masih sangat minim, 

jumlahnya masih sekitar 8%. Padahal, sesuai UU 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang, RTH tiap kota harus mencapai 30% 

dari luas wilayah.
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Andi Astiah konsisten 
mengawal tugas-

tugasnya di Parlemen 
dari kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Andi Astiah baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Representasi Pemilih Zaman Now

Sahrudin Said terpilih menjadi anggota legislatif  DPRD 

Kota Makassar periode 2019-2024 melalui Partai Amanat 

Nasional (PAN) dengan perolehan suara 3.671 suara. 

Ini adalah kali kedua ia terpilih sebagai anggota DPRD Kota 

Makassar. Pada periode 2014-2019 yang lalu ia terpilih melalui 

partai Golongan Karya (Golkar). 

Politisi muda yang lahir di Pulau Barrang Ca’di, Kecamatan 

SAHRUDIN SAID
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Ujung Tanah, 16 Juni 1988 ini, melenggang ke parlemen Makassar 

melalui Daerah Pemilihan (Dapil) II Makassar. Dapil ini meliputi 

Kec.Bontoala, Kec.Kepulauan Sangkarrang, Kec.Tallo, Kec.Ujung 

Tanah dan Kec.Wajo. saat ini Sahrudin Said bertugas di Komisi D 

DPRD Kota Makassar bidang Kesejahteraan Rakyat. 

Sahrudin Said atau dikenal dengan panggilan Ajid, 

menamatkan seluruh pendidikannya di Kota Makassar. Mulai 

dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. ia mendapatkan 

gelar sarjana ekonomi dari STIE LPI Makassar. 

Riwayat organisasi dan jabatan yang pernah diampunya 

antara lain; Mantan Bendahara Umum KNPI Makassar, Mantan 

Ketua Bidang Ekonomi SAPMA Makassar, Mantan Bendahara 

Bidang Informasi dan Komunikasi Badan Sayap Partai Golkar 

Sulsel, Mantan Pengurus Partai Golkar Makassar, Mantan Ketua 

Pemuda Demokrat Indonesia Makassar, Ketua Bidang Kelautan 

dan Perikanan HIPMI Makassar.

Sahrudin menyadari tugasnya sebagai legislator adalah 

penyambung lidah rakyat yang telah memilihnya, oleh sebab 

itu penting untuk mendapatkan aspirasi serta pengaduan 

masyarakat yang menjadi konstituennya. 

Masa reses anggota dewan legislatif menjadi momen 

penting untuk mendapatkan hal tersebut. Masa di mana anggota 

dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen 

di daerah pemilihannya masing-masing, pelaksanaan tugas 

anggota dewan di daerah pilihannya adalah dalam rangka 

menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan 

fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja.

Berbagai aspirasi serta pengaduan masyarakat yang ia 

dapat selama masa reses antara lain; perbaikan infrastruktur, 

saluran drainase yang tersumbat dan air bersih seperti di 

Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Sangkarrang dan Bontoala;  

maslah kenaikan iuran sampah, pembangunan posyandu, 
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penataan ulang Sungai Cerekang, pemasangan CCTV untuk 

keamanan lingkungan, soal pembelian lahan untuk jalan masuk 

puskesmas Tabaringan. Warga juga meminta perbaikan jalan, 

trotoar, pedestarian, pengadaan pompa damkar, serta betonisasi 

jalan di lorong-lorong.

Ajid juga berkomitmen memperjuangkan akses pendidikan 

bagi semua warga dengan meminta penyelenggaraan rekrutmen 

siswa melalui sistem PPDB (penerimaan peserta didik baru) 

dapat mengakomodasi semua golongan. Ia meminta Dinas 

pendidikan mengevaluasi. Selain itu dia juga sungguh-sungguh 

bertekad meningkatkan fasilitas SD dan SMP, khususnya di 

Sangkarrang, menyusul aspirasi warganya. 

Dalam masalah kenyamanan lingkungan, Ajid berusaha 

untuk memperjuangkan aspirasi warganya yang sebagian  besar 

di Dapil II berada di wilayah utara yang dekat pesisir. Keadaan 

ini membuat sebagian daerah mengalami abrasi. Politisi PAN 

ini berjuang agar daerah warganya dibangun tanggul penahan 

ombak seperti di Kec. Sangkarrang. Antara lain Pulau Barrang 

Caddi, Pulau Lumulumu dan Pulau Bone Tambung. Termasuk 

komitmennya untuk memperjuangkan rehabilitasi dermaga 

penyeberangan warga yang sudah tidak layak lagi, seperti di 

pulau Lumulumu, Kodingareng, dan Langkai.

Sebagai bentuk pengawasan kepada eksekutif, dia pernah 

melakukan kritik terhadap kebijakan PJ Walikota, Prof Rudy yang 

mencopot Kadis Pariwisata Rusmayani Madjid, yang diklaim 

tidak berkinerja baik pada Februari 2021. Dia keras menolak 

bahkan menyebut kalau PJ Walkot tidak berkinerja baik dan 

yang seharusnya dievaluasi adalah PJ Walkot sendiri. Tindakan 

PJ Walkot memang saat itu memantik polemik di kalangan 

eksekutif sendiri, bahkan di legislatif, sejumlah anggota dewan 

lantang menerikan penolakannya. 
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Dalam kegiatan sosialisasi Perda, Ajid telah menyebarkan 

sejumlah Perda, mulai dari Perda Nomor 7 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Kesehatan, Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan, Perda Nomor 2 tahun 2008, 

tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan 

Pengamen, Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan 

Air Limbah Domestik. Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, dan Perda Nomor 6 tahun 

2019 tentang Kepemudaan.

Terkait dengan implementasi Perda Nomor 3 tahun 2016, Ajid 

memberikan perhatian untuk lebih efektif dalam penegakannya. 

Pasalnya, dia melihat masih kurangnya dukungan dari pusat-

pusat perbelanjaan untuk menyediakan ruang laktasi. Di sisi 

yang lain, pemerintah kurang efektif memberikan sanksinya. 

Sementara perhatiannya pada Perda Kepemudaan, Ajid 

menilai pentingnya kaum muda sebagai agen perubahan. 

Pasalnya, selama ini pemuda berperan sangat besar dalam 

kemerdekaan bangsa Indonesia. Demikian juga saat masa 

pembangunan. Oleh karenanya, pemuda saat ini tidak boleh 

pasif. Harus mencari jalan untuk bangkit, mengaktualisasikan 

dirinya untuk masa depan yang lebih baik.

Melalui Perda Nomor 6 tahun 2019 ini, Ajid menyebtkan 

bahwa dewan legislatif ingin mengedukasi masyarakat hal-

hal tentang Kepemudaan, yakni potensi, tanggung jawab, hak, 

karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Bahwa 

Pemerintah Kota Makassar memiliki tanggung jawab Pelayanan 

Kepemudaan yang meliputi aspek penyadaran, pemberdayaan, 

pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta 

kepeloporan pemuda. 

Politisi PAN ini berharap Perda ini menjadi sokongan bagi 

para pemuda untuk meningkatkan seluruh potensinya sehingga 

bisa mandiri dan bersaing. 
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Saharudin Said 
konsisten mengawal 

tugas-tugasnya 
di Parlemen dari 

kehadiran di setiap 
rapat Komisi, Paripurna, 

kunjungan kerja 
(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Saharudin Said baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Semangat Restorasi untuk Kemajuan Parlemen

Mario David, adalah politisi asal partai Nasional 

Demokrat (NasDem). Politisi kelahiran Makassar 31 

Oktober 1978 ini terpilih sebagai anggota legislatif  

DPRD Kota Makassar periode 2019-2024. Ia terpilih dari Daerah 

Pemilihan III yang meliputi Kecamatan Tamalanrea dan 

Kecamatan Biringkanayya. 

Ini adalah kali kedua Rio, begitu dia akrab dipanggil, terpilih 

MARIO DAVID
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sejak Pemilu 2014-2019. Pada Pileg 2014 yang lalu dia mendapat 

3.965 suara. Pada periode ini 2019-2024, ia melenggang kembali 

ke kursi anggota DPRD Kota Makassar dengan perolehan 5.711 

suara. 

Pada periode ini, Rio bertugas di Komisi D DPRD Kota 

Makassar yang mengurusi bidang kesejahteraan rakyat. Di Alat 

Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya, dia dipercaya bertugas 

sebagai juru bicara Badan Anggaran (Banggar) dan anggota 

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Putra dari pasangan Arsenius Musa Pandiangan dan 

Barnetie Kondo ini menamatkan pendidikan dasarnya di SD 

Inpres Kassi-Kassi Makassar dan SMP Negeri 13 Makassar. 

Kemudian ia melanjutkan jenjang SMA di SMAN 03 Makassar. 

Mario David mendapatkan gelar strata satu dari Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanudin  (Unhas) 

Makassar, dan gelar strata dua dari Fakultas Ekonomi (FE) 

Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Makassar.

Mario David juga aktif berorganisasi. Ia pernah menjadi 

pengelola Manajemen PSM (2008-2011), Ormas Nasional 

Demokrat (2012), Kader Partai Nasdem (2014), serta HIPMI dan 

KNPI Makassar (2012-2016).

Di parlemen, bersama fraksinya dia fokus membangun tiga 

agenda kerja politik, yaitu melakukan restorasi dalam pembinaan 

SDM kesekretariatan dewan, mendorong pembenahan sarana  

dan fasilitas yang menunjang kinerja dewan, dan optimalisasi 

kinerja dewan untuk kesejahteraan rakyat. 

Dalam tiga fokus itulah, Rio mengawal seluruh tugas 

dan kewenangan DPRD, mulai dari penyusunan Perda yang 

berkualitas, penganggaran yang transparan dan adil, serta 

pengawasan yang berkelanjutan. Seperti sikapnya dalam 

memperjuangkan Ranperda bantuan hukum, yang kemudian 

disahkan jadi Perda Nomor 5 Tahun 2017, bagi masyarakat, 
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yang menjamin perlindungan bagi masyarakat kecil untuk 

mendapatkan pembelaan hukum, tanpa harus kesulitan biaya. 

Demikian juga dukungannya terhadap Perda Nomor 15 tahun 

2009 tentang Penataan Pasar untuk mengatur keberadaan toko 

modern ditengah pasar tradisional.

Dalam menjalankan fungsi anggaran, Rio yang merupakan 

juru bicara Banggar sangat keras dalam menyuarakan petingnya 

pengelolaan anggaran negara dilakukan transparan dan 

diperuntukan bagi sebesarnya untuk rakyat. Seperti aksinya yang 

pernah terekam di media pada akhir tahun 2019 lalu, dia lantang 

mengkritisi Pemkot pada kasus kenaikan penghasilan pegawai 

yang tercantum dalam draf kebijakan umum anggaran (KAU), 

memberi rapot merah pada 6 Dinas karena rendah kinerjanya, 

dan mengurangi anggarannya di APBD Perubahan 2022. Dinas 

PU dikurangi dari Rp899,2 miliar pada APBD pokok jadi Rp638 

miliar di APBD perubahan (kurang Rp262 miliar),  Dinas 

kesehatan karena tidak bisa jalankan program pembangunan 

RS Ujung Pandang Baru dan RS Batua, Dinas Pendidikan karena 

tak sanggup perbaikan sekolah hingga pembangunan sekolah 

terintegrasi.

Tidak hanya itu dia juga menyoroti APBD yang tidak 

memenuhi unsur prioritas dan bersifat jangka pendek. Seperti 

pada tahun lalu, saat pandemi, penyusunan APBD bukan 

prioritas pada penanganan dan pemulihan pasca ekonomi 

pasca pandemi. Ironinya malah urus sampah dan parkir yang 

anggarannya bisa mencapai Rp30 miliar. Pada kasus dicoretnya 

kelas 3 peserta BPJS, dia memperjuangkan agar dinas mengatasi 

masalah, sehingga masyarakat miskin tetap dapat terlayani.

Terkait dengan fungsi legsilasi, Politisi NasDem ini rutin 

melakukan sosialisasi Perda (Sosper) seperti pada Perda Nomor 

2 tahun 2016 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan 

Perusahaan atau CSR (Corporate Social Responsibility). 
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Perda ini adalah inisiatif murni dirinya pada periode pertama 

menjadi anggota DPRD 2014-2019. Isi perda ini mewajibkan 

setiap perusahaan yang ada di Kota Makassar lebih peduli 

dan wajib mengambil peran serta dalam pembangunan Kota 

Makassar. Dengan mengeluarkan biaya 2%-4% dari keuntungan 

perusahaan.

Dalam rangka pengawasan, Rio pernah meminta agar 

Pemkot menaikan nilai konstribusi Parkir dan BPHTB bagi PAD. 

Pasalnya dalam hitungannya, sektor ini bisa mencapai Rp1triliun. 

Dalam efektivitas target itu, dia mengawal agar Ranperda 

Pendirian Perumda Perparkiran pada September 2020 lalu. Tidak 

hanya itu, dia juga sebelumnya pernah menerima aduan Serikat 

Juru Parkir Makassar (SJPM) pada Maret 2020 yang menuntut 

untuk mengaudit PD Parkir dan transparansi pendapatan PD 

Parkir. Rio konsisten mengawal untuk peningkatan ekonomi 

negara.

Rio mendorong ketegasan Pemkot untuk fokus atasi, seperti 

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

untuk meningkatkan layanan perizinan, dengan memangkas 

aturan yang menghambat; PDAM untuk meningkatkan layanan, 

dari aspek pencatatan meteran, mengawal pembayaran asuransi 

bagi para karwayan PDAM yang lambat dibayarkan oleh PT 

Bumi putera, hingga mendukung sistem pemberian tunjangan 

perbaikan penghasilan (TPP) ke ASN per tiap triwulan dan 

dengan sistem berbasis kinerja. 

Di masa Pandemi kemarin, Rio di parlemen konsisten 

memperjuangkan insentif bagi para pelaku ekonomi yang 

terdampak Covid, bansos hingga perlindungan bagi para Nakes, 

melalui penyaluran bantuan masker dan APD. Di masa reses, 

aspirasi yang kerap diterimanya mulai dari infrastruktur jalan, 

drainase dan lampu penerangan jalan, realisasi program KIS dan 

BPJS, serta penanggulangan banjir di titik yang rawan banjir. 
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Mario David konsisten 
mengawal tugas-

tugasnya di Parlemen 
dari kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Mario David baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Spirit Transformasi Partai Ka’bah

Abdul Wahid adalah politisi asal Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP). Politisi kelahiran Ujung Pandang, 

17 Agustus 1970 ini terpilih sebagai anggota legislatif  

DPRD Kota Makassar periode 2019-2024. Ini adalah kali ke dua 

Abdul Wahid terpilih kembali sejak periode 2014-2019. 

Ia terpilih dari Daerah Pemilihan III yang meliputi 

Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanayya. Ia 

kembali duduk di kursi anggota DPRD Kota Makassar dengan 

ABDUL WAHID



157KIPRAH DAN PEMIKIRAN

perolehan 3.292 suara. Saat ini Abdul Wahid bertugas sebagai 

anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Bidang Kesejahteraan 

Rakyat.

Lulusan Pasca Sarjana STIE Nobel Indonesia Makassar ini, 

aktif mengunjungi masyarakat pemilihnya, baik untuk berdialog 

pada masa reses atau kunjungan kerja, atau pula pada masa 

sosialisasi peraturan daerah. Berbagai kiprahnya, diakui Abdul 

Wahid selalu terinspirasi dari semangat transformasi partainya, 

yang mendorong untuk lebih bermanfaat bagi umat.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan atas 

kinerja Pemkot Makassar, khususnya di bidang kesejahteraan 

masyarakat, kiprah Abdul Wahid terekam secara apik oleh 

media, mulai dari sikapnya terhadap kebijakan Pemkot 

yang mengurangi anggaran belanja pegawai pada APBD 

Perubahan 2021, pemanfaatan kontainer Makassar Recover, 

penyelenggaraan pendidikan, hingga perlindungan kesehatan 

bagi para buruh karyawan industri perusahaan.

Kebijakan pengurangan TPP Pegawai oleh Pemkot hingga 

mencapai Rp70 miliar, direspon Abdul Wahid terlalu berlebihan, 

mengingat klaim penurunan kinerja OPD 2020, bukan karena 

pegawai, tapi kata Wahid justru dari kebijakan Pemkot sendiri, 

dalam refocusing anggaran yang tidak matang, sehingga 

menyebabkan banyak program yang tidak jalan. Untuk itu, dia 

meminta Pemkot untuk ditinjau ulang. 

Dalam kasus pemanfaatan kontainer juga direspon Wahid 

agar Pemkot mengelola secara benar, sehingga tidak digunakan 

untuk kepentingan pribadi. Mengingat biayanya tidak sedikit, 

1 kontainer menelan 100 juta, dan disebar di 153 kecamatan. 

Termasuk saat aksinya memimpin rombongan untuk melakukan 

Sidak ke beberapa perusahaan yang tidak mendaftarkan 

karyawannya ke BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, 

menyusul  adanya laporan 30 badan usaha yang tidak daftarkan 
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karyawannya. Wahid memperjuangkan agar para karyawan 

diperhatikan haknya, agar tidak jadi beban APBD.

Di samping itu, Abdul Wahid juga giat mensosialisasikan 

produk-produk hukum terkait peraturan daerah yang telah 

diputuskan pemerintah. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Dae-

rah (Sosper) ini merupakan kewajiban bagi legislator agar 

konstituennya mengetahui dan memahami peraturan daerah  

yang telah disahkan sehingga masyarakat dapat melaksanakan 

kehidupannya sesuai dengan aturan yang di tetapkan pemerintah 

daerah. 

Beberapa Perda yang pernah disosialisasikannya antara 

lain, Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis 

Al-Qur’an, Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang pengawasan dan 

pengendalian pengadaan peredaran dan penjualan minuman 

beralkohol, Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Sampah, Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Perda Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Sampah, Perda Nomor 5 tahun 

2006 tentang Pengelolaan Zakat, Perda Nomor 3 Tahun 2016 

Tentang Pemberian ASI Ekslusif, Perda Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan, 

Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, 

Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen, Perda Nomor 7 tahun 

2019 tentang Perumda Air Minum, Perda Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Pelestarian Cagar Budaya, Perda Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

Secara khusus dalam sosialisasi substansi Perda Nomor 1 

Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Abdul Wahid 

menekankan pentingnya mendapatkan pendidikan bagi setiap 

anak. Pendidikan menurutnya merupakan pondasi dasar negara 

untuk maju. Oleh karenanya, diperlukan pola pendidikan 
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yang baik bagi generasi muda sebagai generasi penerus 

kepemimpinan.

Pola pendidikan yang dimaksudnya adalah yang 

mengedepankan pembinaan akhlak atau karakter. Karena 

menurutnya, pendidikan yang bagus itu selain aspek kognitfnya 

bagus aspek afektifnya juga harus bagus. Dalam hal ini adalah 

akhlak atau moral yang baik. 

Dengan demikian, Abdul Wahab berharap generasi 

penerus bangsa memiliki integritas yang kuat, yang tidak mudah 

terpengaruh hal-hal negatif dari lingkungannya. Terlebih lagi 

di era sekarang, interaksi generasi muda sangat intens dengan 

media sosial. Tidak dapat dipungkiri, sedikit banyak pengaruh 

media sosial pasti ada pada pola pikir dan tingkah laku generasi 

muda. 

Upaya menjumpai masyarakat dan berdialog dengan 

mereka bertujuan mendapatkan aspirasi serta pengaduan 

masyarakat yang menjadi konstituennya. Guna memberikan 

pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di 

Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai perwujudan perwakilan rakyat 

dalam pemerintahan.

Aspirasi serta pengaduan masyarakat yang diterimanya 

pada masa kunjungan kerja akan menjadi bahan referensi 

untuk dikoordinasikan bersama di DPRD dan Pemkot Makassar, 

selain menjadi catatan untuk dilaporkan saat rapat Paripurna 

mendatang. 

Dalam beberapa kali masa reses yang dilakukannya, 

aspirasi dan pengaduan yang disampaikan masyarakat antara 

lain; persoalan meningkatnya jumlah pengangguran pasca 

pandemi, masalah sistem zonasi saat penerimaan siswa baru, 

warga yang tidak mampu membayar iuran BPJS, dan masih 

terkait persoalan insfratruktur, pengadaan puskesmas, drainase, 

dan pengadaan lampu jalan. 
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Abdul Wahid konsisten 
mengawal tugas-

tugasnya di Parlemen 
dari kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Abdul Wahid baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Pengabdian Terakhir Sang Wakil Rakyat

Abdi Asmara, adalah politisi asal Partai Demokrat. Politisi 

kelahiran Sengkang, Wajo, Sulawesi Selatan, 12 Oktober 

1974 ini terpilih sebagai anggota legislatif  DPRD Kota 

Makassar periode 2019-2024. Ia terpilih dari Daerah Pemilihan 

III yang meliputi Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan 

Biringkanayya. 

ABDI ASMARA 
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Pada periode ini, merupakan jabatannya yang kedua.  Pada 

Pemilihan Legis latif (Pileg) 2014 lalu, Abdi Asmara yang dipercaya 

Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Makassar dan Ketua Fraksi 

Partai Demokrat DPRD Kota Makassar itu meraup 3.594 suara. 

Pada pileg 2019 ia terpilih kembali melalui Dapil yang sama 

dengan perolehan 6.294 suara. Abdi Asmara menjabat sebagai 

Ketua Komisi C Bidang Pembangunan.

Putra dari Syamsu Alam Arake  dan Rosmawati Budisterang 

ini menamatkan pendidikan dasarnya di SD 4 Sengkang dan 

SMP 2 Sengkang. Selanjutnya ia tamat dari SMA 1 Sengkang. 

Jenjang D3 Arsitek ia tempuh di Universitas Hasanudin, begitu 

pula S1 di Fakultas Teknik Unhas.

Abdi Asmara aktif berorganisasi, berikut organisasi be-

serta jabatan yang diampunya; Ketua Purna Paskibraka Wajo, 

Himpunan Mahasiswa Teknik Unhas, Ketua Harian APSI Sulsel, 

Sekretaris DPC Partai Demokrat Makassar, dan Ketua Dewan 

Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Biringkanaya.

Setelah bertugas kurang lebih 21 bulan, sejak dilantik 

pada Oktober 2019, pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, dia 

dikabarkan meninggal dunia. Kabar duka itu disampaikan oleh 

Kasubag Humas DPRD kota Makassar, Andi Taufiq Natsir di grup 

media DPRD kota Makassar. Abdi Asmara meninggal dunia usai 

berenang di Pulau Gusung.

Banyak yang berduka dan merasa kehilangan sosok Abdi 

Asmara. Tidak hanya keluarga, kolega dan rekan-rekan sejawat 

pun demikian. Abdi Asmara dikenal sebagai sosok yang humoris, 

rendah hati, kritis dalam berpendapat, serta tegas. Bagi para 

politisi muda, Abdi Asmara adalah sosok yang mau dimintai 

pendapat, mau membimbing mereka legislator yang baru 

menapaki dunia politik.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto 
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juga berduka dengan wafatnya Abdi Asmara. Menurut Danny, 

Almarhum adalah sosok politisi yang sangat peduli terhadap 

masyarakat.

Pelepasan Jenazah Almarhum Abdi Asmara disambut 

isak tangis Pimpinan dan Anggota DPRD Makassar beserta 

Staff Sekretariat. Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo dalam 

sambutannya saat memimpin Upacara Pelepasan Jenazah 

menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas 

kehilangan sosok legislator dari fraksi partai Demokrat Makassar 

itu. Menurutnya Abdi Asmara yang menjabat sebaga Ketua 

Komisi C DPRD Makassar merupakan sosok yang disiplin, baik, 

tegas, dan bijaksana.

Rudianto Lallo meminta kepada semua pimpinan, anggota 

DPRD, hingga staf DPRD Makassar dan masyarakat yang hadir 

untuk bisa memberikan maaf apabila ada kesalahan baik yang 

disengaja atau tidak disengaja oleh legislator 2 periode itu. 

Selain itu, RL berharap agar semuanya bisa melepas kepergian 

Abdi Asmara dengan ikhlas, terkhusus kepada keluarga yang 

ditinggalkan. Diketahui setelah Upacara pelepasan jenazah, 

Almarhum Abdi Asmara dikebumikan di pemakaman 

Pa’Bangiang kabupaten Gowa.

Saat masih hidup, almarhum dikenal memiliki kiprah 

dan pengabdian yang baik, terutama selama bertugas sebagai 

Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar dan Ketua Fraksi Partai 

Demokrasi DPRD Kota Makassar. 

Setelah resmi ditetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) 

2019-2024, di mana Abdi Asmara ditunjuk sebagai Ketua Komisi 

C, dia langsung menggelar kegiatan, yaitu  memimpin kunjungan 

ke mitra kerja Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), yakni 

ke Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Penataan Ruang kota 

Makassar pada Oktober 2019. Kunjungan itu mendapat apresiasi 

banyak pihak, karena sebagai bentuk tradisi yang baik menjalin 
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silaturahmi dengan SKPD sehingga tercipta harmonisasi kerja 

antara legislatif dan birokrasi.

Dalam beberapa kesempatan, Abdi Asmara secara 

efektif mengawasi pembangunan yang dilakukan Pemkot 

Makassar. Seperti saat melakukan kunjungan ke Puskesmas 

Jumpandang Baru, Jalan Insinyur Juanda, untuk melihat progres 

pembangunannya yang rencananya akan dijadikan RS tipe C. 

Untuk dapat digunakan, dia  dia mendukung finalisasi berupa 

penyediaan anggaran  hingga Rp10 miliar. Kemudian dia juga 

memimpin Komisi C untuk sidak ke Supermarket Grand Toserba, 

yang terletak di jalan protokol Metro Tanjung Bunga, menyusul 

aduan warga dengan kemacetan dan parkir di bahu jalan.

Dalam mengatasi masalah parkir, Pemkot menginisiasi 

pembangunan parkir bertingkat di center point Indonesia 

(CPI), Asmara menanggapi dingin, sebaliknya mengajukan agar 

pemerintah lebih prioritaskan pembangunan pemerataan, lebih 

lagi pasca pandemi ini diperlukan prioritas pemulihan ekonomi.

 Tidak hanya itu, selama hidupnya, almarhum juga 

proaktif untuk mengawal pembangunan infrastruktur jalan di 

Makassar. Seperti saat sikap politiknya untuk memperjuangkan 

kembali Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk jalan di tahun 2022. 

Mengingat selama dua tahun terakhir ini, Pemkot tidak dapat 

seiring dengan program nasional, refocusing anggaran akibat 

Covid-19. Demi kenyamanan jalan, dia juga sampai mengecek 

ke jalan pembangunan IPAL Losari, karena adanya lobang galian 

yang tidak diperhatikan, meminta ke Dinas PU untuk atasi jalan-

jalan berlubang utamanya di beberapa ruas jalan sekitar Pasar 

Antang hingga Jalan Metro Tanjung Bunga. 

Dalam merespon wacana pembangunan di masa depan, 

dia turut menginisiasi DPRD Kota Makassar untuk memiliki 

Ranperda tentang apartemen yang dinilainya sangat penting, 

seiring dengan meningkatnya kebutuhan atas hunian. 
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Abdi Asmara konsisten 
mengawal tugas-

tugasnya di Parlemen 
dari kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Abdi Asmara baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Jembatan Kepentingan Banyak Pihak

Sangkala Saddiko adalah politisi asal Partai Amanat Nasional 

(PAN). Politisi kelahiran Ujung Pandang, 31 Desember 1962 

ini terpilih sebagai anggota legislatif  DPRD Kota Makassar 

periode 2019-2024. Ia terpilih dari Daerah Pemilihan III yang 

meliputi Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanayya. 

Ini adalah kali ke dua ia terpilih kembali sejak Pemilu 2014-

SANGKALA SADDIKO
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2019. Pada Pileg 2014 yang lalu ia mendapat 4.510  suara. Pada 

periode ini 2019-2024, ia melenggang kembali ke kursi anggota 

DPRD Kota Makassar dengan perolehan 3.976 suara. 

Sepeninggal Abdi Asmara, jabatan Ketua Komisi C DPRD 

Kota Makassar digantikan oleh Sangkala Saddiko. Komisi 

ini mengawasi berbagai kebijakan pembangunan yang  

dilaksanakan oleh Pemkot Makassar. Di antara kiprahnya 

dalam mengawal tugas komisi adalah mulai dari pengawasan 

penyerapan anggaran, pelaksanaan Perda pembangunan, 

hingga menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam 

pembangunan.

Pada aspek pengawasan anggaran, Saddiko termasuk 

politisi yang sangat konsisten mengingatkan agar serapan 

anggaran  pembangunan oleh Dinas terkait seperti Dinas PU dan 

Tata Kota, lebih efektif, agar tidak mengganggu jalannya proyek 

pembangunan. Seperti pada Juni lalu, dia meminta agar Dinas 

PU meningkatkan serapan anggarannya, mengingat hingga 

pertengahan tahun belum jalan, padahal seharusnya di triwulan 

kedua sudah 30%-40%. Dari pengawasannya, ternyata diketahui 

terjadi kendala teknis di Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan 

meminta agar  memacu kinerjanya dengan target 45-50%.

Sementara dalam menjembatani berbagai kepentingan, 

Sadiko dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi C, efektif 

melakukan komunikasi baik secara politik maupun administratif 

ke pihak terkait. Dari kasus rencana pembangunan RS Siloam, RS 

Cahaya Medika yang didemo warga, masalah limbah  PT KIMA 

dan PT Makassar Tene di sungai Talo yang merugikan warga di 

Kel. Lakkang, hingga u

Sadiko tegas dalam kepemimpinannya. Bahkan ia sampai 

meminta kepada Walikota Danny Pomanto untuk mengingatkan 

agar kepada SKPD, OPD dan Direktur Umum (Dirut) Perusahaan 

Umum Daerah (Perumda) yang seringkali tidak hadir dalam Rapat 
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Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi C DPRD Kota Makassar. 

Mereka yang tidak hadir, bahkan terancam tidak mendapatkan 

promosi naik pangkat. Hal ini tentu demi efektivitas fungsi check 

and balances dewan atas eksekutif. 

Konsistensi tugasnya sebagai anggota DPRD, Saddiko 

tunjukkan dalam rutin menggelar sosialisasi Perda. Di antara 

Perda yang pernah disosialisasikannya adalah Perda Nomor 

5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, Perda Nomor 6 

Tahun 2019 Tentang Kepemudaan, Perda Nomor 7 Tahun 2021 

Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan 

Masyarakat, Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Rumah Kos, Perda Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ketertiban 

Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat, Perda 

Nomor 17 tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan 

Umum dalam Daerah, Perda Nomor 04 Tahun 2019 Tentang 

Perlindungan Perawat, Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif, Perda Nomor 5 Tahun 

2018 tentang Perlindungan Anak, Perda Nomor 5 Tahun 2019 

Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), Perda Nomor 2 

tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan 

Perusahaan, Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Perda Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. 

Meski konsentrasinya di bidang pembangunan, Saddiko 

juga menaruh perhatian penting kepada pendidikan. Sebelum-

nya sempat mengawal Ranperda Pansus Perlindungan Guru 

sebagai Sekretaris Pansus. Pansus yang kemudian disahkan pada 

Agustus 2022 itu memberikan jaminan bagi kesejahteraan guru. 

Dalam kenyataan seringkali guru mendapatkan per-

lindungan yang rendah dalam menjalankan profesinya, khusus-

nya dalam melakukan penertiban terhadap peserta didiknya. 

Sangkala menyebutkan terjadi fenomena yang miris dalam 
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kegiatan belajar mengajar manakala guru sebagai pendidik 

memberi teguran kepada siswa yang melanggar aturan, namun 

justru siswa kembali memberontak kepada guru dan melakukan 

tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kedudukannya 

sebagai siswa di sekolah. Disamping itu, juga banyak guru yang 

dipidanakan oleh orang tua siswa karana hal sepele. Kehadiran 

Perda ini akan menjamin keamanan dan kesejahteraannya.

Pada kebijakan yang lain, Saddiko memang terbukti sebagai 

anggota DPRD yang memberikan dukungan penuh terhadap 

pentingnya sebuah pendidikan.  Seperti dalam Sosper Nomor 

1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Perda 

Penyelenggaraan Pendidikan, dia menyampaikan point-point 

pemikirannya  tentang pendidikan, bagi pembangunan. 

Menurutnya, ikhtiar meningkatkan kualitas pendidikan, 

pemerataan penyelenggaraan pendidikan, dan penyebarluasan 

akses pendidikan bagi anak-anak agar bisa diakses secara 

merata bagi seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial 

dan kemampuan ekonomi, menjadi tugas dan tanggung jawab 

negara. 

Keberadaan Perda Pendidikan ini membuat masyarakat 

bukan hanya mengetahui hak dan kewajibannya, tapi juga 

punya kepastian hukum atas haknya sebagai warga negara.



172 Profil Anggota DPRD Kota Makassar 2019-2024

Sangkala Saddiko 
konsisten mengawal 

tugasnya di Parlemen 
dari kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Sangkala Saddiko baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Inspirasi Perempuan Toraja

Galmerrya Kondorura, adalah politisi asal Partai 

Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P). Politisi 

kelahiran Parinding Sesean, 18 Desember 1975 ini 

terpilih sebagai anggota legislatif  DPRD Kota Makassar periode 

2019-2024. Ia terpilih dari Daerah Pemilihan III yang meliputi 

Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanayya. 

Ini adalah kali pertama ia mencalonkan diri dan langsung 

GALMERRYA KONDORURA
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terpilih, dengan perolehan suara sebanyak 5.635 suara. Saat 

ini Galmerrya Kondorura menjadi legislator Fraksi PDI-P 

sebagai Wakil  Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar bidang 

Pembangunan.

Merry – sapaan akrabnya, menyelesaikan jenjang 

pendidikan dasar hingga SMA di Rantepao, Kabupaten Toraja 

Utara, Sulsel. Sebelum terjun di dunia politik, ibu empat anak 

ini pernah bekerja sebagai  Komisaris PT. Gloria Indah Anugrah. 

Sebelum menjadi pengurus DPC PDI Perjuangan Periode 2015-

2020, dan Periode 2019-2024, dia juga pernah menjadi Bendahara 

PAC PDI Perjuangan Kec. Tamalanrea.

Sebagai legislator terpilih, Merry menyadari bahwa ia adalah 

perwakilan dari konstituen yang telah memilihnya. Untuk itu, 

adalah penting membangun komunikasi yang berlangsung dua 

arah. Agar masing-masing pihak saling mengerti dan memahami 

maksud  dan tujuan bahasan dialog.

Masa reses menjadi jalan tersedianya ruang diskusi dan 

dialog dua arah antara legislator dan konstituen. Masa di mana 

anggota dewan bekerja di luar gedung DPRD, menjumpai 

konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. Pelaksanaan 

tugas anggota dewan di daerah pilihannya adalah dalam rangka 

menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan 

fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja.

Berdasarkan kiprahnya di parlemen, Merry aktif bersama 

anggota tim lainnya di Komisi C dalam mengawasi serta 

mengontrol berbagai kebijakan pembangunan Pemkot Makas-

sar, terlebih lagi posisinya cukup strategis sebagai Wakil Ketua 

Komisi C DPRD Kota Makassar.  Di komisi inilah, bersama 

rekannya, Sangkala Saddiko yang merupakan Ketua Komisi C 

beberapa kali menginisiasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk 

mempertemukan antara Pemkot Makassar, Pemprov Sulsel dan 

BPKA (Balai Pengelola Kereta Api) Sulsel dalam pembahasan 
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rencana desain jalur kereta api Makassar-Parepare, menyusul 

adanya polemik sistemnya dibangun dengan melayang 

(elevated) atau di atas tanah. Meski upayanya tidak mudah, 

namun prosesnya kini semakin menemukan titik terang. 

Dalam agenda pengawasan lainnya, Merry politisi yang 

concern mendorong Pemkot agar dapat menyeleng garakan 

pembangunan yang fokus dan merata di seluruh kelurahan dan 

kecamatan  di Kota Makassar. Seperti masalah yang dihadapi 

tiap tahun berupa penanganan banjir, misalnya, kata Merry, 

Pemkot perlu mengupayakan penanganannya secara serempak 

di semua wilayah. Pengerukan drainase didorong oleh Merry 

agar dapat menjangkau semua daerah, terutama yang rawan 

banjir. Dibandingkan mengurusi rencana pembangunan parkir, 

fokus pada penanganan banjir lebih utama. 

Pada masa darurat Covid-19, Merry juga lakukan 

penyemprotan disinfektan di Kec. Tamalanrea, menyalurkan 

sembako, masker, dan handsanitizer. Saat itu, meski pandemi, 

reses rutin tetap dilaksanakan hingga kini. Seperti reses  di Dapil 

III pada Oktober 2021 lalu, warga di Kelurahan Katimbang, 

Kelurahan Berua, dan Kelurahan Pai mengeluhkan masalah 

drainase. Di BTN Kodam 3 Kel. Katimbang Kec. Biringkanaya 

pada Agustus 2022, selain drainase juga pipanisasi Air Bersih 

PDAM. “Kami kalau hujan kelebihan air, jadi banjir, dan kalau 

kemarau kekeringan, ini tiap tahun,” keluh warganya. 

Secara umum, diakui Merry, warga mengeluhkan mulai 

dari drainase atau saluran air, pelatihan UMKM, infrastruktur, 

pengadaan traffic light, kemacetan, hingga permintaan membuat 

taman bermain anak menggunakan fasos atau fasum. Semua 

aspirasi itu akan dicatatnya dan diinput ke Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (SIPD). Selanjutnya dari hasil rekapitulasi 

itu disampaikannya di Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar.
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Selain dua kegiatan itu, Merry secara terjadwal menggelar 

sosialisasi Perda, seperti Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan, Perda Nomor 7 tahun 2009 tentang 

pelayanan kesehatan, Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan, Perda Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda  Nomor 

4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Perda Nomor 4 

Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian, Pengadaan, 

Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan Perda 

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan 

Perusahaan (TSLP). 

Terkait dengan kebijakan CSR ini, politisi PDI P ini punya 

perhatian lebih agar semua pelaku yang beroperasi di Makassar 

mematuhinya. Hal ini karena sebagai bagian dari upaya 

mendorong pelaku usaha berperan serta dalam pembangunan 

Kota Makassar. 

Merry menjelaskan bahwa program CSR atau TSLP ini 

merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk turut serta dalam 

program pemberdayaan masyarakat. Terutama di lingkungan 

tempat perusahaan tersebut berada. Tanggung Jawab Sosial 

adalah komitmen perusahaan untuk berperan aktif dalam 

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan 

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi 

perusahaan, komunitas setempat, dan masyarakat Makassar.

Program Sosper DPRD Kota Makassar mendapat apresiasi 

banyak pihak. Merry bersama rekan timnya di Komisi beberapa 

kali menerima kunjungan studi banding dari legislatif daerah 

lain, seperti dari DPRD kabupaten Ponorogo, DPRD kabupaten 

Polewali Mandar, DPRD kabupaten Sigi, dan DPRD kabupaten 

Gunung Kidul, pada Januari 2020 dan dari DPRD Gorontalo pada 

Februari 2020. Kunjungan mereka untuk sharing dan berdiskusi 

mengenai pengalaman mengenalkan Perda ke masyarakat.
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Galmerrya Kondorura 
konsisten mengawal 

tugasnya di Parlemen 
dari kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Galmerrya Kondorura baik di 
parlemen maupun saat kunjungan 
reses Dapil Kota Makassar. 
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Penyemangat Anak Muda

Andi Suharmika, adalah politisi asal Partai Golongan Karya. 

Politisi yang lahir di Ujung Pandang, 29 Maret 1995 ini 

terpilih sebagai anggota legislatif DPRD Kota Makassar 

periode 2019-2024. Ia terpilih dari Daerah Pemilihan III yang 

meliputi Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanayya.

Mika begitu sapaannya, usianya masih terbilang muda 

ANDI SUHARMIKA
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saat pertama kali terjun ke politik pada tahun 2017, yakni 21 

tahun. Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019, ini adalah 

kali pertama ia mencalonkan diri dan langsung terpilih, dengan 

perolehan suara sebanyak 3.627 suara. Saat ini Andi Suharmika 

menjadi legislator Fraksi Golongan Karya sebagai anggota 

Komisi C DPRD Kota Makassar bidang Pembangunan.

Andi Suharmika adalah putra dari H. Andi Hasir dan Hj. 

Salmiah. Ayahnya, H. Andi Hasir yang merupakan pendiri SOKSI 

adalah anggota dewan dua periode dan pernah menjadi ketua 

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Makassar. 

Mika menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 

Mangkura 1 Makassar, dan SMP Negeri 6 Makassar. Ia 

melanjutkan jenjang selanjutnya di SMA Negeri 1 Makassar. 

Sedangkan Gelar Sarjana Hukum ia peroleh dari Fakultas Hukum 

Universitas Hasanudin, Makassar.  

Selama menjadi mahasiswa, Mika tercatat sebagai Wakil 

Ketua Umum Hasanuddin Law Study Centre, Ketua Umum 

Hasanuddin Law Study Centre, dan Ketua Dewan Kehormatan 

Hasanuddin Law Study Centre.

Mika juga aktif berorganisasi, ia pernah menjadi Wakil 

Ketua SOKSI Kota Makassar, Wakil Bendahara DPD II GOLKAR 

Kota Makassar, Plt. Wakil Ketua BAPPILU DPD II GOLKAR Kota 

Makassar, Sekretaris Fraksi GOLKAR DPRD Kota Makassar, dan 

Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Makassar. 

Kiprahnya di parlemen diakui Mika terinspirasi dari 

ayahnya. Dia bahkan mengaku banyak mengambil contoh 

pengalaman kinerjanya, dalam hal cara membangun kedekatan 

dengan warga masyarakat di Dapilnya, menyerap aspirasi dan 

memperjuangkan suara mereka merupakan hal yang diteladani 

dari sang Ayah. Baginya, karya nyata yang ditorehkan Ayahnya 

atas dukungan masyarakat akan dilanjutkan secara amanah.
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Meski demikian, Mika tampaknya tetap bisa eksis dengan 

karakter dan model leadership politiknya yang unik. Di DPRD, 

dia termasuk politisi yang cukup vokal dengan berbagai 

kebijakan Pemkot dalam bidang pembangunan. Beberapa kali 

sikap politiknya dicover oleh sejumlah media, dari koreksinya 

terhadap kerja Dinas PU yang lambat dalam menggelar 

lelang, khususnya Unit Layanan Pengadaan yang diminta agar 

dirombak manajemennya, hingga soal lambatnya Pemkot dalam 

mengatasi pembebasan lahan untuk TPA Tamangapa Antang. 

Dalam kasus lambatnya kinerja birokrasi, Ketua AMPG 

Kota Makassar ini menyoroti proses lelang di Dinas PU untuk 

pembangunan trotoar atau pedestarian yang nilainya mencapai 

Rp56 miliar. Lambatnya tahapan ini akan berimplikasi pada 

performa Pemkot Makassar. Tidak hanya itu, Mika juga 

menyoroti  Pemkot yang lambat mengatasi pembebasan lahan 

TPA padahal anggarannya, katanya sudah ada dari sejak 2021 

hingga Rp12 miliar. Sudah dua kali RDP, tapi, ujar Mika belum 

ada juga eksekusi, hingga akhirnya menelan orang korban, 

karena tertimpa tumpukan sampah yang menggunung. Tak 

ketinggalan sejumlah proyek yang sedianya beres di Desember 

2021, tapi masih berjalan hingga awal tahun 2022. Dia meminta  

Dinas PU  bertanggung jawab. 

Soal parkir dan sampah tak luput dari sorotannya. Pemkot 

yang dinilai tidak tegas kepada sejumlah pemilik usaha, yang 

melakukan alih fungsi lahan parkir gedung jadi tempat usaha, 

seperti di Jl. Rappocini, Kel Buakana yang menjadikan lahan 

parkir untuk tempat promosi dan konter Hp, sehingga banyak 

parkir di tepi jalan dan mengganggu. Dan dia berkomitmen 

mendorong pengadaan 20 mobil sampah menyusul adanya 

video truk sampah yang berjalan dengan satu ban. Termasuk dia  

mendesak Dinas PU untuk membuat jalur sepeda seiring ada 

kasus tabrak lari di jalan Nusantara. 
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Meski begitu, Mika tidak lantas semua kebijakan Pemkot 

dikritisi. Apabila dinilainya tepat, maka akan diapresiasinya, 

seperti kebijakan Pemkot berupa Ojol Day setiap Selasa. 

Menurutnya program yang bagus untuk pemberdayaan ekonomi, 

sekaligus juga ramah lingkungan. Isu lingkungan ini, selama ini 

memang jadi perhatiannya, seperti saat Mika mendorong agar 

dana CSR untuk penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang 

mulai berkurang (0,11%). 

Untuk menjaga produktivitasnya, dia bersama koleganya 

tidak jarang melakukan studi banding, seperti saat dia memimpin 

rombongan ke Konawe Selatan untuk mendalami Ranperda 

Rumah Potong Hewan, yang kebetulan Makassar belum punya.

Tugas lain yang konsisten dijalankan adalah Sosper, mulai 

dari Perda No. 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah, Perda No. 

4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, Perda No.7 Tahun 

2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Perda No. 1 

tahun 2012 tentang Baca Tulis Alquran, Perda No. 7 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Perda No. 6 Tahun 

2019 Tentang Kepemudaan, Perda No. 1 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Perda No. 5 Tahun 2018 

Tentang Perlindungan Anak.

Dalam kapasitasnya sebagai anggota Partai Golkar 

merangkap sebagai Ketua AMPG, Mika aktif menggelar kegiatan  

ke masyarakat dari seminar, pelatihan, perlombaan, hingga 

menyalurkan bantuan. Seperti pada September 2021 lalu, 

bersama timnya dia menyalurkan bantuan sembako ke korban 

kebakaran di Jalan Pajjaiyang Kec. Biringkanaya. Pada moment 

Imlek dia juga mengawal kegiatan festival barongsai. Dan di 

saat darurat pandemi Covid-19, Mika juga aktif membantu 

masyarakat, dari menyalurkan bantuan hingga vaksinasi gratis 

ke masyarakat. 
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Andi Suharmika  
konsisten mengawal 

tugasnya di Parlemen 
dari kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Andi Suharmika baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Politisi Perempuan Indonesia Raya

Nunung Dasniar adalah politisi asal Partai Gerakan 

Indonesia Raya (Gerindra). Politisi kelahiran Ujung 

Pandang, 14 Desember 1979 ini terpilih sebagai 

anggota legislatif  DPRD Kota Makassar periode 2019-2024 dari 

Daerah Pemilihan III yang meliputi Kecamatan Tamalanrea dan 

Kecamatan Biringkanayya. 

NUNUNG DASNIAR
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Pada pileg 2019 adalah kali pertama ia mencalonkan diri 

dan langsung terpilih, dengan perolehan suara sebanyak 4.127 

suara. Saat ini Nunung Dasniar menjadi anggota Komisi C DPRD 

Kota Makassar bidang Pembangunan.

Niar, panggilan akrabnya, mengawali karir politiknya tahun 

2009 dengan bergabung di partai besutan Prabowo Subianto 

yakni Gerindra. Tahun 2012, Niar dipercaya menjabat sebagai 

Wakil Bendahara Partai Gerindra Kota Makassar. Ia juga pernah 

mencalonkan diri sebagai wali kota Makassar tahun 2018. Selain 

sibuk sebagai pengusaha dan ketua berbagai organisasi, Niar 

juga aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan. 

Ia tercatat sebagai salah satu deklarator lahirnya Masyarakat 

Adat Nusantara (Matra). Sebuah organisasi kemasyarakatan 

yang bergerak untuk menumbuhkan kembali rasa cinta dan 

menjaga budaya yang ada di Nusantara, dengan anggotanya 

dari negara-negara di wilayah Nusantara, Indonesia, Malaysia, 

Brunei Darussalam dan Filipina. Atas konstribusinya sebagai 

salah satu deklarator, Niar mendapat penghargaan dari DPP 

Matra pada Agustus 2022 lalu. 

Di DPRD sebelum bertugas di Komisi C, dia dipercaya 

sebagai Wakil Ketua Komisi A yang mengurusi pemerintahan. 

Kiprahnya tercatat di media saat menyoroti kinerja Pemkot 

dalam menangani sampah, yang dinilainya tidak efektif 

khususnya dalam program bank sampah, sanksi yang lemah atas 

pengusaha yang menjual minuman beralkohol di tempat umum, 

hingga turut dalam rombongan studi bandig ke DPRD Malang 

untuk mempelajari sistem TPP bagi ASN. Dalam pengawasan 

Perda Minol, dia pernah sidak ke Vinyard cafe Mall Panakkukang 

pada Januari 2020, menyusul aduan terkait adanya jual miras.

Untuk program penanganan sampah, dinilai Niar Pemkot 

kurang maksimal dalam menyediakan fasilitas yang memadai, 

menyusul adanya truk sampak yang sudah tidak layak tapi masihi 
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beroperasi. Dia meminta dari dana CSR dikelola transparan 

sehingga bisa dimanfaatkan untuk peningkatan fasilitas armada 

sampah. Seiring dengan rendahnya kinerja penanganan sampah, 

Pemkot khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, diminta juga 

tegas dalam kerjanya, terutama  menindak tenaga kontrak yang 

malas. “Jangan karena tidak enak pada orang bawa, sehingga 

tidak berani menindak,” ujarnya.

Setelah ditugaskan di Komisi C, Niar fokus pada pengawasan 

di bidang pembangunan. Mulai dari sikap politiknya yang 

konsisten mendesak Pemkot untuk serius menangani banjir 

seperti di Dapilnya, antara di BTP Kel. Buntusu. Banjir terkesan 

tidak diatasi serius, mengingat tiap tahun terjadi. Dia meminta 

Dinas PU untuk mengatasi dari pengerukan drainase, sedia 

pompa hingga  sumur resapan. Masalah ini diakuinya, jadi 

aspirasi setiap kali kunjungan reses. 

Niar juga konsisten untuk memperhatikan nasib warga 

yang rumahnya terdampak bangunan kota atau komersial untuk 

mendapat kompensasi, seperti rumah warga di Hartaco Permai 

mengeluhkan pembangunan toko Modern Alaska. Untuk itu, 

dia kerap meminta Satpol PP untuk tegas menindak bila terjadi 

pelanggaran. 

Melalui pengawasan yang dilakukan, Niar tidak hanya 

mendapatkan masukan mengenai program-program Pemkot 

yang tidak jalan, namun juga beberapa program yang dinilai 

cukup efektiv, seperti dukungannya pada program Walikota 

Danny Pomanto berupa Lorong Wisata (Longwis). Dari temu 

ke masyarakat pada September 2022, dia mengapresiasi salah 

satu Longwis di Karmila Sari, Kel. Tamalanrea karena berhasil 

mengembangkan ecogreen dan budidaya ikan. Di luar itu, Niar 

bila tidak sedang bertugas biasanya rutin menyalurkan paket 

terutama di Jumat berkah. 
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Bersamaan dengan tugas legislasinya, Niar rutin 

menyeleng garakan sosper  dari Perda No. 1 tahun 2012 tentang 

pendidikan baca tulis Al-quran, Perda No. 9 tahun 2016 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda No. 7 

tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan, Perda No. 5 tahun 2019 

tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam 

Pembangunan, Perda No. 7 tahun 2019 tentang Perusahaan 

Umum Daerah (Perumda) Air Minum, Perda No. nomor 10 

tahun 2011 tentang rumah kos, Perda No. 15 tahun 2009 tentang 

Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan 

Pasar Modern, Perda No. 3 tahun 2020 tentang Pencegahan dan 

Peningkatan Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh, 

Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 

Perda No. 7 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, 

dan Perlindungan Masyarakat, Perda No. 4 tahun 2013 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Perda No. 6 tahun 2019 tentang 

Kepemudaan, Perda No. 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah, 

Perda No. 3 tahun 2016 tentang Pemberia Air Susu Ibu (ASI) 

Eksklusif,  Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan, Perda No. 2 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Perda No. 4 tahun 2014 

tentang pengawasan, pengendalian, pengadaan, peredaran dan 

penjualan minuman beralkohol, Perda No. 1 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam kesempatan itu, Niar biasanya akan menyoroti 

sejumlah kinerja Pemkot, seperti sikapnya yang menolak 

sistem zonasi sekolah, hingga perlunya revisi Perda kesehatan 

mengingat biaya layanan yang harus dinaikan. Pasalnya, kata 

Niar, dalam aturan Perda Kesehatan, nilai biaya salinan yang 

ditentukan sebesar Rp150 rb, dan layanan kesehatan sebesar 

Rp15 rb harus disesuaikan dengan tingginya biaya obat dan 

fasilitas.
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Nunung Dasniar 
konsisten mengawal 

tugasnya di Parlemen 
dari kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Nunung Dasniar baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Menjawab Keraguan 

Al Hidayat Syamsu, adalah politisi asal Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (PDI-P). Politisi yang lahir di 

Watang Soppeng, 18 September 1995 ini terpilih sebagai 

anggota legislatif DPRD Kota Makassar periode 2019-2024. Ia 

terpilih dari Daerah Pemilihan III yang meliputi Kecamatan 

Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanayya.

AL HIDAYAT SYAMSU
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Dayat begitu sapaannya, menjadi anggota dewan legislatif 

daerah termuda saat dilantik, yakni 23 tahun. Pada Pemilihan 

Legislatif (Pileg) tahun 2019, adalah kali pertama ia mencalonkan 

diri dan langsung terpilih, dengan perolehan suara sebanyak 

5.161 suara. 

Berhasil lolos sebagai anggota legislatif di usia muda tentu 

saja menjadi sebuah kebanggaan, namun bagi Dayat menjadi 

tantangan yang tidak mudah. Pasalnya, tidak sedikit orang yang 

masih menganggap anak muda kurang pengalaman. “Ketika 

memberi saran, misalnya, terkesan seperti kurang didengar, 

karena menganggap anak muda masih perlu banyak belajar,” 

ujarnya tersenyum. 

Sikap tersebut diakuinya tidak lantas menjadi hambatannya, 

justru memotivasinya untuk mampu menjawab keraguan, 

dengan karya nyata. “Kami anak muda memang belum punya 

banyak pengalaman, namun kami bisa menawarkan masa 

depan,” tegasnya penuh semangat. 

Dengan spirit masa depan itulah, Wakil Bendahara PDI P 

Kota Makassar itu membangun kapasitas politiknya di parlemen. 

Mengabdi sambil tetap belajar  kepada para kolega-koleganya 

yang senior, dan tetap rendah hati mendengarkan masukan dan 

aspirasi dari mitra kerja dan rakyat yang ada di Dapilnya. Dayat 

terus tumbuh menjadi politisi pembelajar yang cepat, dengan 

sikapnya yang terbuka pada hal-hal baru di dunia politik dan 

pengabdian ke masyarakat. 

Terbukti sudah separuh masa tugasnya di DPRD, sejak 

dilantik hingga kini alumni UNM Makassar 2017 ini mampu 

beradaptasi sekaligus juga mewarnai dinamika politik baik 

saat forum rapat komisi, paripurna, hingga saat kunjungan ke 

dapil atau reses bersama masyarakat. Kini dipercaya sebagai 

anggota Komisi A DPRD Kota Makassar bidang pemerintahan. 
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Sebelumnya, pada dua tahun pertama bertugas sebagai anggota 

DPRD, dia ditempatkan oleh partainya di Komisi D yang 

mengurusi bidang kesejahteraan rakyat. 

Pada saat bertugas di Komisi D DPRD Kota Makassar, 

Ketua Yayasan Pendidikan Laniang Makassar ini tercatat banyak 

menyoroti kebijakan pemerintah dari pelaksanaan pendidikan, 

praktik pungli di sekolah, buruknya layanan kesehatan, 

penanganan kemiskinan, bansos dan kebijakan pembantasan 

sosial akibat Covid-19, hingga sejumlah kebijakan kesejahteraan 

rakyat yang diperjuangkannya. Baik itu dalam implementasi 

fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan. 

Putra politisi PDI Perjuangan yang juga anggota DPR RI 

Syamsu Niang ini tercatat pernah menyoroti kebijakan sistem 

zonasi penerimaan sekolah, yang diklaimnya tidak mampu 

mewujudkan keadilan bagi semua, dan bertentangan dengan 

konstitusi: pendidikan adalah hak semua warga negara. Di sisi 

lain, PPDB (penerimaan peserta didik baru) melalui sistem 

online diminta oleh Dayat agar bisa diakses 24 jam. Sehingga 

semua warga punya kesempatan lebih luas. Dalam mendukung 

kesejahteraan tenaga pendidik, dia dipercaya menjadi Ketua 

Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) 

perlindungan guru.

Saat terjadi Covid-19, awalnya Dayat salah satu politisi yang 

meminta agar Pemkot memberlakukan sekolah daring, namun 

belakangan dia juga yang mendorong agar tatap muka dilakukan, 

menyusul jumlah kasus yang mulai melandai. Padahal waktu itu, 

Pemkot masih berlaku sekolah daring. “Mall saja sudah banyak 

buka, masa sekolah tidak,” kritiknya. 

Tidak hanya soal pendidikan, Dayat pun memiliki concern 

pada isu kesehatan. Seperti pada November 2019 lalu, saat 

dirinya bersama rekan timnya di Komisi D mendesak agar BPJS 
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Kesehatan serius melunasi hutang yang menunggak di sejumlah 

RS. Bahkan oleh pimpinan Komisi, dia ditugaskan untuk 

mengawal dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota 

Makassar, BPJS, IDI, Ikatan Perawat dan seluruh pimpinan RS 

dan Puskes, sehingga masalah tersebut selesai. 

Terkait dengan beberapa aspirasi masyarakat dari Dapilnya, 

Dayat memperjuangkan agar sekolah bebas pungli, seperti 

yang pernah dilakukannya dalam mengunjungi SD Inp. Baraya 

I Komp. Unhas; mengawal aspirasi Aliansi Mahasiswa dan 

Masyarakat dari praktik lembaga keuangan yang menarik motor 

warga tanpa sesuai prosedur; serta menghapuskan kekerasan 

terhadap anak. Untuk yang terakhir ini, bersama timnya di 

Komisi D menginisiasi munculnya Ranperda Kota Layak Anak, 

yang menurutnya, datanya naik tiap tahun.  Sepanjang 2021 naik 

33 persen, kekerasan terhadap anak naik 520 kasus dari 1031 di 

2020 jadi 1551 kasus. 

Dalam kesempatan reses, secara umum warganya di Dapil 

III mengeluhkan mulai dari masalah drainase yang mampet, air 

bersih, penerangan lampu Lorong, perapian jalan, hingga banjir.   

Dia berkomitmen memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat 

agar terselesaikan secara baik hingga masa tugasnya berakhir di 

2024 mendatang. 

Bersamaan dengan tugas legislasinya, Dayat rutin menye-

leng  garakan sosper  sejumlah mulai dari Perda No. 1 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda No. 9 tahun 2016 

tentang Lingkungan Hidup, Perda No. 7 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Kesehatan, Perda No. 7 tahun 2019 tentang Perusahaan 

Umum Daerah (Perumda) Air Minum, Perda No. 15 tahun 2009 

tentang Pasar, Perda No. 7 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, 

Perda No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), 

Perda No. 6 tahun 2019 tentang Kepemudaan.
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Al Hidayat Samsu 
konsisten mengawal 

tugasnya di Parlemen 
dari kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Al Hidayat Samsu baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Akselerator Good And Clean Government

M. Yahya, adalah politisi asal partai Nasional Demokrat 

(NasDem). Politisi kelahiran Makassar 23 Agustus 

1970 ini terpilih sebagai anggota legislatif  DPRD Kota 

Makassar periode 2019-2024. Ia terpilih dari Daerah Pemilihan 

III yang meliputi Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan 

Biringkanayya  dengan perolehan suara sebesar 4.579 suara. Saat 

ini M. Yahya menjadi anggota Fraksi NasDem dan bertugas di 

M. YAHYA
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Komisi A DPRD Kota Makassar yang mengurusi bidang Hukum 

dan Pemerintahan.

Menyadari tugasnya sebagai penyambung lidah masyarakat 

yang memilihnya, M. Yahya membuka kediamannya sebagai 

Rumah Aspirasi, yang terbuka bagi masyarakat yang ingin 

bertemu atau menyampaikan aspirasi dan pengaduannya. 

Camat Tamalanrea Andi Salman Baso, pernah berkunjung ke 

rumah aspirasinya, untuk berdiskusi terkait penataan pedagang 

kaki lima (PK5) khususnya sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan.

Sebagai anggota legislatif M. Yahya aktif menjalankan 

tugasnya. Baik partisipasinya mengikuti sejumlah rapat-

rapat di forum formal DPRD Kota Makassar, maupun saat 

melakukan kunjungan reses temu konstituen atau kunjungan 

kerja ke masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menyerap 

dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan 

masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan 

politis kepada konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai 

perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Pada sejumlah kesempatan rapat bersama mitra Komisi 

A, M. Yahya termasuk politisi yang concern pada pentingnya 

penyelenggaraan pemerintahan kota yang berbasis pada good 

and clean government. Yaitu Pemkot yang bersih dari praktik 

korupsi, suap, kolusi dan nepotisme. Dia termasuk anggota 

legislatif yang cukup keras, bila mendapati laporan buruknya 

kinerja birokrasi di lingkup OPD Pemkot Makassar. Pasalnya, 

kata dia, mereka dibiayai oleh uang rakyat. Seperti sikapnya 

saat mengetahui mendapat laporan ketidaksesuaian antara data 

tenaga honorer di lingkup Pemkot dengan fakta yang ada di 

lapangan. Dia meminta tegas untuk mencoret. 

Pada aspek yang lain, dia mendukung efektivitas kinerja 

eksekutif melalui sinergi antara pimpinan dengan pejabat dinas 

di bawahnya. “Jangan sampai terjadi lagi seperti Plt Walikota 
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Makassar yang dengan sewenang-sewenang mencopot kepala 

dinas, hanya karena penilaian subjektif, tanpa evaluasi yang 

menyeluruh,” ujarnya. Karena itulah, dia mengapresiasi langkah 

Walikota Danny Pomanto yang diklaim cukup efektif dalam 

mengawal kinerja setiap dinas dan hubungan dengan pihak 

legislatif. 

Apresiasi M Yahya terhadap program Pemkot berupa 

pemberdayaan lorong wisata (Longwis), misalnya, cukup tinggi. 

Menurutnya, ide longwis sejalan dengan langkah pelestarian 

lingkungan hidup yang belakangan ini, terutama warga di 

daerah-daerah dekat pesisir mengalami dampak langsung 

perubahan iklim. Terjadinya abrasi dan pemanasan global. 

Pembuatan lorong wisata yang berbasis ecogreen seperti di Kel. 

Karmila Sari menjadi contoh nyata. “Pemkot akan buat 1000 

lorong wisata, sehingga menjadi jalan pelestarian lingkungan 

hidup,” ucapnya. 

Selain, Longwis, terdapat banyak program Pemkot lainnya 

yang dinilainya mampu membawa kemajuan bagi warga kota 

Makassar. Meski demikian, di beberapa bidang lain dia menilai 

masih ada yang perlu ditingkatkan, sesuai dengan permasalahan 

yang kerap diadukan oleh warganya melalui reses atau saat 

kunjungan Dapil ke daerah. Secara umum, usulan dan keluhan 

warga seputar masalah penerangan di pemakaman warga, 

perbaikan dermaga, banjir, serta persoalan bantuan sosial dan 

persyaratan bedah rumah. 

Atas nama legislasi, M Yahya aktif menyebarluaskan Perda 

ke masyarakat, mulai dari Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Rumah Kost, Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Perda Nomor 1 tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda Nomor 2 tahun 

2018 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 9 tahun 2016 tentang 
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Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda Nomor 

5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak, Perda Nomor 6 Tahun 

2019 tentang Kepemudaan, Perda Nomor 15 tahun 2009 tentang 

Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan 

Pasar Modern, Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Kesehatan, Perda Nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah, 

Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dari pengalaman Sosper itu, ada dua Perda yang cukup 

memberikan perhatiannya, yakni Perda Kesehatan dan Perda 

Lingkungan Hidup. Terkait dengan keberadaan Perda Kesehatan 

ini, M. Yahya mendesak kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar 

untuk melakukan revisi atau pembaharuan seiring dengan 

dinamika dan komplesitas permasalahan kesehatan di zaman 

sekarang, terutama sejak pandemi Covid-19.  Dari masalah 

hak warga dalam memperoleh kesehatan, terutama pasien 

BPJS, tenaga kesehatan yang tidak mendapat insentif layak, 

hingga pihak RS yang jadi mitra BPJS mengalami piutang 

pembayarannya.

Adapun terkait implementasi Perda lingkungan, M 

Yahya menyoroti izin pembangunan di dinas terkait untuk 

lebih memperketat, tidak diobral murah, sehingga justru akan 

berpotensi mengganggu ketertiban dan keindahan lingkungan 

kota. Sikap politiknya itu disampaikan sebagai bagian dari 

pengawasan DPRD atas Pemkot Makassar. 

Sebagai representasi masyarakat, M Yahya konsisten melalui 

jaminan Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Bantuan Hukum, untuk membantu warganya yang tengah 

mengalami masalah hukum. Menurutnya,  dukungan itu sebagai 

hak konstitusional di mana setiap penduduk kota sesuai dengan 

prinsip persamaan dan keadilan di bawah hukum. Dengan 

Perda tersebut, membuat warga yang tidak mampu untuk 

mendapatkan akses keadilan.
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M. Yahya konsisten 
mengawal tugasnya 

di Parlemen dari 
kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-
2024, M. Yahya baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Magnit Baru Politisi Persatuan Indonesia 

Syamsuddin Raga adalah politisi asal Partai Persatuan 

Indonesia (Perindo). Politisi kelahiran Jeneponto, 5 Juli 

1968 ini terpilih sebagai anggota legislatif  DPRD Kota 

Makassar periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan III yang 

meliputi Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanayya. 

Meraih dukungan sebanyak 1.272 suara. 

SYAMSUDDIN RAGA
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Keterpilihannya di DPRD Kota Makassar, seperti perum-

pamaan kalau Partai Perindo Kota Makassar berhasil pecah 

telor, mengingat baru kali ini punya wakilnya di parlemen. Dan 

Syamsuddin Raga yang merupakan politisi pendatang baru itu 

dengan nomor urut dua, berhasil menyedot suara pemilihnya di 

Dapil III Kota Makassar.

Meski baru dan hanya meraih satu kursi di DPRD Kota 

Makassar, bukan berarti terbatas peran dan funginya. Sesuai 

dengan UU Susduk Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, 

DPR,DPD, dan DPRD, Syamsuddin Raga penuh percaya diri 

bahwa semua anggota parlemen memiliki hak dan kewajiban 

yang sama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, baik 

dalam fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasannya.  

Untuk itulah, dia tampaknya tidak pernah berhenti dalam 

berbagai kesempatan untuk mewujudkan berbagai harapan 

para pemilihnya.

Secara administratif, para legislator terpilih yang berasal 

dari partai dengan perolehan hanya 1 kursi bergabung menjadi 

satu fraksi bernama Fraksi Nurani Indonesia Bangkit (NIB), 

yang merupakan gabungan Partai Hanura, PKB, dan Perindo. 

Syamsuddin Raga menjadi salah satu anggota Fraksi NIB dan 

bertugas di bidang Komisi B yang mengurus masalah ekonomi 

dan keuangan. Dua tahun sebelumnya, dia bertugas di komisi A 

bidang pemerintahan. 

Selama bertugas di Komisi A, kiprahnya cukup banyak 

terdokumentasi media mulai dari pengawasan terhadap 

Pemkot terkait kebijakan baju dinas pegawai honorer, direksi 

Perumda, retribusi pasar, persoalan penanganan banjir, hingga 

desakan kepada Pemkot untuk membubarkan Batalyon 120. 

Pada persoalan baju dinas, Syamsuddin Raga mengaku tidak 

mempermasalahkan, hanya saja dia keras meminta agar Pemkot 

tidak lagi menambah tenaga honorer, karena berat bagi APBD. 
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Konsistensi penolakannya itu terjadi pada saat Walikota 

Danny Pomanto yang mengeluarkan kebijakan berupa 

penambahan Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) pada 

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kota Makassar. Kebijakan 

itu tidak akan efektif untuk mendongkrak kinerja usaha, malah 

terkesan bagi-bagi jatah kepada orang dekatnya. “Jaminan 

kinerja Perumda lebih baik belum pasti, namun beban bagi 

APBD sudah jelas,” ujarnya. 

Tidak berhenti di situ, Syamsuddin Raga bahkan meminta 

Pemkot transparansi, khususnya dalam pengelolaan anggaran 

retribusi pasar. Pada Oktober 2020 saat RDP dengan Pemkot dan 

manajemen Pasar  Segar, dia menyoroti dinas pertanahan, soal 

retribusi pasar segar, yang baru ditarik retribusinya per 2020. 

Padahal, katanya, pasar itu sudah beroperasi sejak 2018, dengan 

biaya per lapak 1 jt.  Lapak ada 40 unit, berarti per bulan bisa 

mencapai 40jt retribusinya, dan setahun 480 juta. “Kemana uang 

dua tahun sebelumnya?,” tanyanya tegas.

Syamsuddin Raga tampaknya sangat concern pada 

pengelolaan anggaran Pemkot yang berbasis pada kinerja dan 

bersifat terbuka dan transparan. Sikap itupula yang sempat 

tergambar pada keterlibatannya rencana mengawal Hak 

Angket Dana Covid-19 oleh Pj Walikota Prof Rudy Djamaludin. 

Meski pada pada akhirnya rencana itu tidak jadi, namun tidak 

mengubah sikapnya untuk terus mendorong penggunaan 

negara yang tepat.

Pengertian anggaran tepat, katanya, termasuk di dalamnya 

yang prioritas. Seperti penanganan banjir. Syamsuddin Raga 

meminta agar pemerintah tidak terlalu fokus ke program Makassar 

Recover yang nilainya Rp370miliar, sehingga melupakan banjir 

yang kerap terjadi seperti di Kodam 3 Kel Paccerakkang. “Coba 

uang sebesar ini dialokasikan untuk banjir,”ujarnya.
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Adapun sikap Syamsuddin Raga terhadap pembubaran 

Batalyon 120, tegas, bahkan dimintanya agar diberi sanksi 

karena ditemukan polisi di Markas Batalyon 120 yaitu 164 buah 

anak panah (busur), 4 parang, 1 senjata rakitan jenis Papporo, 

3 ketapel, 38 botol minuman keras yang kosong dan 20 unit 

sepeda motor. Politisi Perindo ini bahkan meminta meminta 

Walkota Danny Pomanto yang merupakan inisiator organisasi 

itu bertanggung jawab.

Berdasarkan aspirasi warganya, Ketua Bappillu Perindo 

ini konsisten memperjuangkan pembangunan gedung SMPN 

di wilayah Kel. Bira dan Parangloe Kec. Tamalanrea, menyusul 

adanya usulan warganya dalam reses Juli 2021. Pasalnya, 

warganya bila hendak melanjutkan ke SMP, dia harus ke Kel 

Bulurokeng yang jarak tempuhnya 5 km dan terhalang sistem 

zonasi. Karenanya dia bertekad akan mengawal aspirasi 

warganya hingga akhir masa tugasnya. Selain itu tentu saja 

aspirasi lain seperti usulan paving blok Jalan Matoangin 4, air 

bersih, penambahan ruang kelas SD Pagandongan, dan banjir.

Berbagai aktivitas kedewanan secara efektif diperkuat 

dengan rutin menggelar sosialisasi produk-produk hukum 

Pemkot Makassar kepada masyarakat, dengan tujuan 

mengenalkan apa saja aturan yang berlaku sekaligus juga 

membangun kesadaran kepada masyarakat akan hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara. 

Perda yang disosialisasikan mulai dari Perda Nomor 5 tahun 

2018 tentang Perlindungan Anak, Perda Nomor 10 tahun 2011 

tentang Pengelolaan Rumah Kos, dan Perda Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Secara khusus melalui Perda CSR ini, Syamsuddin Raga, 

mengingatkan agar perusahaan di wilayah Kota Makassar 

turut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang 

berkelanjutan. “Jangan hanya pikirkan untung,” ujarnya.
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Syamsuddin Raga 
konsisten mengawal 

tugasnya di Parlemen 
dari kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Syamsuddin Raga baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Berdakwah Melalui Jalur Politik

Andi Hadi Ibrahim Baso adalah politisi asal Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS). Politisi kelahiran Ujung Pandang, 23 

Juni 1982 ini terpilih sebagai anggota legislatif  DPRD 

Kota Makassar periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan III yang 

meliputi Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanayya. 

Pada pileg 2019 adalah kali pertama ia mencalonkan diri 

ANDI HADI IBRAHIM BASO
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dan langsung terpilih, dengan perolehan suara sebanyak 3.764 

suara.

Saat ini Andi Hadi Ibrahim Baso dipercaya sebagai Ketua 

Fraksi PKS dan Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat. 

Sebelumnya, dia bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi B DPRD 

Kota Makassar bidang ekonomi dan keuangan selama kurang 

lebih dua tahun setengah. Pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) 

lainnnya, tercatat sebagai anggota Badan Musyawarah.

Ustadz Hadi, panggilan akrabnya, menempuh sekolah di 

SD Negeri Inpres Laikang Sudiang Makassar dan SMP Negeri 

14 Sudiang Makassar. Kemudian jenjang berikutnya ia sekolah 

di SMA Negeri 06 Makassar. Tingkat perguruan tinggi (diploma 

III) diambilnya di Ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah 

(UNISMUH) Makassar. Setelah itu ia melanjutkan jenjang Strata 

1 dan Strata 2 di Universitas Muslim Indonesia (UMI) makassar.

Ia tercatat menjadi pengajar agama di beberapa lembaga 

pen didikan. Antara lain; Guru Ponpes Putri Ummul Mukminin 

Aisyiyah Sulsel, Dosen tetap STAI Al-Azhar Gowa, Dosen Luar 

Biasa (LB) UIN Makassar, Dosen LB ATI Makassar, Dosen LB 

STMIK Dipanegara, dan Dosen LB STMIK Kharisma Makassar.

Beberapa acara yang diampunya sebagai da’i antara lain; 

Pengisi acara Cermin Hati Global TV, Pengisi acara Tausiyah 

Pagi Hari (TAPARI) Net TV, Pengisi acara pengajian perkantoran, 

perusahaan, dll di Kota Makassar, Kabupaten dan antar provinsi.

Dari gambaran profil di atas dan kiprahnya kini di panggung 

legislatif, sosok Andi Hadi merupakan representasi seseorang 

yang melakukan jalan dakwah di jalur politik. Bila image dakwah 

melekat pada mimbar masjid atau majelis taklim, maka Andi 

Hadi mampu memberikan warna lain. Yaitu berdakwah melalui 

mimbar kekuasaan legislatif, dengan tiga kewenangannya 

legislasi, penganggaran dan pengawasan ter hadap kinerja 

pemerintah kota Makassar. 
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Makna dakwah di jalur politik, tampak dari tindakan 

dan interaksi politik Andi Hadi yang senantiasa berusaha 

mengajak kebaikan kepada mitra kerjanya untuk bersama-sa a 

mengikhtiarkan tercapainya perubahan lebih baik, mulai dari 

sisi agama, sosial, maupun ekonominya. 

Saat jadi Wakil Ketua Komisi B, dia konsisten mengawasi 

kinerja Pemkot memberdayakan UMKM agar meningkat ke-

sejah teraannya, seiring dana tambahan hingga Rp17 miliar per 

2021.Sebelumnya hanya Rp11,4miliar; penyaluran bantuan 

dana pemulihan untuk industri pariwisata terdampak Covid-19, 

penyediaan sembako yang terjangkau bagi masyarakat, hingga 

penegakan hukum terhadap pelaku pencurian air PDAM, 

menyusul laporan sambungan pipa ilegal di dua perumahan di 

Kota Makassar dan Kabupaten Maros yang berpotensi merugikan 

negara mencapai Rp700 juta. 

Setelah bertugas di Komisi D, dia mengawal berbagai 

program kesejah teraan masyarakat Pemkot seperti mendesak 

Dinsos agar efektif menyerap anggaran, karena sangat minim 

hanya 13 persen padahal sudah pertengahan 2022. Minim 

penyerapan membuat kerja dinas tidak maksimal atasi masalah 

seperti anak jalanan dan dan pengemis yang terus meningkat. 

Andi Hadi menyebut ada 4 ribu lebih anak putus sekolah, agar 

jangan sampai mereka terjebak jadi anjal-gepeng. Tidak hanya 

itu, dia pun tegas meminta Pemkot untuk menindak pengelola 

Hanggar Talasalapang di Kec. Rappocini, karena tidak punya 

izin prinsip, serta aktif melakukan inpeksi mendadak (Sidak) ke 

mitra kerja seperti ke RSUD Daya di Jalan Perintis Kemerdekaan. 

Dalam meningkatkan ketaatan beragama, dia yang juga sebagai 

Ketua Umum Himpunan Da’i Muda Indonesia (HDMI) ini aktif 

membantu peran Dewan Masjid Indonesia (DMI) meningkatkan 

iman, takwa, dan solidaritas umat, sesuai dengan program 

Pemkot Makassar berupa perkuatan keimanan umat.
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Sebagai wakil rakyat, Andi Hadi secara terbuka menampung 

berbagai aspirasi dan masukan masyarakat, baik yang datang 

langsung ke kantornya atau melalui kunjungan reses di Dapil. 

Antara lain dia pernah menerima aspirasi dari Serikat Juru 

Parkir Makassar (SPJM) atas transparansi dana parkir, aspirasi 

dari tenaga kebersihan Kec. Tamalanrea yang dipecah sepihak 

pada Oktober 2021, aspirasi dari Pergerakan Difabel Indonesia 

Untuk Kesetaraan (PerDIK) terkait layanan publik yang tidak 

ramah kaum disabilitas, aspirasi Geramm (Gerakan Masyarakat 

Makassar) terkait penertiban bangunan rumah ibadah non 

muslim yang diklaim tidak punya izin prinsip pada Feb 2020, 

aspirasi dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) 

Makassar seputar RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), 

hingga aspirasi warga bernama Mangawe bin Sulaiman yang 

mengalami penyerobotan tanah pada Mei 2022.

Bersamaan dengan tugas-tugas itu, Ketua Bidang 

Pembangunan Umat DPW PKS Sulsel itu juga berkesempatan 

menerima kunjungan tugas sejumlah anggota dewan dari 

daerah lain, seperti dari DPRD Gorontalo yang sharing mengenai 

pelaksanaan Sosper, dari DPRD Jambi, DPRD Probolinggo, DPRD 

Pasuruan, dan DPRD Kotawaringin Barat pada Maret 2020, dari 

DPRD Samarinda.

Bersamaan dengan tugas legislasinya, Dayat rutin menye-

leng  garakan sosper  sejumlah mulai dari Perda No. 1 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda No. 9 tahun 2016 

tentang Lingkungan Hidup, Perda No. 7 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Kesehatan, Perda No. 7 tahun 2019 tentang Perusahaan 

Umum Daerah (Perumda) Air Minum, Perda No. 15 tahun 2009 

tentang Pasar, Perda No. 7 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, 

Perda No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), 

Perda No. 6 tahun 2019 tentang Kepemudaan.
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Andi Hadi  konsisten 
mengawal tugasnya 

di Parlemen dari 
kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Andi Hadi Ibrahim Baso baik di 
parlemen maupun saat kunjungan 
reses ke daerah pemilihan. 
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Untuk Sebuah Perubahan

Supratman adalah politisi asal Partai Nasional Demokrat 

(NasDem). Politisi kelahiran Makassar, 24 Mei 1979 ini 

terpilih sebagai anggota legislatif  DPRD Kota Makassar 

periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan IV yang meliputi 

Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. 

Ini adalah kali kedua ia terpilih sejak Pemilu 2014-2019. 

SUPRATMAN
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Pada Pileg 2014 yang lalu ia mendapat 2.985 suara. Pada periode 

ini 2019-2024, ia melenggang kembali ke kursi anggota DPRD 

Kota Makassar dengan perolehan 5.480 suara.

Saat ini Supratman dipercaya bertugas sebagai Sekretaris 

Komisi C DPRD Kota Makassar Bidang Pembangunan. Dua 

tahun sebelumnya bertugas sebagai Ketua Komisi A bidang 

pemerintahan. Di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya, dia 

tercatat sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kota Makassar.

Saat menjadi Ketua Komisi, kiprah Supra begitu politisi ini 

akrab disapa,  tercatat secara baik oleh berbagai media. Antara 

lain saat mengawal beberapa Perda inisiatif Komisi A, mulai 

dari Perda Tentang Kerjasama Daerah, Perda tentang Inovasi 

Daerah, Perda tentang Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan 

Komunikasi, Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan 

Bahaya Kebakaran; mendorong proses penganggaran yang 

transparan, serta melakukan sejumlah pengawasan. Dalam 

memperkaya informasi seputar tugas dewan, dia juga turut 

dalam kegiatan sejumlah kunjungan dan atau menerima 

kunjungan dari DPRD kabupaten/kota lainnya, yang melakukan 

studi banding.

Satu dari Perda yang berhasil disahkan selama Supra bertugas 

adalah Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya 

Kebakaran. Selebihnya, masih menunggu pembahasan, meng-

ingat banyak faktor yang menyebabkan tertunda pengesahan. 

Dalam realisasi tugas legislasi juga, dia rutin melakukan Sosper 

ke masyarakat, antara lain mulai dari Perda No. 4 tahun 2013 

tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Perda No. 4 Tahun 2011 

terkait pengelolaan sampah, Perda No. 6 tahun 2019 tentang 

kepemudaan, Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Perda No. 7 Tahun 2015 

Tentang Penyelengaraan Bantuan Hukum, Perda No. 4 tahun 

2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2015-2034.
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Sementara dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja 

Pemkot, sepak terjangnya terdokumentasi mulai dari per-

juangannya terhadap nasib para pekerja kontrak di lingkungan 

Pemkot yang jumlahnya ada 12.800, agar naik honornya dari 

Rp1,5juta/bulan menjadi Rp2juta/bulan, mengawal aspirasi RT/

RW se Kota Makassar untuk menaikan insentif, dari sebelumnya 

hanya terima Rp733ribu/tiga bulan.

Tidak hanya itu, Supra juga konsisten mendesak Disdukcapil 

meningkatkan layanannya karena dikeluhkan warga yang kerap 

antri, tegas dalam penegakan Perda Minol dengan mencabut 

izin usaha bagi perusahaan yang jual miras di tempat umum, 

penyelesaian sengketa tanah, menyusul aduan dari PERINTIS 

(Perwakilan SeSulawesi Selatan Reclasseering Indonesia) pada 

Februari 2021.

Pada masa tugasnya, dia turut memfasilitasi  Serikat 

Masyarakat Miskin Indonesia (SRMI) yang mewakili apsirasi 

Pedagang Asongan Pantai Losari untuk bisa berjualan lagi di 

wilayah Pantai Losari, mendesak Pemkot serius atasi banjir 

dan drainase di Jalan Tamangapa Raya yang selama lima tahun 

tidak tertangani, meminta Pemkot tegas pada penyerobotan 

aset negara di Jl. Urip Sumiardjo (Tello), mengawal bantuan 

Covid-19, hingga mendukung pembenahan jalan Antang Raya 

sesuai arahan ketua NasDem Sulsel, Rusdi Masse, pada Mei 2022.

Dalam mengakselerasi tugas Komisi, dia beberapa kali 

melakukan kunjungan ke DPRD Surabaya untuk sharing 

informasi seputar TPP bagi ASN dan tenaga kontrak pada 

Desember 2019 dan kunjungan ke DPRD Malang pada tahun 

yang sama.

Kegiatan yang langsung ke warga dilakukan Supra berupa 

kunjungan reses dan aktif membantu, terutama saat moment 

Ramadhan Idul Fitri, terkena musibah, seperti banjir dan 

kebakaran, dan waktu Covid-19 menyalurkan bansos dan 
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melakukan penyemprotan desinfektan di Kec. Manggala Kel. 

Biring Romang dan Antang. 

Setiap reses ke Dapil, usulan dan keluhan warga antara 

lain; masalah perbaikan ekonomi warga, penangan dan 

iuran sampah, masalah lorong wisata yang mengalami gelap, 

pengerukan drainase, pelatihan dan bantuan modal usaha 

terutama pasca darurat Covid-19, peningkatan insentif bagi 

para aparatur RT/RW, insentif bagi guru ngaji, ustadz, hingga 

marbot masjid, masalah banjir tahunan di wilayah Kecamatan 

Manggala, masalah penyaluran sembako yang tidak merata, dan 

lain-lain.

Terkait dengan aspirasi warga dalam penanganan banjir, 

Supra menyoroti kinerja Pemkot Makassar dalam menuntaskan 

banjir di Kecamatan Manggala. Utamanya, di wilayah Blok 10 

Antang. Dia menyoroti keberadaan lokasi pembangunan waduk 

Nipa-nipa yang menurutnya kurang tepat. Begitu juga lokasi 

Tempat Pembuangan Akhir yang terlalu dekat dengan Daerah 

Aliran Sungai.

Menurutnya, penanganan banjir harus terintegrasi dengan 

sistem penataan ruang dan wilayah di Kota Makassar. Fakta 

bahwa ruang terbuka hijau saat ini diperkirakannya mengalami 

pengurangan, seiring dengan maraknya pembangunan gedung-

gedung komersial. Kenyataan ini berdampak pada berkurangnya 

daerah resapan air. 

Supra menegaskan bahwa sudah ada Perda yang mengatur 

mengenai masalah tata ruang ini, yakni Perda No. 4 tahun 2015 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034 

(RT dan RW). Keberadaan aturan ini sebagai dasar rencana 

pembangunan Kota Makassar ke depan. Yakni pembangunan 

yang mampu memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya 

guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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Supratman konsisten 
mengawal tugasnya 

di Parlemen dari 
kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-
2024, Supratman baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Politisi Tiga Zaman

Hamzah Hamid, adalah politisi asal Partai Amanat 

Nasional (PAN). Politisi kelahiran Bulukumba, 1 Mei 

1970 ini terpilih sebagai anggota legislatif  DPRD Kota 

Makassar periode 2019-2024. Ia terpilih dari Daerah Pemilihan 

IV yang meliputi Kecamatan Manggala dan Kecamatan 

Panakkukang. 

HAMZAH HAMID
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Ini merupakan kali ketiga ia terpilih sejak Pemilu 2009-

2014. Pada Pemilihan legislatif (Pileg) 2009-2014 yang lalu ia 

mengantongi 3.599 suara. Pada Pileg 2014-2019, ia terpilih 

kembali melalui Dapil yang sama dengan perolehan 5.099 suara. 

Kali ketiga Pileg 2019-2024, Hamzah terpilih lagi. Perolehan 

suaranya makin naik, ia memperoleh 6.290 suara. Dengan 

rentang pengabdian itu, dapatlah dia disebut sebagai politisi 

tiga zaman.  

Saat ini, Hamzah Hamid yang merupakan Ketua Asosiasi 

Pemulung Sampah Makassar dipercaya sebagai Ketua Fraksi 

PAN dan Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar Bidang 

Kesejahteraan Rakyat.  Di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) 

lainnya dia juga menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar).

Putra dari pasangan H.A. Hamid dan Hj. Hadra ini 

menamatkan pendidikan dasarnya di SD 214 Lisang, Kajang, 

Bulukumba pada tahun 1984 dan SMP Negeri Kajang, Bulukumba 

pada tahun 1987. Kemudian ia melanjutkan ke SMA Ki Hajar 

Dewantara Makassar tahun 1990. Selanjutnya ia meraih gelar 

S1 dari Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2000, 

dan gelar S2 dari STIE Artha Bodhi Iswara tahun 2012. 

Sebelum menjadi anggota legislatif DPRD Kota Makassar, 

Hamzah Hamid adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau 

sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan 

di Depag/UIN Alauddin Makassar dan telah mengabdi selama 

15 tahun. 

Hamzah mengaku berhenti menjadi aparatur sipil negara 

dan menjadi politikus atas dorongan Hadi Djamal, Ketua DPW 

PAN Sulsel Ashabul Kahfi, Syamsul Qamar, dan para anggota 

Asosiasi Pemulung Sampah di Makassar. Tentunya dengan 

dukungan keluarga juga.

Sebagai legislator DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid 
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berkewajiban mensosialisasikan produk hukum perundang-

undangan kepada masyarakat. Seperti saat ia menggelar 

Sosialisasi peraturan perundang-undangan produk hukum 

daerah Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.

Hamzah Hamid mengungkapkan, kegiatan ini bertujuan 

guna menyebarluaskan informasi serta memberi pemahaman 

kepada masyarakat, utamanya dalam hal pengelolaan sampah.

Dijelaskan Hamzah Hamid, pengelolaan sampah tidak bisa 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah saja, akan tetapi harus 

melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, terutama dalam hal 

pemilahan sampah sehingga masyarakat tak sekedar membuang 

sampah di tempatnya, namun mereka dapat mengelolanya 

sehingga bernilai ekonomis.

Menurutnya, keberadaan sampah yang ada di rumah kita, 

jika dikelola dengan baik akan memberikan manfaat ekonomi. 

Juga dapat merubah perilaku masyarakat, menambah kepedulian 

dan jiwa gotong royong, serta memunculkan generasi peduli 

sampah.

Dijelaskan lagi, secara lebih luas, pemerintah sebenarnya 

dapat mengurangi biaya pengelolaan sampah jika dapat 

memaksimalkan pembentukan Bank Sampah di masyarakat. 

Namun, yang perlu diperhatikan dalam pembentukan 

bank sampah tersebut adalah sosialisasi, pelatihan, dan 

motivasi. Hal ini termasuk ke dalam proses untuk mengubah 

pola pikir masyarakat terhadap sampah dan bagaimana 

cara memperlakukan sampah tersebut agar menghasilkan 

keuntungan bagi masyarakat.

Hamzah menjelaskan regulasi Perda ini bukan hanya 

mengatur tentang pengelolaan sampah, tetapi juga mengatur 

aturan membuang sampah di lingkungan dan denda atau sanksi 

bagi warga yang membuang sampah sembarangan.

Terkait pengelolaan sampah di Makassar, Hamzah Hamid 
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sebagai anggota dewan legislatif turut menyoroti kebijakan yang 

dikeluarkan Pemerintah Kota Makassar. Meski permasalahan 

pengelolaan sampah merupakan masalah yang terus diupayakan 

penanganannya oleh Pemkot, namun beberapa waktu lalu 

kebijakan yang dikeluarkan justru mengundang polemik. 

Pemkot Makassar mengeluarkan kebijakan terkait jadwal 

pengangkutan dan jadwal bongkar sampah dari truk secara 

shift. Tetapi hal itu justru menuai beberapa persoalan baru. 

Antara lain; Antrean Panjang Truk Sampah, Memicu Kemacetan 

Panjang, dan Gaji Satgas Kebersihan Mandek. Kondisi ini 

mendapat sorotan dari Anggota D DPRD Kota Makassar Bidang 

Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid. 

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi dan meminta 

pemkot mengembalikan kebijakan sebelumnya. 

Menurutnya, sebuah kebijakan mestinya tidak membuat 

pekerjaan menjadi lama dan mempersulit petugas. Justru 

harusnya dapat mengefisienkan dan memudahkan pekerjaan.

Selain menyoal pekerjaan sopir dan petugas pengangkut 

sampah yang menjadi lebih berat karena kebijakan baru, 

Hamzah juga mengkritik gaji Satgas kebersihan di Kecamatan 

yang belum terbayarkan. Padahal nominalnya tidak seberapa 

dibandingkan dengan dengan gaji para pejabat.

Selama bertugas, Hamzah Hamid termasuk politisi 

yang getol menyuarakan koreksinya kepada Pemkot, seperti 

saat berwacana Pemkot akan menonjobkan Sekretaris Dinas 

Dukcapil, karena diklaim melawan keputusan Walikota soal 

posisi jabatan Kepala Dinas Dukcapil. Saat ditangani PJ 

Walkot, Prof Rudy Djamaluddin, dia juga tegas mengkritik soal 

keputusan rangkap jabatan, dan lambatnya serapan anggaran. 

Dia termasuk anggota yang konsisten memperjuangkan tenaga 

kontrak di lingkup Pemkot yang jumlahnya ada 12.800 agar 

mendapatkan kesejahteraan.
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Hamzah Hamid 
konsisten mengawal 

tugasnya di Parlemen 
dari kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Hamzah Hamid baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Harapan Penyambung Lidah Rakyat

Abdul Aziz Namu adalah politisi asal Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP). Politisi kelahiran Ujung Pandang, 

17 Februari 1968 ini terpilih sebagai anggota legislatif  

DPRD Kota Makassar periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan 

IV yang meliputi Kecamatan Manggala dan Kecamatan 

Panakkukang. 

ABDUL AZIZ NAMU
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Ini adalah kali kedua ia terpilih sejak Pemilu 2014-2019. 

Pada periode ini 2019-2024, ia melenggang kembali ke kursi 

anggota DPRD Kota Makassar dengan perolehan 4.108 suara. 

Saat ini Abdul Aziz Namu bertugas sebagai anggota Komisi C 

DPRD Kota Makassar Bidang Pembangunan. 

Di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya, dia menjadi 

Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar, dan oleh 

partainya dipercaya menjadi Ketua Fraksi PPP. Sebelum bertugas 

di Komisi C, Abdul Aziz Namu mendapat tugas di Komisi A yang 

mengurusi bidang hukum dan pemerintahan. 

Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD, Abdul Aziz 

Namu cukup efektif mengawal semua tugas dan kewenangannya 

baik dalam mengawal penyusunan Perda yang partisipatif, 

penganggaran parlemen yang transparan, serta pengawasan 

terhadap Pemkot yang berkelanjutan.

Sejumlah Perda inisiatif yang turut dikawalnya saat bertugas 

di Komisi A DPRD antara lain Perda Tentang Kerjasama Daerah, 

Perda tentang Inovasi Daerah, Perda tentang Pemanfaatan 

Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Perda tentang Ketertiban 

Umum,Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, dan Perda 

Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Dua Perda yang terakhir 

telah disahkan tahun lalu.

Dalam realisasi fungsi penganggaran dan pengawasan 

terhadap Pemkot Makassar, Abdul Aziz Namu beberapa kali 

memberikan perhatian pada penyerapan anggaran Pemkot yang 

dinilai lambat, sehingga mengakibatkan pelaksanaan program 

pembangunan kurang berjalan maksimal. Di sisi yang lain, dia 

juga pada Oktober 2020 mempertanyakan anggaran pengadaan 

truk compactor membengkak dari harga Rp1,25 miliar, naik 

menjadi Rp3 miliar untuk satu unit. Besaran itu untuk membeli 

20 unit. Menurutnya tidak perlu sebanyak itu, sesuai kebutuhan, 

cukup 14 unit saja dengan harga awal. 
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Saat masa darurat Covid-19, politisi PPP ini tercatat 

proaktif mengawasi program pengendalian Covid-19 dan 

pemulihan ekonomi. Sebagai Ketua Fraksi PPP, Abdul Aziz 

Namu bersama ketua Fraksi lainnya di DPRD Kota Makassar 

menggalang dukungan untuk menginisiasi terbentuknya 

Pansus Penanggulangan Pandemi. Meski tidak sempat terjadi, 

keberadaan pansus itu nyatanya sempat memberikan harapan 

segar bagi penyelenggaraan penanganan Covid yang lebih baik, 

terutama dalam transparansi sumber dana, alokasi, hingga 

penyaluran dan penerima bantuan. 

Di masyarakat, dia pun menyoroti langkah Pemkot dalam 

pengendalian Covid tidak maksimal seperti menerapkan PSBB 

(pembatasan sosial berskala besar) tahap pertama. Hal itu 

disebabkan karena banyak masyarakat yang tidak patuh di satu 

sisi dan lambatnya penyaluran bansos di sisi lain. Termasuk di 

dalamnya, langkah pemerintah yang diklaim oleh Abdul Aziz 

Namu sebagai upaya yang minim dalam melakukan sosialisasi 

Covid-19, menyusul banyaknya warga yang menolak jenazah 

terpapar Covid-19. Untuk masyarakat, dia memperjuangkan 

bansos dan insentif bagi para pelaku usaha yang terdampak 

Covid-19.

Dalam rangka memperluas jaringan dan pengalaman 

legislasi, bersama rekan fraksi lain, Abdul Aziz Namu beberapa 

kali menerima kunjungan studi banding dari anggota DPRD 

lainnya di Indonesia. Seperti yang diterimanya saat sejumlah 

legislatof dari DPRD Kabupaten Ponorogo, DPRD Kabupaten 

Pelalawan Riau, dan DPRD Kota Padang, sharing seputar 

pelaksanaan tugas dan kewenangan legislatif pada Maret 2020.

Untuk maksimalisasi fungsi legislasi, Abdul Aziz Namu 

rutin mensosialisasikan sejumlah produk hukum ke masyarakat. 

Antara lain: Perda No. 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Perda No. 2 tahun 2014 
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tentang Pelestarian Cagar Budaya, Perda No. 6 Tahun 2013 

Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Perda No. 

4 tahun 2014 tentang pengawasan, pengendalian, pengadaan, 

peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Perda No. 

3 Tahun 2016 tentang Pemberian ASI Eksklusif, Perda No. 1 

tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda No. 2 

Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perusahaan, dan Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

Menurut Abdul Aziz Namu, dua perda yang terakhir, 

Perda  Tanggung jawab Sosial Perusahaan dan Perda tentang 

Pajak Daerah, memiliki hubungan yang sangat erat dalam 

meningkatkan konstribusi bagi pembangunan daerah. Untuk 

tanggung jawab perusahaan berupa dana CSR harus diminta 

dan disalurkan untuk pemberdayaan UKM. “Perusahaan tidak 

cukup hanya mementingkan mengejar untung semata, namun 

mengabaikan perhatian kepada masyarakat, dan Perda tersebut 

menjamin agar semua ikut membangun,” ujar Aziz Namu. 

Dengan tumbuhnya kegiatan usaha UMKM tersebut, 

memungkinkan mereka punya kemampuan untuk membayar 

pajak retribusi ke daerah. Pada gilirannya, konstribusi CSR 

berdampak langsung terhadap tingginya penerimaan pajak, 

dengan perubahan kegiatan ekonomi UMKM yang lebih baik.

Peningkatan PAD secara otomatis akan mampu 

mengakselerasi program-program pembangunan di wilayah 

kota Makassar. Untuk itu dalam kesempatan sosialisasi Perda dia 

tak henti-hentinya mengajak warga untuk mendukung program 

pembangunan pemerintah, dengan aktif turut membayar pajak.

Saat reses, diakui Abdul Aziz Namu menerima aduan 

seperti masalah drainase, pembangunan sekolah baru tingkat 

SMP, masalah hewan ternak yang berkeliaran, pengadaan lampu 

jalan, serta perbaikan sarana dan pra sarana yang ada. 
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Abdul Aziz Namu 
konsisten mengawal 

tugasnya di Parlemen 
dari kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Abdul Aziz Namu baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Tuah Doa Ibu dan Amal Masjid

Kasrudi adalah politisi asal Partai Gerakan Indonesia Raya 

(Gerindra). Politisi kelahiran Pomalaa, 10 Agustus 1980 ini 

terpilih sebagai anggota legislatif  DPRD Kota Makassar 

periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan IV yang meliputi 

Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. 

Ini adalah kali pertama ia terpilih di Pemilu legislatif 2019 

KASRUDI
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dengan perolehan 3.943 suara. Yang menarik keberhasilannya 

di panggung politik ini, diakui tak terlepas dari doa sang ibu. 

Karenanya saat pelantikan dia memboyong ibundanya ke 

gedung DPRD Kota Makassar, di Jl. AP Petta Rani Kota Makassar. 

Tidak hanya itu, sebagian orang menduga, keberhasilannya 

juga disebabkan karena berkat amaliahnya yang dikenal sebagai 

sosok yang gemar bersih-bersih masjid setiap Jumat pagi. 

Apapun lantarannya, Kasrudi sepertinya telah mengambil 

jalan takdirnya, dan dia yakin bahwa selalu ada hasil yang terbaik 

dari kerja yang dilakukan secara ikhlas dan sungguh-sungguh. 

Kini, dengan mengabdi di parlemen, harapannya mampu 

mem  berikan perubahan lebih besar lagi bagi masyarakat kota 

Makassar. 

Bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan 

Rakyat dan Wakil Ketua Fraksi Gerindra. Dua tahun pertama, 

alumni fakultas Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas 

Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) ini, dipercaya 

di Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan. Sementara di 

AKD lainnya, dia tercatat sebagai anggota Badan Musyawarah 

(Bamus) DPRD Kota Makassar. 

Berlatarbelakang studi hukum dari Fakultas Hukum 

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) ini, 

Kasrudi memiliki concern dalam perbaikan mutu penyusunan 

legislasi di DPRD Kota Makassar. Karenanya dia sempat dipercaya 

sebagai Wakil Ketua Pansus Ranperda Penyusunan Produk 

hukum, yaitu peraturan yang mengatur tentang mekanisme 

pembentuk hukum daerah seperti Perwali, SK Walikota, dan 

lain. Ranperda ini berhasil disahkan pada 24 Oktober 2020. 

Kasrudi juga pernah dipercaya sebagai Ketua Pansus Perda 

Perubahan Status Pasar Makassar dari Perusda ke Perumda. 

Perda yang disahkan pada 5 Agustus 2021 ini disusun untuk 

meningkatkan layanan kinerja pasar menjadi lebih baik, karena 
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di dalamnya diatur bahwa Perumda Pasar dapat menarik investor 

luar dengan kedudukan 49% saham bisa dikelola oleh pihak 

ketiga, sisanya 51% oleh pemerintah kota. Hingga disahkan, 

Kasrudi memimpin sejumlah rapat baik internal Pansus, RDP 

dengan pihak terkait, hingga melakukan kunjungan ke sejumlah 

pasar untuk mengetahui lebih jauh manajemen pasar.

Selain itu, dalam merealisasikan fungsi legislasinya, 

Kasrudi rutin melakukan sosialisasi Perda ke masyarakat, mulai 

dari Perda No. 6 tahun 2019 tentang Kepemudaan, Perda No. 

05 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat, Perda No. 7 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Kesehatan, Perda No. 1 tahun 2012 

Kota Makasaar tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Quran, Perda 

No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersihan, Perda No. 15 tahun 2009 tentang Perlindungan, 

Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern, 

Perda No. 2 Tahun 2019 tentang rumah susun. 

Selama bertugas, politisi Gerinda ini tercatat menerima 

berbagai aspirasi dari masyarakat, baik yang disampaikan 

langsung maupun melalui kunjungan reses ke Dapil. Aspirasi 

warga yang disampaikan langsung, diterima Kasrudi biasanya 

dikantornya. Aspirasi itu cukup beragam, mulai dari tuntutan 

kepada parlemen untuk tegas menyoroti pengelolaan dana 

Covid-19, desakan lebih terbuka informasi kepada OPD di 

lingkup Pemkot Makassar, ketegasan atas dugaan korupsi 

pembangunan yang memakai APBD, soal hotel yang diduga 

tidak punya izin AMDAL, hingga masalah menjamurnya 

pembangunan minimarket.

Seperti pada 27 Januari 2020, menerima aspirasi Lembaga 

Aliansi Anti Korupsi Indonesia (LANTIK) atas dugaan adanya 

kecurangan pelaksanaan proyek Pemkot, aspirasi Koalisi 

Serikat Masyarakat Miskin Indonesia (SRMI) bersama Pedagang 

Asongan Pantai Losari atas larangan dagang di sekitaran Pantai 
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Losari, aspirasi Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila 

(SAPMA PP) perihal evaluasi Lalin Hotel Teraskita yang diduga 

tidak punya izin AMDAL pada 2021, serta aspirasi HMI untuk 

mengaudit Pemkot Makassar dalam pengelolaan dana Covid-19.

Fungsi pengawasan dijalankan Kasrudi melalui konsis-

tensinya mengingatkan OPD-OPD yang kerap rendah 

penyerapan anggaran tiap tahun, sehingga ganggu realisasi 

program Pemkot, seperti tahun lalu hingga triwulan ketiga 2021 

belum capai 50%, seperti Bagian Pengadaan Barang 18,38%, 

Dinas PU 14,13%, dan Tata Pemerintahan 16,21%. Secara khusus, 

Dinas PU ini pernah disorot Kasrudi saat pembebasan lahan di 

ruas jalan Metro Tanjung Bunga dinilai lambat. Tidak hanya itu 

soal izin bus wisata yang tidak dapat izin Dephub Kota, tenaga 

kontrak yang malas, serta persoalan sampah di TPA Antang yang 

dikeluhkan warga sekitar turut menjadi perhatiannya. 

Untuk mendapatkan pengayaan informasi seputar 

Perda dan implementasinya, DPRD Kota Makassar biasanya 

akan melakukan studi banding ke lembaga lain, seperti yang 

dilakukan Kasrudi saat turut dalam rombongan ke DPRD 

Samarinda Kaltim, untuk sharing pengalaman mengenai Perda 

Tata Kota dan penegakannya.

Per tahun terjadwal Kasrudi melakukan reses 3 kali. 

Kegiatan  mengunjungi masyarakat di Dapil untuk menyerap 

aspirasi masyarakat. Umumnya, mengeluhkan masalah 

drainase, air bersih, infrastruktur jalan, hingga bansos. Di masa 

pandemi, dia aktif membantu warga mulai dari penyemprotan 

disinfektan, penyaluran bantuan masker, dan sembako. Saat 

adanya tertimpa musibah, dia proaktif turun membantu, seperti 

melaksanakan fogging di Kecamatan Manggala, menjenguk 

Asrul pengusaha bank sampah yang lumpuh di RW 1,Kel. Tello, 

membantu korban kebakaran di Jalan Tamangapa Raya, terjadi 

di Jl. Haji Kalla Kel. Panaikang, dan terjadi di Kel. Karuwisi Utara.
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Kasrudi konsisten 
mengawal tugasnya 

di Parlemen dari 
kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Kasrudi baik di parlemen maupun 
saat kunjungan reses daerah 
pemilihan Kota Makassar. 
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Melunasi Janji Kemajuan

Azwar ST, adalah politisi asal Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS). Dia adalah adik kandung Wakil Sekjen Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) Pusat sekaligus Ketua Umum 

Wahdah Islamiyah, Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin. Politisi 

kelahiran Ujung Pandang, 26 September 1980 ini terpilih sebagai 

anggota legislatif  DPRD Kota Makassar periode 2019-2024. 

AZWAR ST
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Ia terpilih dari Daerah Pemilihan IV yang meliputi Kecamatan 

Manggala dan Kecamatan Panakkukang.

Ini merupakan kali pertama legislator Fraksi PKS DPRD 

Kota Makassar itu terpilih pada Pemilihan legislatif (Pileg) 2019-

2024, ia mengantongi 2.623 suara. Azwar saat ini menjabat 

sebagai anggota Komisi B DPRD Kota Makassar bidang Ekonomi 

dan Keuangan. Sebelumnya dia bertugas di Komisi A bidang 

hukum dan pemerintahan. Di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) 

lainnya dia bertugas sebagai anggota Badan Pembentukan Perda 

(Bapemperda) DPRD Kota Makassar. 

Di Bapemperda, Azwar bertindak sebagai juru bicara 

yang berperan mengkomunikasikan setiap kinerja dan capaian 

parlemen khusus pada bidang legislasi. Selain membangun 

relasi dengan setiap komisi terkait sejumlah perda inisiatif, 

juga menjalin  komunikasi dengan publik. Sehingga terbangun 

citra positif bagi kinerja DPRD Kota Makassar khususnya dalam 

bidang legislasi. 

Setiap tahun, fungsi legislasi DPRD Kota Makassar kerap 

mendapat sorotan, menyusul target Prolegda (Program Legislasi 

Daerah) yang tidak tercapai. Seperti tahun 2021dari 25 target 

Prolegda, tercapai 9 Perda yang selesai dibahas dan disahkan. 

Azwar dalam kapasitas sebagai juru bicara Bapemperda berupaya 

menyampaikan ke publik atas capaian tersebut, termasuk di 

dalamnya faktor atau tantangan yang membuat Perda cepat 

atau mudah disahkan. 

Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Makassar ini, 

tantangan percepatan perda itu mulai dari kinerja para anggota 

sendiri seperti adanya perbedaan pandangan di internal 

Bapemperda, perbedaan di antara dinas terkait dan Walikota 

dalam menyikapi Perda tertentu, hingga tantangan teknis dalam 

proses penyusunan sendiri. Semuanya itu menjadi bagian dari 

dinamika Bapemperda sebagai pengawal legislasi. 
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Menjadi bagian dalam memenuhi tugas legislasi, Azwar 

rutin mensosialisasikan Perda-perda yang ada ke masyarakat.  

Seperti Perda No. 10 tahun 2011 tentang pengelolaan rumah kos,  

Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau, Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan, Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, 

Perda No. 6 tahun 2019 tentang Kepemudaan, Perda No. 05 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Zakat, Perda No. 7 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Kesehatan, Perda No. 1 tahun 2012 Kota Makasaar 

tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Quran, Perda No. 11 Tahun 

2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, 

Perda No. 15 tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan 

Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern.

Konsistensi Azwar mengawal legislasi baik saat di parlemen 

maupun melalui sosper, sebetulnya menjadi realisasi janjinya saat 

jauh sebelum dia terpilih sebagai anggota DPRD Kota Makassar. 

Pada masa kampanye legislatif 2019, dia memang memiliki misi 

antara lain: menyuarakan Perda insentif layak untuk marbot 

dan guru ngaji, Perda baca tulis al-Quran, Perda kemudahan 

berwirausaha, mengawal peningkatan layanan kesehatan gratis 

bagi masyarakat, hingga menyuarakan tranparansi anggaran. 

Kesemua misi itu sudah banyak yang diwujudkan. 

Sebagai anggota parlemen, Azwar ST, aktif menyerap 

aspirasi baik langsung maupun dengan terjun ke masyarakat. 

Seperti yang pernah diterimanya yaitu, aspirasi dari para 

mahasiswa yang tergabung dalam HMI Korkom Tamalate yang 

menuntut soal transparansi penggunaan dana Covid oleh 

Pemkot, mengingat dari data ada Rp794 miliar. Dia diminta 

mengawal agar dipakai transparan, mengawasi fit and profer test 

pada 19 pejabat eselon II, dan meminta Pemkot untuk evaluasi 

tenaga kontrak yang habiskan tiap tahun Rp300 miliar.
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Di masa pandemi, dia termasuk politisi yang lantang 

menyuarakan agar Pemkot efektif menangani Pandemi. Dari 

kebijakan sosialisasi bahaya Covid-19, penggunaan masker, 

penanganan warga yang terpapar, pembatasan sosial, hingga 

penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19. 

Bahkan saat Makassar masuk zona merah dia aktif mengingatkan 

Pemkot untuk tegas menerapkan pembatasan sosial, bahkan 

melarang sholat di masjid yang ada di zona merah.  Ia juga sempat 

mengkritik ketidakkonsistenan Pemkot menangani pandemi, di 

saat pembatasan justru dia melantik 23 pejabat eselon III. 

Saat Kota Makassar masuk dalam zona merah Covid-19 

Azwar tergerak mengambil bagian dalam meringankan masya-

rakat dari dampak wabah ini. Yakni melalui Wahdah Peduli 

berbagi sembako ramadhan bagi da’i dan guru ngaji dengan 

menyumbangkan pin emas yang biasa digunakannya sebagai 

anggota DPRD kota Makassar seberat 10 gram. “Semoga bisa 

menjadi contoh bagi anggota yang lain dan bisa meringankan 

beban akibat Covid-19,” ujarnya pada 19 Mei 2020.

Pada lain kesempatan sebagai legislator, Azwar dalam 

kegiatan sosialisasi Perda, turut mengawal pelaksanaan Perda 

Minol (minuman beralkohol), yang dalam kenyataannya masih 

banyak penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu. 

Menurutnya, ada indikasi izin penjualan minuman 

beralkohol (minol) di Makassar terlalu longgar. Karena itu ia 

mengingatkan pemerintah, terkhusus Walikota Makassar agar 

bertindak tegas terhadap pelaku bisnis yang melanggar Perda 

Minol ini. Bila perlu Walikota dapat memerintahkan anggotanya 

untuk menutup kafe-kafe yang menjual miras di Kota Makassar 

yang melanggar perda. Azwar tidak ingin Makassar menjadi kota 

miras.
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Azwar ST konsisten 
mengawal tugasnya 

di Parlemen dari 
kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-
2024, Azwar ST baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses 
daerah pemilihan Kota Makassar. 
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Merawat Jalinan Modal Sosial

Mesakh Raymond Rantepadang, adalah politisi asal 

Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P). 

Politisi kelahiran Tana Toraja, 3 Mei 1974 ini terpilih 

sebagai anggota legislatif  DPRD Kota Makassar periode 2019-

2024. Ia terpilih dari Daerah Pemilihan IV yang meliputi 

Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. 

MESAKH R. RANTEPADANG
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Periode ini merupakan yang kedua kalinya. Pada Pileg 

2014-2019 yang lalu dia terpilih dengan perolehan 2.417 suara. 

Di periode pertama, dia mampu buktikan kepercayaan publik 

dengan bekerja sungguh-sungguh. Tak berlebihan bila perolehan 

suaranya melonjak di Pileg 2019, hingga mencapai 6.123 suara. 

Mesakh saat ini menjabat sebagai anggota Komisi D DPRD 

Kota Makassar bidang Kesejahteraan Rakyat. Sebelumnya 

bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi C bidang pembangunan. 

Oleh partainya, dipercaya menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan.

Keterpilihannya di periode kedua ini dipengaruhi banyak 

faktor. Diyakininya, selain kerja dan soliditas tim relawan dalam 

pemenangan, juga karena konsistensinya merawat “investasi 

sosial” di masyarakat. Artinya, dia tetap menjaga dan menjalin 

silaturahim dengan konstituen di Dapil. Pengalamannya selama 

menjadi wakil rakyat, bila setiap mengetahui permasalahan 

masyarakat, tak terbatas pada saat akan kampanye atau tidak, dia 

akan tetap membantu. Meski diakuinya tidak semua keinginan 

dan harapan masyarakat dapat dipenuhi, namun mereka cerdas 

bisa membedakan mana wakil rakyat yang sungguh-sungguh 

peduli dan hanya sebatas gincu politik. 

Putra dari pasangan JR Rantepadang dan Josi Kasi Rundu-

padang ini menamatkan pendidikan dasarnya di SD Negeri 

03 Sinjai tahun 1987 dan SMP Negeri 03 Sinjai tahun 1990. 

Kemudain ia melanjutkan ke SMA Negeri 12 Makassar dan lulus 

tahun 1993. Gelar Sarjana Hukum  ia peroleh setelah menempuh 

pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia 

(UKI) Paulus (1995-2000).

Selama menjadi mahasiswa, Mesakh sudah aktif dan 

menjadi kader Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia 

(GMNI), dan hingga saat ini  masih diberi amanat sebagai Ketua 

alumni GMNI Kota Makassar sejak tahun 2015. 
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Mesakh juga aktif di organisasi kepemudaan dan keaga-

maan. Menurutnya, aktif di organisasi pergerakan kaum muda 

dan sosial keagamaan memungkinkankannya mampu mengasah 

kemampuan dan pengalaman leadershipnya. Organisasi yang 

pernah diikutinya,  antara lain sebagai Wakil Ketua DPD Komite 

Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi – Selatan 

pada periode 2010-2013, dan pada periode 2013-2016 menjabat 

sebagai Wakil Ketua KNPI Provinsi Sulawesi – Selatan. Dalam 

organisasi keagamaan, ia tercatat pernah menjadi Ketua Pemuda 

Gereja Jemaat Rama pada tahun 1997-1999, dan Ketua I  Pemuda 

Gereja Jemaat Rama Wilayah Jawa, Kalimantan dan Sulawesi 

pada tahun 1999-2011.

Kemudian di dunia profesional, Mesakh pernah menjadi 

Manager Analisis pada PT. Internasional Cipta Mandiri Makassar 

pada tahun 2009-2011 dan mendirikan perusahan sendiri yang 

bergerak di bidang kontraktor, serta bertindak sebagai Direktur 

pada CV. Rama Putra Mandiri tahun 2011-2014.

Suami dari Sria Silambe ini sudah lama berkiprah di dunia 

politik bersama PDI-P. Ia mulai menjadi kader PDI-Perjuangan 

pada tahun 1997 dan menjadi Sekretaris Ranting Kelurahan 

Paropo pada saat itu. Hingga saat ini, Mesakh tercatat sudah 

dua kali menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota 

Makassar, yakni periode 2015-2020 dan Periode 2019-2024.

Selama bertugas di DPRD Kota Makassar, Mesakh aktif 

melakukan sejumlah rangkaian kegiatan mulai dari menerima 

kunjungan studi banding dari legislatif Kabupaten/Kota lain, 

kunjungan dapil, kunjungan reses, hingga sosialisasi Perda ke 

masyarakat. Pada Mei 2021, dia bersama koleganya di DPRD, 

menerima kedatangan anggota legislatif dari DPRD Tana Toraja, 

DPRD Kab. Fak-fak dan DPRD Samarinda.

Sementara kunjungan reses dilakukan untuk menyerap 

aspirasi masyarakat, yang secara umum warga mengeluhkan 
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soal drainase, air bersih, pembangunan jalan, penerangan 

lorong wisata, pengelolaan sampah, pencemaran akibat limbah 

plastik, hingga bantuan sosial bagi masyarakat tidak mampu.

Adapun kegiatan Sosper mencakup Perda No. 7 tahun 2009 

tentang Pelayanan Kesehatan, Perda No. 1 Tahun 2019 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan, Perda No. 2 Tahun 2018 tentang 

Pajak Daerah, Perda No. 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan, Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Pemberian ASI 

Ekslusif, Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Kepemudaan, Perda 

No. 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, Perda No. 2 Tahun 

2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 

(TSJL), Perda No. 5 tahun 2018 tentang perlindungan anak, dan 

Perda No. 7 tahun 2015 tentang bantuan hukum.

Terkait dengan tugas Komisinya yang bergerak di bidang 

kesejahteraan rakyat, Mesakh concern pada peningkatan 

pelayanan kesehatan yang berkualitas dan adil bagi seluruh 

masyarakat. Pasalnya, kesehatan adalah salah satu kebutuhan 

dasar manusia yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah 

sesuai dengan amanat Undang-undang. 

Sejauh pengawasannya, kepada sejumlah mitra Komisi D, 

khusus rumah sakit daerah RSUD Kota Makassar telah cukup 

baik dalam hal pelayanan dan fasilitas sarana prasarana RS yang 

cukup menunjang demi tersedianya pelayanan yang prima. 

Dalam kunjungannya ke RSUD, dia melihat dari mulai papan 

informasi kesehatan, keramahan pegawai RS, jumlah dokter, 

hingga besaran biaya terjangkau oleh para pasien. Dia melihat 

semua fasilitas tersebut merupakan wujud komitmen nyata 

Pemkot dalam menyediakan layanan kesehatan bagi semua. 

Pada mitra yang lain, khusus ke Dinas Sosial, Mesakh tak 

henti-hentinya mengingatkan untuk lebih serius menangani 

masalah kemiskinan dan dampaknya, seperti meluasnya 

problem anak jalanan, gembel dan pengemis di Makassar.
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Mesakh R. Rantepadang 
konsisten mengawal 

tugasnya di Parlemen 
dari kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Mesakh R. Rantepadang
baik di parlemen maupun saat 
reses ke Dapil di Kota Makassar. 
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Manifestasi Politik Moderasi 

Muhammad Nasir Rurung, adalah politisi asal Partai 

Beringin Karya (Berkarya). Politisi kelahiran Ujung 

Pandang, 29 November 1973 ini terpilih sebagai 

anggota legislatif  DPRD Kota Makassar periode 2019-2024. 

Ia terpilih dari Daerah Pemilihan IV yang meliputi Kecamatan 

Manggala dan Kecamatan Panakkukang.

M. NASIR RURUNG
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Ini merupakan kali pertama anggota legislator Fraksi PAN 

(koalisi Partai Berkarya) DPRD Kota Makassar itu terpilih pada 

Pemilihan legislatif (Pileg) 2019-2024, ia mengantongi 3.096 

suara. Muhammad Nasir Rurung saat ini menjabat sebagai 

anggota Komisi A DPRD Kota Makassar bidang Hukum dan 

Pemerintahan. Sebelumnya bertugas di Komisi C bidang 

pembangunan. Di AKD lainnya, dia tertatat sebagai Anggota 

Badan Musyawarah DPRD Kota Makassar.

Sejumlah kiprah politiknya yang mengundang perhatian 

publik selama bertugas adalah saat dirinya menghibahkan 

lahannya seluas 21 are (2000 meter) yang juga berlokasi di 

Tamangapa untuk dijadikan kandang sapi terpadu, untuk 

mengatasi ternak yang kerap lalu lalang di jalan dan di 

pemukiman warga. Kemudian di masa pandemi, dia aktif 

membantu meringankan warga, seperti pada April 2022 lalu, 

dia menyalurkan 1000 paket sembako ke masyarakat di Kel. 

Tamangapa Raya Kecamatan Manggala. 

Dalam mewujudkan fungsi pengawasannya, dia aktif 

menyuarakan kepentingan masyarakat khususnya di Dapil-

nya yang terletak berdekatan di TPA Antang, agar Pemkot 

menyelesaikan masalah pembebasan lahan TPA, menyusul 

sebagian tanah warganya banyak terdampak. Kepada Pemkot 

juga dia agar menyediakan masker bagi warga ketika terjadi 

kebakaran TPA Antang pada Oktober 2019 lalu.

Yang menarik, sikap politiknya tampak relatif moderat, di 

tengah rekan sekoleganya banyak menolak, yaitu saat menyikapi 

kebijakan resetting RT/RW yang diklaim tidak mendukung 

program Makassar Recover Walikota Danny Pomanto. Keputusan 

yang akan mem-Plt-kan RT/RW itu justru dinilai tidak perlu 

dikhawatirkan.  “Bekerja saja, jadi saya berharap RT/RW bekerja 

sesuai tupoksi. Saya kira, ketika bekerja indikatornya itu tercapai, 

saya kira pemerintah kota tidak akan lakukan itu,”ujarnya.
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Pernyataan Nasir Rurung itu dinilai oleh sebagian pengamat 

sebagai manifestasi dari politik moderat yang dimainkannya, 

mengingat bargaining position atas peran dan kedudukan 

partai politiknya baik di Fraksi Nurani Indonesia Bangkit (NIB) 

maupun di eksternal politik yang relatif terbatas. Sikap politik 

moderasi ini memang memberikan banyak keuntungan agar 

dapat diterima semua kalangan.

Sebagai legislator, Nasir Rurung memang cukup efektif 

menjalankan tugas dan kewenangannya baik dalam mengawal 

penyusunan Perda yang partisipatif, penganggaran yang 

terbuka, serta pengawasan yang berkelanjutan. Mulai dari 

keterlibatannya di forum rapat komisi,  pansus, paripurna DPRD, 

kunjungan Dapil, hingga reses temu masyarakat. Kesemuanya 

dijalankan sebagai bagian dari akuntabilitas publik. 

Saat di komisi C, dia bersama koleganya aktif mengawal 

pembahasan Ranperda Pembangunan Gedung dan Ranperda 

Penyelenggaraan Perhubungan. Kemudian di Komisi A, dia juga 

turut mengawal penyelesaian Perda Tentang Kerjasama Daerah, 

Perda tentang Inovasi Daerah, Perda tentang Pemanfaatan 

Teknologi, hingga Perda Informasi dan Komunikasi. Sebagian 

masih dalam proses pembahasan.

Dalam pelaksanaan Sosper ke masyarakat, Ketua DPC 

Partai Berkarya Kota Makassar ini rutin menyebarluaskan Perda 

mulai dari Perda No. 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum,  

Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat, Perda No. 1 Tahun 

2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda No. 07 Tahun 

2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Perda No. 13 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda No. 01 Tahun 

2012 Tentang Pendidikan Baca Tulis Alqur’an, Perda No. 2 Tahun 

2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 

(TSLP), Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, 

Perda No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 
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Perda No. 04 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pengadaan, 

Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Perda No. 5 

Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam 

Pembangunan, dan Perda No. 10 Tahun 2006 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik.

Terkait dengan Perda bantuan hukum, Nasir Rurung menilai 

bahwa masyarakat kalangan bawah termasuk yang paling rentan 

mengalami permasalahan hukum. Dengan adanya  sosialisasi 

Perda Bantuan Hukum ini, diharapkan dapat memberi informasi 

ke masyarakat, seputar hak dan kewajiban yang dimiliki oleh 

mereka. Sehingga bilamana mengalami masalah hukum, mereka 

tidak perlu kesulitan seperti mencari pengacara dan bantuan 

hukum lainnya. Pasalnya, Pemkot melalui Perda ini bertanggung 

jawab memberikan pelayanan bagi warganya. 

Pada aspek lain, berupa peningkatan kesejahteraan eko-

nomi masyarakat, Nasir Rurung juga mengingatkan bukan hanya 

menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga para pelaku 

usaha yang kegiatan ekonominya berada di kota Makassar. 

Melalui Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP), dia mendorong 

pengusaha aktif menyalurkan CSRnya untuk kegiatan ekonomi 

masyarakat lain, yang sejalan dengan program Pemkot Makassar.

Selama kegiatan reses di Dapil, aspirasi dan pengaduan 

masyarakat secara umum mulai dari masalah infrastruktur jalan, 

penerangan lampu jalan, pengerukan drainase,  kesehatan dan 

lapangan kerja bagi masyarakat, bantuan sosial, hingga masalah 

sertifikat tanah.

Semua aspirasi masyarakat itu, kata Nasir Rurung, akan 

ditampung melalui Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD 

Makassar untuk kemudian diajukan kepada Rapat Paripurna 

Reses dan  menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Dalam implementasinya, dia berkomitmen mengawasi.
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M.Nasir Rurung 
konsisten mengawal 

tugasnya di Parlemen 
dari kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
M.Nasir Rurung baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses ke 
Dapilnya dl Kota Makassar. 
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Representasi Faksi Muda Milenial

Imam Muzakkar, adalah politisi asal Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB). Politisi kelahiran Makassar, 14 April 1995 

ini terpilih sebagai anggota legislatif  DPRD Kota Makassar 

periode 2019-2024. Ia terpilih dari Daerah Pemilihan IV yang 

meliputi Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang.

Sebagai pendatang baru, perolehan dukungan cukupnya 

IMAM MUZAKKAR
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signifikan pada Pileg 2019 lalu, yakni dengan mengantongi 

3.823 suara.Mendapat tugas sebagai Wakil Ketua Fraksi Nurani 

Indonesia Bangkit (NIB) (koalisi Partai Hanura, PKB, Perindo) 

DPRD Kota Makassar dan anggota Komisi C DPRD Kota Makassar 

bidang Pembangunan. Di AKD lain, dia dipercaya sebagai 

anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Makassar.

Imam Muzakkar tergabung ke dalam Fraksi Muda di DPRD 

Kota Makassar. Sebuah fraksi non struktural yang dibentuk 

atas komitmen bersama para politisi yang berasal anak-anak 

muda milienial untuk bertekad memperjuangkan kesejahteraan 

masyarakat yang lebih baik lagi dari sebelumnya.  

Imam termasuk politisi muda dengan kemampuan pem-

belajar yang cepat. Sehingga  bisa mudah beradaptasi de ngan 

dinamika politik parlemen kota Makassar. Tugasnya dalam 

mengawal Perda yang partisipatif, penganggaran yang trans-

paran, serta pengawasan yang berkelanjutan dapat di jalankan 

secara efektif. Baik saat terlibat aktif di kegiatan rapat komisi, 

Pansus, Paripurna DPRD, hingga kunjungan dan reses ke Dapil.   

Komitmennya mengawal Perda Persetujuan Pembangunan 

Gedung  (PBG) dan Perda Penyelenggaraan Perhubungan untuk 

dapat disahkan sehingga dapat menjadi payung hukum pelak -

sanaan pembangunan di Kota Makassar, khususnya memak-

simalkan retribusi izin pendirian bangunan dan retribusi parkir. 

Perda PBG mengatur perubahan nomenklatur dari sebelumnya 

IMB ke PBG sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Bangunan Gedung. 

Menjadi bagian dari fungsi legislasi, Imam Muzakkar juga 

turut mensosialisasikan Perda (Sosper) ke masyarakat. Perda 

tersebut antara lain: Perda No. 2 Tahun 2006 tentang Pengaturan 

Perdagangan Barang Bekas Layak Pakai yang Berasal dari Luar 
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Kota Makassar, Perda No. 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan 

Umum Daerah Air Minum (PDAM), Perda No. 1 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda No. 7 Tahun 2015 

Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Perda No. 15 tahun 

2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional 

dan Penataan Pasar Modern, Perda No. 3 Tahun 2006 Tentang 

Pemberian ASI Eksklusif, Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang 

Kepemudaan, dan Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSJL).

Terkait dengan pelaksanaan Perda PDAM, kata Imam 

Muzakkar, masih banyak warga Makassar yang belum bisa akses 

layanan air bersih. “Saat saya turun reses, ada di Kecamatan 

Panakkukang yang masih belum dapat air bersih. Ini juga 

dikeluhkan oleh warga di Borong, Manggala,” ungkapnya saat 

Sosper pada akhir Juli 2022 lalu. Karenanya dia minta PDAM 

untuk lebih luas lagi jangkauannya.

Dalam rangka pengawasan, Imam Muzakkar aktif me-

nyuarakan kepentingan masyarakat seperti memperjuangkan 

warga yang mendapat Program Keluarga Harapan (PKH) 

agar lebih merata; meminta Dinas PU Kota Makassar untuk 

memprioritasnya perluasan bangunan jalan di Kec. Manggala  

persis depan Pasar Antang; mengawal penyediaan pengangkut 

sampah, serta transparansi penarikan dan penggunaan retribusi 

sampah. 

Ketika Pemkot berencana menerapkan kebijakan peng-

alihan arus lalu lintas di sepanjang Anjungan Pantai Losari, yang 

sebelumnya di Jalan Haji Bau dari Timur ke Barat, kemduian 

diubah dari Barat ke Timur, maka Imam Muzakkar mendesak 

Pemkot untuk menunda lebih dulu, sebelum dilakukan secara 

luas sosialisasi rencana perubahan tersebut. Pasalnya, kata dia, 

sebuah kebijakan baru berpotensi mendapat penolakan bila 
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menyangkut kepentingan publik. Meski boleh jadi niatannya 

bagus, seperti dalam rencana pengalihan arus untuk  mengurangi 

kemacetan atau penumpukan kendaraan dari berbagai jalur di 

dekat Anjungan. 

Demikian juga, sikap politik Imam Muzakkar terekam 

media saat dirinya meminta Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Makassar untuk lebih cekatan mengantisipasi kejadian pohon 

tumbang seiring dengan intensitas hujan yang tinggi, menyusul 

telah terjadi pohon tumbang di depan RS Labuang Baji yang 

menimpa 3 mobil pada Januari 2022. Atas kejadian itu, Imam 

mengkritik cara-cara kerja dinas yang baru bekerja setelah ada 

kejadian, tidak secara preventif melakukan langkah-langkah 

pencegahan. 

Kegiatan pengawasan dilakukan Imam Muzakkar ada 

yang secara langsung setelah mendapatkan laporan atau 

dengan kunjungan ke masyarakat untuk menerima masukan 

seputar program Pemkot yang telah dijalankan. Seperti saat 

kunjungannya ke Pasar Sentral Kota Makassar untuk memastikan 

pengelolaan operasional pasar, seiring dengan adanya klaim 

tidak baik hubungan antara penyewa kios dengan pihak 

pengelola. Terbukti, kunjungan bersama anggota Komisi C, itu 

secara efektif mampu memberikan solusi bagi semua pihak. 

Sementara dari kunjungan rutin resesnya di Dapil IV, Imam 

Muzakkar mencatat berbagai keluhan masyarakat, mulai dari 

masalah air bersih, perbaikan atau rehabilitasi saluran drainase, 

pelebaran jalan, penyediaan posyandu, peningkatan insentif bagi 

guru ngaji, marbot, dan muazin, bantuan pendidikan beasiswa, 

hingga bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak 

Covid-19. Semua itu diperjuangkan oleh Imam Muzakkar untuk 

dapat direalisasikan oleh Pemkot. Hingga akhir tugasnya, dia 

berkomitmen untuk itu. 
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Imam Muzakkar 
konsisten mengawal 

tugasnya di Parlemen 
dari kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Imam Muzakkar baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses ke 
Dapilnya dl Kota Makassar. 



264 Profil Anggota DPRD Kota Makassar 2019-2024

Srikandi Lorong 

Yeni Rahman adalah politisi asal Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS). Bungsu dari lima belas bersaudara ini lahir di Ujung 

Pandang, 24 Januari 1977. Ia terpilih sebagai anggota 

legislatif  DPRD Kota Makassar periode 2019-2024. Ia terpilih 

dari Daerah Pemilihan V yang meliputi Kecamatan Mamajang, 

Kecamatan Mariso,  dan Kecamatan Tamalate.

YENI RAHMAN
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Pada periode ini merupakan yang kedua kalinya dia terpilih 

sebagai anggota dewan legislatif. Pada periode 2019-2024 ini, 

Yeni Rahman mengantongi 2.463 suara. Saat ini Yeni Rahman 

bertugas sebagai anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Bidang 

Kesejahteraan Rakyat. Di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), 

bertugas di Badan Anggaran DPRD Kota Makassar. 

Putri dari pasangan Bapak Rahman dan Ibu Mimi ini 

menamatkan pendidikan dasarnya di SD Negeri Inpres Mariso 1 

makassar (1983-1989) dan SMP Negeri 1 Makassar (1989-1992). 

Setelah itu ia melanjutkan di SMA Negeri 3 Makassar (1992-

1995). Gelar S1 diraihnya setelah menamatkan pendidikan 

di Universitas Hasanudin FMIPA Biologi (1997-2004), dan 

mengambil Akta 4 di FKIP Universitas Muhammadiyah (2005-

2006).

Ibu empat anak ini berpengalaman di banyak lembaga 

pendidikan, antara lain Guru sukarela PAI SDN Rajawali (2004-

2010), Guru PAI Metro School (2005-2007), Wakasek Kesiswaan 

dan Wali Kelas MITQ Azhar Center (2005-2014), Kepsek MTS 

MITQ Azhar Center dan Guru Biologi (2011-2012).

Perempuan yang dipercaya sebagai Wakil Ketua Fraksi 

PKS DPRD ini juga aktif berorganisasi dan mengampu 

jabatan keorganisasian, seperti Sekretaris Umum Remaja 

Masjid Nahdatussa’adah (1994-1996), Bendahara TK TPA 

Nahdatussa’adah (1997-1999), Ketua Divisi Kerohanian Fosimabi 

Biologi Unhas (2008-2009), Ketua Bidang Pendidikan SSC KAMMI 

SulSel (2000-2004), Wakil Ketua BKMT Mariso (2017-sekarang), 

Ketua DPC PKS Mariso (2004-2014), Ketua Bidang Perempuan 

dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Sulawesi Selatan. 

Yeni Rahman dikenal sebagai sosok inspirasi penggerak 

perubahan  lorong. Dia aktif mendorong warga sekitar untuk 

memberdayakan lingkungannya sehingga tercapai kemandirian 

ekonomi dan perbaikan taraf hidup. Dan yang penting, sosok 
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inspirasi itu tidak tinggal di luar, tapi berkumpula bersama-sama 

dengan masyarakat, rumahnya di dalam lorong 13, Jl Rajawali 1, 

Kota Makassar. 

Bagi politisi PKS yang menjabat dua periode ini, boleh jadi 

memilih tempat tinggal baru bukan perkara sulit, namun itu tidak 

dilakukannya. “Saya tidak akan meninggalkan karena lahir dan 

besar di Kec. Mariso, disini kami semua keluarga. Kalau bukan 

kami yang perhatikan, tidak mungkin orang lain,” ucapnya.  

Atas panggilan hati itulah, Yeni hingga kini konsisten 

memperjuangkan kebaikan bagi warga yang ada di lorong-

lorong Makassar. Mulai dari memberikan pendidikan mengaji 

bagi anak warga lorong, pelatihan memasak dan kerajinan 

bagi ibu-ibunya melalui program Sekolah Ibu, menata dengan 

menghijaukan dan membuat pene rangan, mengawal perapian 

jalan, menolak penamaan lorong oleh Pemkot yang berbau 

asing, menjadikan aman dengan pemasangan CCTV, hingga 

menggelar Award Lorong.

Kiprahnya memajukan warga melalui lorong, cukup ter-

fasilitasi melalui tugasnya di Komisi C yang bersentuhan langsung 

dengan bidang kesejahteraan rakyat. Karenanya, kiprah Yeni di 

parlemen, efektif mengawal implementasi Perda yang mengatur 

kesejahteraan rakyat, anggaran, serta pengawasannya. Di 

media, tercatat dia kerap menyoroti kinerja Dinas Pendidikan 

dalam pemerataan akses pendidikan, Dinas Kesehatan dalam 

peningkatan mutu layanan, Dinas Sosial seputar kerja mengatasi 

kemiskinan dan anak jalanan, hingga Dinas Pemberdayaan 

Perempuan soal dukungan peran perempuan. 

Terkait dengan pendidikan di Makassar, Yeni meminta 

Pemkot fokus membuka akses luas bagi pendidikan khususnya 

anak-anak lorong. Hal ini mengingat data Dinas terkait 

menyebut ada 1770 anak di kawasan lorong wisata tidak sekolah 

karena masalah ekonomi. Data itu hasil rekapitulasi tim Laskar 
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Pelangi yang menyisir 14 kecamatan. Ke Dinas Kesehatan, 

sangat concern agar Pemkot meningkatkan layanan RSUD Daya 

Makassar, dengan menambah fasilitas dan puskes yang setara 

layanan RSUD, memperjuangkan  warga yang tidak punya BPJS 

tetap bisa terlayani, meminta Dinas mensosialisasikan lebih luas 

program Home Visit, serta menjamin insentif para Nakes.

Pengawasan Yeni terhadap cara Pemkot atasi kesehatan 

sama urgentnya pada kemiskinan dan anak jalanan (anjal). Dia 

kerap menyoroti data kemiskinan Kota Makassar yang sering 

tidak akurat, sehingga berdampak pada tidak efektifnya program 

penanggulangan seperti Bansos, lemahnya penegakan  sanksi 

terhadap Anjal dan pemberinya dan tidak beri solusi konkret 

seperti belum dibangun penampungan anjal.

Untuk mendukung pemuda, Yeni efektif memperjuangkan 

agar mereka aktif menjadi agen perubahan, seperti membuat 

wadah Ruang Ekspresi, memfasilitasi pemuda lorong agar 

jadi petani milenial, mendukung Pemkot mensukseskan 1000 

wirausaha pemuda lorong, dan menjadi dewan kehormatan 

organisasi kepemudaan.

Dalam merealisasi fungsi pengawasannya terhadap pelak-

sanaan pembangunan, dia aktif mengingatkan Dinas PU untuk 

menggenjot kinerjanya proyek jalan dan drainase, mengingat 

hingga triwulan III 2022, tidak ada pengerjaan fisik. Padahal 

direncanakan ada 11 paket jalan dan 48 paket drainase. Total 

anggaran Rp128 miliar. Termasuk dia mendesak Pemkot bangun 

kantor Kelurahan di Kunjung Mae, Kec. Mariso dan Kel. Bonto 

Lebang, Kec. Mamajang.

Selain kiprahnya di atas, Yeni tercatat menaruh perhatian 

pada isu-isu lain seperti efisiensi tenaga honorer di lingkungan 

Pemkot, penanganan Pemkot pada sampah, limbah, dan banjir, 

menjadi Pansus Ranperda Perlindungan Guru, rutin melakukan 

sosialisasi Perda, kunjungan dapil, dan reses ke masyarakat.
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Yeni Rahman konsisten 
mengawal tugasnya 

di Parlemen dari 
kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Yeni Rahman baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses ke 
Dapilnya dl Kota Makassar. 
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Profil Politisi Taat Perintah “Komandan”

Hasanuddin Leo adalah politisi asal Partai Amanat 

Nasional (PAN). Politisi kelahiran  Ujung Pandang, 28 

Mei 1965 ini terpilih sebagai anggota legislatif  DPRD 

Kota Makassar periode 2019-2024. Ia terpilih dari Daerah 

Pemilihan V yang meliputi Kecamatan Mamajang, Kecamatan 

Mariso,  dan Kecamatan Tamalate.

 Pada periode ini merupakan ketiga kalinya dia dipercaya 

HASANUDDIN LEO
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rakyat sebagai anggota dewan legislatif. Di Pemilu 2019 

Hasanuddin Leo mengantongi dukungan hingga 5.956 suara. 

Saat ini dia bertugas sebagai anggota Komisi B DPRD Kota 

Makassar Bidang Ekonomi dan Keuangan. Di AKD lainnya dia 

dipercaya menjadi juru bicara Badan Anggaran. 

Keterpilihannya hingga tiga periode di parlemen, kata Leo, 

begitu dia akrab disapa, karena senantiasa taat pada perintah 

“komandan”. Istilah komandan baginya menunjuk pada rakyat 

yang memiliki kewenangan penuh atas nasib seorang wakil 

rakyat. Jangan membantah keinginan “komandan” bila tidak 

ingin bernasib buruk, alias tidak terpilih. “Pemilih saya lain 

dengan kebanyakan, mereka pemilih hati nurani dan militan. 

Hal itu, karena saya memang tidak pernah tinggalkan mereka, 

saat mereka butuh saya akan hadir bersama mereka,” ujarnya.

Hadir selalu bersama rakyat itu jadi kerja yang tidak 

mudah, namun diakui Leo bisa dilakukan, asalkan ada kemauan. 

“Yang jadi tantangan saat memperjuangkan aspirasi, tapi 

disisi lain, anggaran terbatas,” ucapnya. Seperti dirinya pernah 

meyakinkan parlemen dan Pemkot di periode sebelumnya, 

untuk menganggarkan insentif bagi pemandi jenazah dan guru 

ngaji. Dia yakinkan secara rasional tentang pentingnya program 

tersebut, hingga akhirnya masuk ke APBD sejak 2009 hingga 

sekarang. 

Dalam kapasitas sebagai anggota Komisi keuangan DPRD, 

Leo konsisten mengawal anggaran negara yang efisien dan untuk 

kesejahteraan rakyat. Dia juga mendorong agar Pemkot lebih 

kreatif meningkatkan PAD. Terkait efisiensi, dia minta Pemkot 

evaluasi anggaran Rp2,9 miliar untuk pemilihan RT/RW sistem 

e-voting di 2022, bahkan dia minta agar tetap sistem manual 

untuk menghindari kecurangan. Termasuk sikap tegasnya  saat 

menyoroti sejumlah OPD yang rendah serapan anggarannya 

dan meminta sertifikasi aset Pemkot di 2023 mendatang.
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Tidak hanya itu, dalam merealisasi fungsi pengawasan 

terhadap kerja keuangan Pemkot, Leo mendesak ke sejumlah 

dinas terkait untuk efektif menarik retribusi, seperti kepada 

Bapenda dia meminta memaksimalkan pajak rumah kos, kepada 

PD Terminal Makassar Raya untuk lebih kreatif dan inovatif 

sehingga bisa memaksimalkan pendapatannya, mendorong 

aktif kembali Laskar Peduli Pajak untuk dongkrak taat wajib 

pajak, mengawasi penggunaan air bawah tanah dengan 

menaikan tarif retribusi sehingga warga beralih ke PDAM, tegas 

pada pengelola reklame, mengembakan wisata di pulau pesisir 

dengan konsep Waterfront City. Sikap politiknya semua itu 

dijalankan sebagai tugas check and balances atas kinerja Pemkot 

dalam meningkatkan PAD. 

Berdasarkan aspirasi yang diterimanya baik langsung saat 

reses atau melalui perwakilan, politisi PAN ini berkomitmen 

memperjuangkan sejumlah harapan masyarakat, seperti 

pengerukan kanal warga nelayan di Bontorannu, mendorong 

kenaikan insentif guru ngaji yang saat ini masih terbatas 

seperti hanya 1 guru tiap masjid dan setahun sekali dibayarkan, 

membantu warga miskin yang tidak punya jamban dan kesulitan 

air bersih. 

Dia juga konsisten mengusulkan penambahan 150 tenaga 

kontrak khusus di Dishub dan Satpol PP, mendorong Pemkot 

untuk atasi kawasan kumuh yang saat ini masih ada 40% belum 

tertangani, serta penerapan Perda perlindungan pasar tradisional 

yang tidak tegas terkait jarak yang harus 500 meter antara pasar 

modern dan tradisional serta penataannya yang belum rapi, 

hingga perjuangan untuk buruh agar tetap bisa kerja di KIMA, 

menyusul adanya  kenaikan tarif Perjanjian Pemanfaatan Tanah 

Industri (PPTI) sebesar 30% dari NJOP.

Ketika Walikota Danny Pomanto berencana mengubah 

Perusda menjadi Perseroda sebagai holding company, dia secara 
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moderat menyetujui sebagai langkah efisiensi dan efektivitas. 

Namun dengan menggabungkan 6 Perusda, yaitu Perusda Pasar 

Makassar, Perusda Terminal, Perusda Rumah Potong Hewan, 

Perumda BPR, Perumda Air Minum, dan Perumda Parkir tentu 

saja perlu dilakukan kajian mendalam. Untuk itu, Leo meminta 

Walikota melakukan sebelum mengambil kebijakan. 

Menjadi bagian dari tugasnya adalah melakukan 

sosialisasi Perda (sosper) ke masyarakat. Beberapa Perda yang 

telah disosialisasikannya, Perda No. 15 tahun 2009 tentang 

perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan 

pasar modern, Perda No. 10 tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Rumah Kos, Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda No. 3 tahun 2020 tentang 

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan 

Kumuh dan Pemukiman Kumuh, Perda No. 7 tahun 2021 

tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan 

Masyarakat, Perda No. 16 Tahun 2004 tentang Penataan Kawasan 

Pulau, Pantai, Pesisir dan Pelabuhan, Perda No. 7 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Kesehatan, Perda No. 1 tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan, Perda No. 5 Tahun 2006 Tentang 

Pengelolaan Zakat, dan Perda No. 2 tahun 2016 tentang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP).

Terkait dengan Perda CSR ini, kata Leo, Pemkot harus 

mengawasi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota 

Makassar untuk mengeluarkan dan CSR bagi masyarakat sekitar.  

Agar perusahaan tidak hanya mengejar untung, tapi juga punya 

kewajiban sosial, berupa memberikan latihan ke warga, bantuan 

beasiswa pendidikan, hingga bantuan sosial. Secara khusus di 

Dapilnya, di Kec. Mariso ada beberapa perusahaan seperti Adhi 

Karya, Hotel Gammara, Hotel Rinra dan Universitas Ciputra. Leo 

meminta agar manfaat mereka ikut dirasakan oleh warga. 
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Hasanuddin Leo 
konsisten mengawal 

tugasnya di Parlemen 
dari kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Hasanuddin Leo baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses ke 
Dapilnya dl Kota Makassar. 



276 Profil Anggota DPRD Kota Makassar 2019-2024

Cepat Tanggap Atasi 4 Prioritas Masalah

Nurul Hidayat, adalah politisi asal Partai Golongan 

Karya (Golkar). Politisi kelahiran Makassar, 7 Januari 

1969 ini terpilih sebagai anggota legislatif  DPRD Kota 

Makassar periode 2019-2024. Ia terpilih dari Daerah Pemilihan 

V yang meliputi Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso,  dan 

Kecamatan Tamalate.

NURUL HIDAYAT
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Pada periode ini merupakan yang pertama dia dipercaya 

sebagai Wakil Rakyat, dengan perolehan suara sebanyak 3.124.  

Dipercaya menjadi Bendahara Fraksi Golkar dengan tugas di 

Komisi B DPRD Kota Makassar bidang Ekonomi dan Keuangan. 

Di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lain, ketua KPPG Makassar 

ini tercatat sebagai anggota Badan Musyawarah. 

Menjadi anggota DPRD, diakui Nurul karena termotivasi 

oleh semangat mengabdi kepada masyarakat. Dalam per-

juangannya, dia melihat ada empat prioritas masalah yang harus 

dituntaskan. Yaitu ekonomi, ketahanan pangan, pariwisata, dan 

keadilan gender. Bertolak dari masalah itu, di parlemen dia fokus 

untuk dapat berkonstribusi mencarikan solusi. 

Melalui tugas legislasinya di Komisi B, Nurul konsisten 

menyuarakan dua Perda hingga disahkan, yaitu Perda tentang 

Pendirian Perumda Parkir Makassar Raya dan Perda tentang 

Perumda Pasar Makassar Raya. Kedua Perda yang merupakan 

inisiatif kolektif Komisi B ini menjadi payung hukum bagi 

Pemkot untuk meningkatkan PADnya dari pengelolaan parkir 

dan kegiatan ekonomi pasar. 

Dalam rangka pengawasan, Ketua Umum Komunitas 

Perempuan Makassar ini juga aktif menyoroti kinerja Pemkot 

dalam menaikan PAD. Seperti sikap tegasnya meminta PD 

Terminal dan Rumah Potong Hewah (RPH) Mappaoddang ditutup 

karena tidak setor deviden dan berkinerja buruk; menyoroti 

kinerja Pemkot yang buruk mengelola retribusi sampah dengan 

75 armada yang tidak layak, hingga kinerja 15 camat yang 

tidak maksimal dalam menarik retribusi sampah, seperti dari 

hasil monevnya hanya Rp200-300 jt hingga pertengahan  2020. 

Bersamaan dengan koreksi itu, dia juga lantang menyuarakan 

pengelolaan keuangan di Pemkot agar berbasis kinerja dan 

mendukung pejabat yang tidak perform untuk diberhentikan, 

seperti kasus Kepala UPTD Pengelolaan Kanre Rong. 



278 Profil Anggota DPRD Kota Makassar 2019-2024

Konstribusi pada ketahanan pangan masyarakat, dilakukan 

dengan mendukung program Pemkot, yaitu Kelompok Wanita 

Tani (KWT), seperti di Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate. 

Program yang memanfaatkan pekarangan rumah untuk di-

tanami sayuran ini, dijembatani oleh Nurul dengan Dinas 

terkait, sehingga mampu memberikan pembinaan ke 40 orang 

ib-ibu dan  hingga berhasil panen 3 kali per bulannya.

Sementara di bidang pariwisata, Nurul berkomitmen 

mendukung penuh Pemkot memajukan pariwisata di luar 

sektor ekonomi lain. Menurutnya, sebagai gerbang Indonesia 

timur, Makassar, Ibukota Provinsi Sulsel, memiliki ragam wisata 

dari sejarah, bahari, budaya, kuliner, hingga pendidikan yang 

mendunia.  Didukung dengan ribuan pelaku industri kreatif, 

sehingga dinobatkan Kemenparekraf sebagai 1 dari 10 kota 

dengan branding destinasi di pasar mancanegara.

Prioritas selanjutnya yang turut diperjuangkan ibu anak tiga 

ini adalah kesetaraan gender. Saat Sosper Nomor 5 tahun 2019 

tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam 

Pembangunan, Ketua Umum Komunitas Perempuan Makassar 

ini mengatakan bahwa keadilan gender masih belum terpenuhi. 

Contohnya, akses pekerjaan dan pendidikan masih melihat 

gender tertentu. Perda tersebut jaminan tegaknya keadilan. 

Dengan tetap fokus pada 4 prioritas itu, Nurul tak henti-

hentinya menyuarakan aspirasi masyarakat, seperti pendirian 

pasar di Barombong, ketersediaan pupuk bagi para petani 

Barombong, meminta Dinsos merapikan data penerima Bansos, 

menyusul laporan warganya di Jl. Kumala II Kel. Jongaya Kec. 

Tamalate; mengontrol penurunan kinerja PD Terminal Makasar 

Metro, mengawasi PDAM seiring aduan warganya yang tidak 

dapat air bersih, sampah dan parkir yang  masih semerawut, 

menindak pengusaha yang tidak disiplin seperti dugaan di 

Warung Coto Daera di Mappaodang, hingga mengawal agar 
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RS Batua dan RS Jumpandang segera difungsikan pelayanan 

kesehatannya. Di masa Covid, bersama Yayasan Abdi Bangsa 

Pra tama salurkan 200 buah APD, 100 set sapu tangan ke 10 RS.

Selain itu, Nurul mendukung masyarakat yang menyam-

paikan aspirasinya langsung ke DPRD. Seperti saat menerima 

keluhan dari ratusan pengemudi Ojol yang menuntut 

manajemennya untuk penyesuain tarif, menjamin keamanan 

dan keselamatan dirver, serta perbaikan sistemnya; kemudian 

menerima aspirasi Perhimpunan Hotel Republik Indonesia 

(PHRI) Sulsel yang mengadukan soal dana stimulus Covid-19, 

dan mengawal aspirasi para mantan karyawan PDAM agar 

mendapatkan klaim asuransinya. 

Di luar itu, sejumlah kunjungan studi banding terjadwal 

dilakukan seperti ke DPRD Jakarta dan DPRD bandung untuk 

sharing seputar penanggulangan kemiskinan dan pendidikan. 

Di samping juga aktif menerima kunjungan dari anggota legislasi 

lain, antara lain dari DPRD Kota kendari yang sharing soal 

mengatasi bencana; DPRD Tana Toraja, DPRD Kab. Fak-fak, dan  

DPRD Samarinda berbagi pengalaman tentang Sosper; DPRD 

Bangli terkait penanganan Covid-19; dan DPRD Probolinggo 

soal sharing mengoptimalkan pengawasan.

Adapun kegiatan Sosper dalam rentang masa tugasnya, 

telah disosialisasikan antara lain Perda No. 7 Tahun 2019 tentang 

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, Perda No. 

01 Tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an, Perda 

No. 02 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Perda 

No. 01 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda 

No. 6 tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak hak Penyandang 

Disabilitas,  Perda No. 7 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Bantuan Hukum, Perda No. 3 tahun 2016 tentang pemberian air 

susu ibu (ASI) eksklusif, Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Kawasan 

Tanpa Rokok (KTR). 
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Nurul Hidayat konsisten 
mengawal tugasnya 

di Parlemen dari 
kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Nurul Hidayat baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses ke 
Dapilnya dl Kota Makassar. 
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Juru Bicara Rakyat dalam Pembangunan

Arifin Dg Kulle adalah politisi asal Partai Demokrat. 

Politisi kelahiran Makassar, 17 Juli 1963 ini terpilih 

sebagai anggota legislatif  DPRD Kota Makassar periode 

2019-2024. Ia terpilih dari Daerah Pemilihan V yang meliputi 

Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso,  dan Kecamatan 

Tamalate.

ARIFIN DG KULLE
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Ini adalah kali kedua Arkul begitu dia akrab disapa, 

terpilih sebagai anggota dewan legislatif. Sebelumnya, pada 

periode 2014-2019 mencalonkan diri dari Partai Keadilan 

Persatuan Indonesia (PKPI). Kemudian pada periode 2019-

2024, dia berpindah ke Partai Demokrat dan terpilih lagi dengan 

mengantongi 5.125 suara. 

Saat ini, dia bertugas sebagai anggota Komisi C DPRD Kota 

Makassar Bidang Pembangunan. Di AKD lainnya, dia bertugas 

sebagai anggota Badan Kehormatan. Sementara oleh partainya 

dipercaya menjadi Wakil Ketua dan Juru Bicara Fraksi Partai 

Demokrat di DPRD Kota Makassar.

Kiprahnya di parlemen cukup efektif mengawal pembahasan 

Perda yang partisipatif, proses penganggaran negara yang 

terbuka dan trans paran, serta pengawasan yang responsif dan 

berkelanjutan. Dilakukan Arkul baik saat menyertai kegiatan 

rapat komisi, Pansus, Paripurna DPRD, hingga kunjungan dan 

reses ke Dapil.   

Di antara komitmennya adalah saat bersama-sama kole-

ganya di Komisi C mengawal Perda Penyelenggaraan Perhu-

bungan. Sebelumnya, pada November 2019 dia mengunjungi 

Dishub Kota Makassar untuk mengetahui berbagai masalah 

perhubungan, seperti rambu yang tidak fungsi, parkir bahu 

jalan, hingga maraknya pak ogah. Dari komunikasi itu diketahui 

salah satu faktor adalah keterbatasan aturan, sehingga Komisi C 

memfasilitasi Perda Perhubungan tersebut. 

Selain itu, dia pun aktif mengawal agar segera disahkan 

Perda Bangunan Gedung (PBG), yang akan menjadi payung 

hukum pembangunan, khususnya memak simalkan retribusi 

izin pendirian bangunan. Perda tersebut mengatur perubahan 

nomenklatur dari IMB ke PBG hal ini berdasarkan UU Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 16 Tahun 2021 

tentang Bangunan Gedung. 
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Menjadi bagian dari fungsi legislasi, Arkul juga turut 

mensosialisasikan Perda (Sosper) ke masyarakat seperti Perda 

No. 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, Perda No. 9 tahun 2016 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, omor 

5 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, Perda No. 1 tahun 

2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda No. 2 tahun 

2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Perda No. 3 tahun 2020 

tentang Pencegahan dan Peningkatan Terhadap Perumahan 

dan Pemukiman Kumuh, Perda No. 07 Tahun 2021 tentang 

Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat., 

Perda No. 07 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah 

Air Minum, Perda No. 7 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Bantuan Hukum, Perda No. 3 tahun 2014 tentang Penataan dan 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Perda No.1 tahun 

2016 tentang pengelolaan air limbah domestik.

Terkait dengan pengelolaan RTH, politisi Demokrat ini 

meminta Pemkot agar lebih serius mengatasi problem air 

limbah, mengingat di Makassar  ada 7 saluran buangan air 

limbah domestik yang langsung ke laut. Limbah ini, menye-

babkan pencemaran bagi kesehatan seperti bakteri e-coli. 

Saking bahayanya, Pemerintah Pusat saja telah menganggarkan 

Rp57 triliun untuk prorgam sanitasi pada 2021 lalu. 

Sementara dalam masalah ruang terbuka hijau, Arkul juga 

mendesak agar Pemkot konsisten menambah RTH, mengingat 

saat ini baru 10%. Padahal amanat Perda RTH tersebut, harus ada 

30% atas tata kota lainnya di Makassar. Pun halnya dia meminta 

ketegasan bila ada pihak tertentu yang lakukan penebangan 

sembarang. 

Kegiatan Sosper yang rutin dilakukan Arkul diyakini 

cukup efektif dalam mencegah permasalahan yang terjadi di 

masyarakat sehingga lebih luas lagi. Termasuk membangun 

kesadaran terhadap pentingnya aturan hukum.
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Bersamaan dengan fungsi legislasinya, Arkul secara efektif 

menjalankan fungsi pengawasan, seperti meminta Dinas 

Lingkungan dan Perhubungan lebih tegas kepada para pelaku 

usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di Makassar, 

namun tanpa mengantongi izin Amdal Lalin dan izin-izin 

lainnya, menyusul adanya aduan warga atas izin Hotel Mercure 

dan Royal Apartement; memperjuangkan nasib para juru parkir 

dari ancaman kehilangan kerja seiring aduan Aliansi Juru 

Parkir (Jukir) Makassar atas rencana PD Parkir menerapkan 

parkir elektronik; mendesak Dishub untuk lebih aktif mengatur 

terutama di jam sibuk pulang kantor, menyusul aduan warga 

dengan aksi pak Ogah di sejumlah ruas jalan yaitu JI Veteran 

Selatan, JI Hertasning Raya, JI AP Pettarani, JI Sultan Alauddin, 

dan Pertigaan JI Emy Saelan; mendorong Dinas Perumahan 

dan Pemukiman Kumuh untuk merealisasikan program Bedah 

Rumah sebanyak 45 titik di ABPD lalu dan ditambah 5 titik di 

2022.

Saat kunjungan reses, warganya di Dapil umumnya 

mengeluhkan bantuan sosial, pengerukan drainase, bangun 

jalan, fasilitas puskesmas, hingga banjir. Seperti terjadi di 

Kel. Manuruki dan Kel. Mangasa. Dia juga berkomitmen 

memperjuangkan agar daerah di Kel. Minasaupa Kec. Rappocini 

tidak lagi banjir dengan minta dinas terkait lakukan pengerukan.

Di luar itu, Arkul bersama rekan Partai Demokrat aktif 

menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa 

musibah. Saat darurat Covid-19, menyalurkan bantuan sosial 

dan alat-alat kesehatan. Demikian juga pada 9 September 

tahun lalu, terjun langsung ke masyarakat untuk membantu 

para korban kebakaran yang berada di Kel. Paccerakkang Kec. 

Biringkanaya, bersamaan dengan program bulan bakti 20 tahun 

Partai Demoktat.
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Arifin Dg Kulle konsisten 
mengawal tugasnya 

di Parlemen dari 
kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Arifin Dg Kulle baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses ke 
Dapilnya dl Kota Makassar. 
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Amanah Perempuan Persatuan Pembangunan

Hj. Muliati terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar periode 2019-2024 

dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dari daerah 

pemilihan (Dapil) Makassar V yang meliputi Kec.Bontoala, Kec.

Kepulauan Sangkarrang, Kec. Mamajang, Kec.Mariso dan Kec.

Tamalate, dengan perolehan dukungan sebanyak 5.018 suara. 

Politisi perempuan ini merupakan pendatang baru di 

HJ MULIATI
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kancah politik parlemen Kota Makassar. Namun bila melihat 

hasil perolehan suaranya di Pileg 2019, membuatnya tidak 

bisa dipandang sebelah mata. Dia menjadi satu-satunya caleg 

perempuan pendatang baru yang tertinggi suaranya di Dapil 

V (5.018). Suaranya bahkan hanya unggul beberapa point dari 

politisi laki-laki dan petahana pula, Arifin Dg Kulle (5.125) dan 

Hasanuddin Leo (5.946).

Terkait besarnya dukungan dari pemilih, perempuan 

kelahiran 24 Juni 1962 ini sangat terkesan dan berterima kasih 

kepada rakyat di Dapilnya. Dia  pun berjanji untuk membayar 

dukungan itu dengan memberikan warna dalam dinamika 

politik parlemen serta memperjuangkan berbagai kepentingan 

masyarakat di Dapilnya, secara khusus dalam pemberdayaan 

kaum perempuan.

Warna dinamika yang dimaksud, kata Hj Muliati, adalah 

dengan aktif membahas Perda yang sesuai aspirasi masyarakat, 

mendorong anggaran yang sesuai kebutuhan, serta mengawasi 

jalannya Perda, APBD hingga kebijakan Pemkot dalam pem-

bangunan. Sementara memperjuangkan aspirasi rakyat khu-

sus  nya perempuan, yaitu dengan fokus pada 3 P, yaitu: Pem-

berdayaan, Penghijauan, dan Pengajian. Yang pertama terkait 

kapasitas ekonomi perempuan; kedua, peran perempuan di 

lingkungan; dan ketiga peran di level sosial keagamaan.

Atas misi itu, Hj Muliati membuktikan kiprah dan 

pengabdiannya di parlemen. Dipercaya sebagai Wakil Ketua 

Komisi B bidang ekonomi dan keuangan, serta menjadi anggota 

Fraksi  PPP.  Di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya bertugas 

sebagai anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Makassar.  

Semua posisinya itu diarahkan untuk mencapai tiga misi 

tersebut di atas. 

Tidak seperti rekan-rekannya, yang mengalami reposisi di 

paruh kedua pengabdiannya, Muliati justru tidak pernah digeser 
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sejak dilantik hingga kini, yakni tetap di komisi keuangan. Hal 

ini tidak terlepas dari kepercayaan partai pada pengalaman 

dan penguasaaan terhadap bidang kerjanya. Dia memang 

sebelumnya adalah birokrat di BKKBN dengan posisi terakhir 

sebagai bendahara. 

Hj Muliati bersama 13 politisi perempuan lainnya di 

parlemen memiliki komitmen yang sama untuk menyuarakan 

kepentingan kaum perempuan, seperti dalam masalah keter-

wakilan 30 di DPRD Kota Makassar, komposisi Caleg partai, 

kesempatan sama di jabatan politik, anggaran untuk pember-

dayaan dan perlindungan perempuan, hingga implementasi 

Perda No. 5 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengarustamaan 

Gender (PUG) Dalam Pembangunan Kota Makassar. 

Seperti saat Sosper Perda Gender pada April 2021 lalu, 

Muliati tegas meminta semua pihak baik di lingkup Pemkot, 

perusahaan swasta, lembaga dan ormas sosial masyarakat, harus 

mengacu setiap perumusan kebijakannya pada keadilan gender. 

Seperti dalam promosi kepangkatan birokrasi di satu dinas, 

dia minta agar standarnya pada mutu dan affirmation action, 

yakni khusus perempuan. Dia melihat perkembangan birokrasi 

dan politik di Makassar khususnya dan Sulsel pada umumnya 

semakin ramah terhadap gender. 

Atas nama pengawasan, Muliati rutin mela kukan reses 

untuk menyerap berbagai aspirasi. Secara umum, aspirasi atau 

keluhan tersebut antara lain mulai dari perbaikan jalan, drainase, 

dan pembangunan kantor lurah Bonto Duri, Kec. Tamalate. 

Masalah kenaikan listrik, bantuan sembako akibat Cvoid-19, 

sampah, lampu jalan, hingga ketersediaan air bersih dari PDAM 

turut dikeluhkan oleh warga seperti di Kec. Mamajang, Tamalate. 

Dia tegas bila Pemkot tidak kunjung merealisasikan usulan. 

“Jangan sampai kita dianggap masyarakat hanya janji-janji saja. 

Malu kami, mau ditaruh dimana muka kita,” ketusnya.
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Selama bertugas, dia rutin mensosialisasikan sejumlah 

Perda, mulai dari Perda No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan 

Tanpa Rokok, Perda Nomor 3 tahun 2014 tentang Penataan Dan 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Perda Nomor 07 Tahun 

2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan 

Umum, Perda Nomor 15 tahun 2009 tentang Perlindungan, 

Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern, 

Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH), Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an,  Perda Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. 

Selanjutnya, sosialisasi juga dilakukan pada Perda Nomor 5 

Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak, Perda Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Perda 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 

Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan, 

Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan anak jalanan 

Gelandangan, Pengemis dan pengamen. 

Menurut Muliati, beberapa Perda tersebut di atas  memiliki 

hubungan yang sangat erat dengan kepentingan hak perempuan 

dan anak. Seperti dalam masalah pendidikan, seringkali di 

sebagian masyarakat masih berlaku mendahulukan anak-

anak laki atas perempuan. Hal ini karena perempuan dianggap 

setinggi apapun pendidikannya, pasti ke dapur juga. Perda ini 

menjamin perempuan Kota Makassar punya hak yang sama. 

Demikian juga dalam masalah layanan kesehatan, kaum 

ibu seringkali kurang mendapat perhatian, karena akses yang 

terbatas, menyusul tingginya angka kematian baik saat dan 

pasca persalinan karena lambatnya penanganan. Tidak hanya 

itu, hak cuti bagi pekerja perempuan, jaminan kesejahteraan, 

dan ketersediaan area menyusui di tempat publik, turut menjadi 

concern-nya.
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Hj. Muliati konsisten 
mengawal tugasnya 

di Parlemen dari 
kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-
2024, Hj. Muliati baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses ke 
Dapilnya dl Kota Makassar. 
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Lincah sebagai Agen Perubahan

Ari Ashari Ilham adalah politisi asal Partai Nasional 

Demokrat (NasDem). Politisi kelahiran Makassar, 25 

September 1985 ini terpilih sebagai anggota legislatif  

DPRD Kota Makassar periode 2019-2024. Ia terpilih dari Daerah 

Pemilihan V yang meliputi Kecamatan Mamajang, Kecamatan 

Mariso,  dan Kecamatan Tamalate.

ARI ASHARI ILHAM
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Saat terpilih jadi anggota legislatif usianya baru 34 tahun. 

Namun kerja pemenangannya berhasil menggeser seniornya 

di NasDem sekaligus juga anggota DPRD petahana, yakni 

Kamaruddin Olle. Ari meraih dukungan hingga mencapai 2.319 

suara. 

Dengan ketua DPRD, Rudianto Lallo yang juga berasal 

dari satu perahu yang sama, yaitu Partai NasDem, usianya 

hanya terpaut dua tahun. Semuanya masih fresh. Keterpilihan 

Ari Ashari dan sejumlah politisi muda lainnya menumbuhkan 

harapan baru bagi politik NasDem di parlemen yang mampu 

bergerak lebih lincah, cekatan, dan agresif dengan digawangi 

oleh anak-anak muda. 

Kehadiran anak-anak muda di era disrupsi seperti saat 

ini sebetulnya kerap diklaim menimbulkan anomali, harapan 

sekaligus kecemasan. Harapan dengan semangat mereka 

mampu mewujudkan perubahan. Kecemasan terjadi utamanya 

karena dianggap kurang matang dan minim pengalaman di 

tengah zaman yang berubah serba cepat. Ari Ashari mencoba 

mengatasi persepsi miring itu dengan kesungguhan dan kerja 

nyata. Dia buktikan di periode ini.

Di DPRD, dia dipercaya menjadi Sekretaris Komisi B DPRD 

Kota Makassar Bidang Ekonomi dan Keuangan. Sebelumnya 

bertugas di Komisi A bidang hukum dan pemerintahan.  Di 

Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lain menjadi anggota Badan 

Musyawarah. Oleh partainya dipercaya sebagai Ketua Fraksi  

Partai NasDem. 

Putra pasangan H. Ilham Usman dan Hj. A. Fatmawati B. 

Manggabarani ini menamatkan pendidikan dasarnya di SDN 

Mangkura 01 Makassar (1997) dan SMPN 06 Makassar (2000). 

Selanjutnya ia bersekolah di SMAN 02 Makassar (2003). Jenjang 

perguruan tinggi ditempuhnya di Fakultas Ekonomi Universitas 

Hasanudin (2010).
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Ari Ashari aktif berorganisasi dan mengampu sejumlah 

jabatan oganisasi baik dari organisasi Partai, kepemudaan 

hingga profesi, seperti Sekretaris DPD Partai Nasdem Makassar, 

Wakil Sekretaris Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha 

Muda Indonesia (BPC HIPMI) Makassar, Pengurus Himpunan 

Mahasiswa Manajemen Angkatan 2003 Unhas, Sekretaris Ikatan 

Alumni SMA Negeri Dua (IKA Smada) Makassar 2003.

Kiprahnya di DPRD, aktif menjalankan tugas dan 

kewajibannya, baik dalam mewujudkan Perda yang pro 

rakyat, proses penyusunan anggaran yang berbasis kinerja, 

maupun pengawasan terhadap Pemkot yang transparan dan 

berkelanjutan. Ketiga kewenangan itu, dijalankan efektif 

dalam sejumlah rapat komisi, pansus, Paripurna DPRD hingga 

melakukan kunjungan reses temu konstituen atau kunjungan 

Dapil ke masyarakat. 

Realisasi tugas legislasinya antara lain sebagai Ketua 

Pansus Ranperda  Produk Hukum yang memimpin mulai dari 

pembahasan awal, tahap ekspose naskah akademik, menyertai 

dalam kunjungan ke Dirjen Otda Kemendagri RI untuk dengar 

pendapat, hingga berkali-kali rapat mematangkan pembahasan 

Ranperda tersebut.  

Secara umum, dia pun turut aktif mengawal Perda tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran hingga di 

sahkan pada Agustus 2022 lalu. Kemudian juga Perda tentang 

Pendirian Perumda Parkir Makassar Raya dan Perda Perumda 

Pasar Makassar Raya. Kedua yang terakhir ini merupakan inisiatif 

Komisi tempatnya bertugas, yang bertujuan memaksimalkan 

retribusi parkir dan layanan pasar. 

Bersamaan dengan fungsi legislasi di parlemen, Ari Ashari 

rutin melakukan Sosper ke masyarakat, seperti Perda No. 01 

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda No. 

3 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 
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Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, Perda 

No. 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost, Perda No. 

07 Tahun 2019 tentang PDAM, Perda No. 2 Tahun 2019 Tentang 

Rumah Susun, Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan, Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu, dan Perda No. 5 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan 

Pengarustamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan.

Terkait dengan fungsi anggarannya, di setiap Paripurna 

penetapan Perda APBD dan APBD Perubahan dia, konsisten 

menyuarakan agar Pemkot efektiv menggenjot kinerja OPD 

sehingga bisa meningkatkan konstribusi ke PAD. Dan pentingnya 

mengelola anggaran Pemkot yang berbasis kinerja.  

Sejumlah tugas pengawasannya, Ari Ashari melakukan 

antara lain meminta Dinas PU fokus kerja rapikan jalan 

lorong, menyusul laporan warga karena belum dipaving blok 

secara merata seperti di Jl. Daeng Tata 3 Lorong 1 dan 2, Kel. 

Parangtambung; Dinas PU agar atasi drainase dan bangun 

jalan yang sejak 2021 tidak ada perubahan maksimal, karena 

terkendala administrasi. Padahal, katanya ada 48 paket drainase 

dengan dana bangun Rp30 miliar dan rehabilitasi Rp32 miliar.

Tidak hanya itu dia juga lantang menyuarakan agar PT 

Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) bertanggung 

jawab karena selama 4 tahun tidak setoran dividen, padahal  

proyek pembangunannya di Tanjung Bunga terus berjalan. Dia 

memperjuangkan agar Pemkot dapat nilai ekonomis. Pun halnya 

ketika dia meminta Perumda Parkir Makassar Raya yang tidak 

optimal mengurusi parkir, serta mendesak agar toko-toko yang 

diduga tidak penuhi izin dan membuat macet ditutup, seperti 

toko Alaska, Semeru, Satu Sama, hingga toko lain di Jl. Boulevard. 

Kepada warganya di Dapil dia berkomitmen berjuang agar 

obyek wisata seperti Anging Mammiri, Tanjung Bayang kembali 

ramai, dengan mendesak Dinas terkait melakukan penataan. 
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Ari Ashari Ilham 
konsisten mengawal 

tugasnya di Parlemen 
dari kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Ari Ashari Ilham baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses ke 
Dapilnya dl Kota Makassar. 
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Pesona Politisi Muda Milenial

Budi Hastuti adalah politisi asal Partai Gearakan Indonesia 

Raya (Gerindra). Politisi kelahiran Takalar, 11 September 

1989 ini terpilih sebagai anggota legislatif  DPRD Kota 

Makassar periode 2019-2024. Ia terpilih dari Daerah Pemilihan 

V yang meliputi Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, dan 

Kecamatan Tamalate.

Politisi jelita ini termasuk pendatang baru di legislatif, 

BUDI HASTUTI
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namun perolehan suaranya mampu bersaing dengan para 

politisi senior dan juga petahana. Dia berhasil terpilih menjadi 

anggota legislatif dengan mengantongi dukungan sebanyak 

2.781 suara. 

Saat kali pertama dilantik, pada 9 September 2019 di lt.3 

Gedung DPRD Kota Makassar, Jl. AP Pettarani, kehadirannya 

menyita banyak perhatian. Selain karena memang terbilang 

muda (terpilih di usia 30 tahun), juga wajahnya yang rupawan. 

Karenanya saat itu beberapa wartawan media menyebutnya: 

legislator cantik. 

Meski diberi dua ‘bonus’, Budi Hastuti tidak lantas jemawa. 

Karena baginya, kedua itu bukanlah menjadi ukuran segalanya.  

Soal sukses usia muda itu tak lepas dari takdir dan kerja 

seseorang. Seperti slogannya: “sukses tidak perlu menunggu tua 

kalau bisa sukses muda, kenapa harus ditunda.” Demikian juga 

soal cantik, itu anugerah Tuhan. “Yang penting kita memiliki 

keanggunan dalam berpikir dan bertindak di politik,” tukasnya 

memahami arti cantik sebenarnya.

Budi Hastuti membuktikannya. Yakni apresiasi bukan karena 

usianya apalagi sebab mengandalkan parasnya, tapi karena hasil 

buah pikir dan aksi politiknya. Kiprahnya tercatat secara baik di 

panggung parlemen Kota Makassar, dalam mengawal berbagai 

Perda yang aspiratif, menyuarakan penyusunan anggaran  yang 

lebih berpihak kepada anak-anak muda dan kaum perempuan, 

serta pelaksanaan pengawasaan yang aktif dan kontinue. 

Saat ini Budi Hastuti dipercaya bertugas sebagai anggota 

Komisi B DPRD Kota Makassar Bidang Ekonomi dan Keuangan. 

Sebelumnya di Komisi D bidang kesejahteraan rakyat. Oleh 

partainya dipercaya sebagai Bendahara Fraksi Partai Gerindra 

DPRD Kota Makassar. 

Budi Hastuti lahir dan tumbuh di Takalar, sebuah daerah 
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yang jauh dari hiruk pikuk aktivitas perkotaan. Dia memulai 

pendidikan di SD Negeri 22 Cakura Takalar. Kemudian 

melanjutkannya di SMP Negeri 25 Makassar. Setelah itu dia 

kembali melanjutkan di SMK 04 Makassar terakhir melanjutkan 

ke perguruan tinggi Universitas Muslim Indonesia (UMI) 

Makassar.

Budi Hastuti termasuk politisi muda yang karirnya 

terbilang cepat menanjak. Di masa kepemimpinan Erick Horas 

sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Makassar, saat itu Budi Hastuti 

dipercayakan dan didapuk sebagai Bendahara DPC Gerindra 

Makassar. Hanya kisaran satu tahun lebih, dia kemudian 

mendapat mendapat kepercayaan untuk maju dan bahkan 

dapat nomor urut 2 pada Pileg 2019.

Saat dua tahun pertama, tugasnya di Komisi D bidang 

kesejahteraan rakyat, dengan mitra kerjanya antara lain 

dinas sosial, dinas pendidikan, kesehatan, pemuda, dan juga 

pemberdayaan perempuan. Di komisi ini, dia concern pada isu-

isu seputar peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Secara khusus, dia terlibat dalam menyuarakan pentingnya 

perlindungan guru melalui Perda Guru yang disahkan pada 

tahun lalu. Kemudian juga dia turut mengawal pembahasan 

seperti Ranperda Hari Kebudayaan, Ranperda tentang 

Penanggulangan Bencana, dan Ranperda tentang Kota Layak 

Anak. Tidak sampai selesai, dia kemudian dipindah ke Komisi B 

bidang pembangunan DPRD Kota Makassar. 

Komitmen perjuangannya untuk kepentingan rakyatnya tak 

diragukan. Melalui reses yang rutin dilakukannya yakni tiga kali 

dalam setahun, Budi mendapati beragam keluhan masyarakat,  

mulai dari masalah perbaikan jembatan yang panjanganya 50 

meter dengan rencana pemasangan pembatas di Kel Balang 

Baru, kemudian di daerah lain keluhan berupa masalah lampu 
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jalan, penyediaan alat pemandi jenazah, masalah pengerukan 

drainase yang berakibat banjir, penyedian bantuan sosial, 

dan pengerjaan paving blok di lorong-lorong di Davil V Kota 

Makassar.

Banjir dan kebakaran hampir menjadi masalah tahunan 

yang terjadi di warga Kota Makassar. Budi Hastuti bersama 

timnya baik dengan partainya biasanya akan menginisiasi 

kegiatan penyaluran bantuan sosial berupa sembako dan 

yang lainnya. Saat Covid dia turut mengawal bantuan masker, 

handsanitizer, dan penyemprotan Kemudian pada hari besar 

Islam, seperti Ramadhan, dia rutin memberikan takjil atau 

sumbangan. Seperti pada April 2022, dia membagikan 300 paket 

ke masyarakat.

Bersamaan dengan fungsi legislasi di parlemen, Budi 

terjadwal melakukan Sosper ke masyarakat, seperti Perda No. 

7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Perda 

No. 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan 

Perlindungan Masyakarat, Perda No. 2 Tahun 2016 tentang 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), 

Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah 

Domestik, Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Rumah Susun, dan 

Perda No. 5 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender (PUG) dalam Pembangunan.

Tiga Perda yang terakhir ini, Budi memberikan perhatian, 

seperti mendesak dinas terkait untuk membuat kembali mulus 

jalan yang rusak akibat dilintasi truk untuk pembangunan IPAL 

Losari, menekan agar Dinas perumahan menyediakan dana 

pemeliharaan rumah susun untuk menunjang kenyamanan 

rumah susun yang diklaim sudah banyak yang rusak, hingga 

komitmennya memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan 

gender bagi kaum perempuan di seluruh bidang pembangunan. 
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Budi Hastuti konsisten 
mengawal tugasnya 

di Parlemen dari 
kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Budi Hastuti baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses ke 
Dapilnya dl Kota Makassar. 
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Melanjutkan Perjuangan

Kartini adalah politisi asal Partai Persatuan Indonesia 

(Perindo). Politisi kelahiran Makassar, 28 September 

1968 ini terpilih sebagai anggota legislatif  DPRD Kota 

Makassar periode 2019-2024. Ia terpilih dari Daerah Pemilihan 

V yang meliputi Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, dan 

Kecamatan Tamalate.

HJ. KARTINI
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Periode ini merupakan yang pertama terpilih sebagai 

anggota legislatif. Kartini mengantongi dukungan hingga 3.047 

suara. Saat ini dia dipercaya bertugas di Komisi D DPRD Kota 

Makassar Bidang Kesejahteraan Rakyat. Di Alat Kelengkapan 

Dewan (AKD) lain dia bertugas sebagai anggota Badan 

Musyawarah (Bamus) dan menjadi anggota Fraksi Nurani 

Indonesia Bangkit (NIB)

Suaminya, Muhammad Said adalah legislator DPRD 

Kota Makassar asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 

2014-2019. Pada Pileg 2019, M. Said tidak mencalonkan diri 

karena ingin fokus mengabdi sebagai dosen; kemudian Kartini 

terpanggil untuk meneruskan perjuangan sang suami di jalur 

politik. Terlebih lagi dia melihat daerah tempat tinggalnya, masih 

banyak yang  harus dibenahi.

Kartini masuk parlemen dengan membawa tujuan ber-

konstribusi memperbaiki sistem pendidikan pada umumnya dan 

pendidikan keagamaan pada khususnya. Sejak awal dia concern 

terhadap sistem penerimaan siswa baru yang dinilainya tidak 

memberikan akses yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Dalam penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru 

(PPDB), dia menduga adanya potensi terjadi ketidakmerataan 

pendidikan bagi masyarakat. Kemudian juga terkait dengan 

pendidikan agama, baik yang diselenggarakan oleh lembaga 

formal seperti sekolah, pesantren, atau TPA/TPQ maupun 

informal semacam majelis taklim, masih perlu dilakukan 

pembenahan terutama efektivitas pengajarannya. 

Di luar itu, Kartini meyakini masih banyak masalah 

pendidikan, seperti masih tingginya angka putus sekolah, 

kualitas tenaga pengajar, fasilitas sekolah yang minim, dana 

bantuan sekolah, hingga link and match para alumni pendidikan 

dengan dunia kerja. Semua itu, dia berkomitmen mengawalnya. 
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Atas aspirasi itulah, sejak awal bertugas hingga kini dia 

mengabdi di Komisi D DPRD bidang kesejahteraan yang salah 

satu fokusnya pada pengawasan pendidikan di Kota Makassar.  

Pada masalah PPDB zonasi, menurut Kartini, terjadi akses 

terbatas siswa pada wilayah tertentu saja, di mana siswa dari 

yang bukan berasal dari zona tersebut, sulit atau kalaupun bisa, 

seleksi dan persaingannya sangat ketat. Hal ini membuat siswa 

yang tidak lolos zonasi, memilih sekolah di lembaga swasta. 

Di Kecamatan Makassar saja, misalnya, hanya ada 2 

SMP Negeri, yaitu PT SPF SMP Negeri 46 dan UPT SPF SMP 

Negeri 47 Makassar. Dengan sistem zonasi, maka penerimaan 

dilakukan hanya sesuai tempat tinggal siswa dan kalau pun 

ada untuk  pendaftar di luar itu tersedia jumlah yang terbatas. 

Kartini mendesak Disdik Kota Makassar mampu menjembatani 

kebijakan zonasi di satu sisi dan penyediaan lebih dahulu fasilitas 

sekolah negeri di sisi lain. Hal ini agar terjadi pemerataan mutu.

Terkait dengan masalah pendidikan agama, Kartini meng-

usulkan agar anak-anak yang telah belajar Al-Quran memiliki 

sertifikat khusus buta aksara al Quran, yang dikeluarkan oleh 

instansi atau lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. 

Hal ini sejalan dengan subtansi dari kehadiran Perda Nomor 01 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Quran.

Secara keseluruhan pada masalah pendidikan, tugas 

politisi Perindo di DPRD ini turut aktif mengawal pengesahan 

Perda tentang Perlindungan Guru yang menurutnya sebuah 

terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga 

pengajar. Per da yang disahkan pada 1 Agustus 2022 lalu itu 

menjamin ke amanan dan keselamatan guru saat menjalankan 

tugasnya mencerdaskan bangsa, mengingat banyak kejadian 

yang guru dijahili atau bahkan dilaporkan ke pihak berwajib 

karena diklaim menghukum murid yang tidak berperilaku denga 

baik. Selain Perda tersebut, yang juga kini masih dikawal proses 
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pembahasannya adalah Perda Hari Kebudayaan, Perda tentang 

Penanggulangan Bencana, dan Perda tentang Kota Layak Anak.

Sementara tugas penganggarannya, dilakukan Kartini 

mendukung Pemkot dalam mengelola anggaran pendidikan dan 

kesehatan yang lebih transparan dan efektif. Dia aktif menyoroti  

Disdik yang lambat dalam penyerapan anggaran sehingga 

menyebabkan kinerja pembangunan gedung dan fasilitas 

sekolah tidak terwujud baik di 2022 ini. 

Sikap politik yang ditunjukan Kartini dalam menyoroti 

kinerja Disdik bersamaan dengan konsistensinya menjalankan 

tugas pengawasannya di bidang kerja lain. Dari kunjungan 

ke lapangan baik saat reses maupun kunjungan Dapil dia 

menemukan perlunya peningkatan kinerja Pemkot di bidang 

lain, seperti penyelesaian masalah kemiskinan, anak jalanan; 

penegakan hukum pada penjualan minuman beralkohol, hingga 

pelayanan kesehatan. 

Menurutnya, kerja pembinaan Dinas Sosial harus lebih 

efektif agar fenomena anak jalanan tidak terus bertambah di 

Kota Makassar. Dana Dinsos sepanjang 2021 saja, pihaknya 

telah menjaring 115 anjal dan gepeng. Jumlah ini dipastikan 

lebih besar lagi. Tidak cukup menjaring atau menangkapi tapi 

juga membinanya. Namun, dia juga mengingatkan, kerja itu 

tidak akan efektif bila tanpa dukungan masyarakat, yaitu dengan 

tidak memberi uang   ke mereka. Dengan demikian, harapannya 

masalah anjal bisa semakin berkurang. 

Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah pelayanan 

kesehatan di Kota Makassar. Kartini menyoroti perlunya direvisi 

Perda Pelayanan Kesehatan seiring dengan perkembangan 

zaman, utamanya jenis penyakit, kategori penerima manfaat, 

hingga layanan bayar. Hal itu disampaikannya saat Sosper Perda  

7 tahun 2009 tentang pelayanan kesehatan. Di luar Perda itu, 

diaa terjadwal mensosialisasikan Perda-perda lain. 
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Hj.Kartini konsisten 
mengawal tugasnya 

di Parlemen dari 
kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-
2024, Hj. Kartini baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses ke 
Dapilnya dl Kota Makassar. 
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Pembuktian Medan Perjuangan Baru 

Irmawati Sila adalah politisi asal Partai Hati Nurani Rakyat 

(Hanura). Politisi perempuan kelahiran Bonto Lebang, 16 

Juni 1987 ini terpilih sebagai anggota legislatif  DPRD Kota 

Makassar periode 2019-2024. Ia terpilih dari Daerah Pemilihan 

V yang meliputi Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, dan 

Kecamatan Tamalate.

IRMAWATI SILA
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Meski terbilang muda saat terpilih, yaitu 32 tahun, namun  

pengalaman politik di legislatif boleh diadu. Pasalnya, sebelum 

ini, Irma, begitu dia akrab disapa, berpengalaman  10 tahun 

sebagai legislator di DPRD Kabupaten Jeneponto, bahkan 

dipercaya menjadi ketua Fraksi Hanura di DPRD Jeneponto. 

Meski begitu, dia mengaku tetap masih perlu beradaptasi dengan 

ritme kerja, koleganya di parlemen, hingga para konstituen di 

Dapil. 

Keterpilihannya di DPRD Kota Makassar mencatatkan 

dirinya sukses melakukan mobilisasi horizontal dari Kabupaten 

ke kota Makassar yang merupakan Ibukota Provinsi Sulsel. 

Kedudukan dan jangkauan kerja DPRD Kota Makassar jelas 

memiliki prestise tersendiri.

Di Pileg 2019 lalu, Irma, mengantongi dukungan sebanyak 

3.451 suara. Oleh partainya dipercaya bertugas di  Komisi D DPRD 

Kota Makassar yang fokus mengurusi bidang kesejahteraan 

rakyat dan sebagai anggota Fraksi Nurani Indonesia Bangkit 

(F-NIB) DPRD Kota Makassar. 

Pendidikannya berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas 

Hasanudin Makassar. Setelah lulus kuliah, tepatnya usia 21 

tahun, jelita ini sudah berkiprah di politik praktis dengan menjadi 

anggota DPRD Kab. Jeneponto. Untuk memperluas jaringannya, 

dia pun turut aktif di sejumlah organisasi primordial seperti 

paguyuban warga Jeneponto yang berdomisili di Makassar; dan 

menjadi Wakil Ketua Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga 

Turatea (KKT) Jeneponto.

Kiprah di DPRD Kota Makassar, aktif terlibat dalam proses 

penyusunan dan pembahasan Perda yang partisipatif, proses 

penganggaran yang transparan, serta pengawasan yang efektif 

kepada pemerintah, baik terkait dengan pelaksanaan Perda, 

APBD hingga kebijakan dan keputusan Walikota. 
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Dalam hal keterlibatan fungsi legislasi, Irma dipercaya 

menjadi salah satu anggota Pansus Ranperda Perumda Parkir 

yang aturannya telah disahkan dalam Paripurna DPRD Kota 

Makassar pada Agustus 2021 lalu. Dia mendorong efektivitas 

dan efisiensi pengelolaan retribusi parkir melalui terbentuknya 

Perumda, sehingga kinerjanya menjadi lebih profesional dan 

terpercaya. 

Secara khusus di Komisi D, dia mengawal proses 

pembahasan Perda tentang Perlindungan Guru hingga akhirnya 

disahkan pada 2 Agustus 2022 ini. Sambil tetap mengawal 

beberapa Ranperda lainnya yang saat ini masih dalam tahap 

pembahasan, seperti Perda tentang Hari Kebudayaan Kota 

Makassar, Perda tentang Penanggulangan Bencana, hingga 

Perda tentang Kota Layak Anak.

Terkait dengan fungsi anggaran dan pengawasannya, Irma 

konsisten menyuarakan pentingnya transparansi dan efektivitas 

penggunaan anggaran negara. Seperti saat dia menyoroti 

kinerja RSUD Daya yang diklaim belum maksimal, sehingga 

diminta untuk audit. “Fasilitas perlu dibenahi, mengingat 

banyak yang rusak seperi AC, atap yang bocor, sehingga perlu 

diaudit,”ucapnya. 

Akurasi pengawasan juga didukung dengan melakukan 

kunjungan langsung ke lapangan. Seperti keikutsertaannya 

bersama tim Komisi D, kunjungan ke Gedung Puskesmas 

Jumpandang Baru di Kec. Tallo, Jalan Ir. Juanda pada November 

2020 untuk memastikan kesiapannya, menyusul rencana puskes 

itu dijadikan RS tipe C. “Kita pastikan anggaran itu dipakai 

dengan tepat, dan bangunannya sesuai standar,” jelasnya.

Penggunaan anggaran Pemkot untuk penanganan ke-

mis kinan pun turut menjadi perhatian Irma.  Seperti saat 

melakukan inveksi mendadak (sidak) ke Dinas Sosial khusus 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang melakukan 
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pendataan para penerima BLT dan bansos lainnya, menyusul 

banyak keluhan warga yang layak menerima, namun tidak 

terdata. Tercatat dari Dinsos ada 38 ribu lebih penerima, namun 

baru ada 27 ribu yang sudah tervalidasi. Irma memastikan ada 

jumlah lebih besar lagi dari 38 ribu jiwa yang berhak, terlebih 

dengan ada Covid-19. Ketepatan data kemiskinan sangat 

penting, agar dana Bansos disalurkan pada warga yang berhak. 

Saat terjadi pandemi, Irma termasuk anggota DPRD 

yang lantang menyoroti kinerja Pemkot, mulai dari kebijakan 

pendidikan, kesehatan hingga Bansos Covid-19. Yaitu saat PPDB 

Online, dia meminta dinas agar sosialisasi intensif mengingat 

banyak warga tidak tahu sistem tersebut. Demikian juga soal 

adanya penolakan rapid test sebagian masyarakat, dia pun tegas 

meminta Dinas kesehatan aktif mengedukasi warga agar tidak 

salah paham. 

Untuk memperkaya pengalaman dalam fungsi peng-

awasan, khusus di bidang pendidikan, Irma bersama rekan 

Komisi D tercatat melakukan sejumlah kunjungan ke Disdik 

dan DPRD Jakarta serta DPRD Bandung pada Februari 2020 

lalu. Kunjungan dalam rangka sharing mengenai pengawasan 

terhadap peningkatan pendidikan hingga tenaga honorer.

Bersamaan dengan fungsi legislasi di parlemen, Irma 

terjadwal melakukan Sosper ke masyarakat, seperti Perda No. 

7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Perda 

No. 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman 

dan Perlindungan Masyakarat, Perda 5 tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pem-

bangunan. Terkait Perda gender ini, sebuah kemajuan bagi 

Pemkot mendukung akses yang terbuka luas bagi siapa saja untuk 

mengisi pembangunan, baik di jabatan struktural pemerintahan 

maupun di partai politik. Perempuan memiliki ruang yang luas. 
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Irmawati Sila konsisten 
mengawal tugasnya 

di Parlemen dari 
kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.
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Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Irmawati Sila baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses ke 
Dapilnya dl Kota Makassar. 
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Api Semangat Yang Terus Berkobar

Anton Paul Goni adalah politisi asal Partai Demokrasi 

Indonesia-Perjuangan (PDI-P). Politisi kelahiran 

Makassar, 22 Februari 1961 ini terpilih sebagai anggota 

legislatif  DPRD Kota Makassar periode 2019-2024. Ia terpilih 

dari Daerah Pemilihan V yang meliputi Kecamatan Mamajang, 

Kecamatan Mariso,  dan Kecamatan Tamalate. Terpilih untuk 

pertama kalinya sebagai anggota legislatif.

ANTON PAUL GONI
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Meski yang pertama, Anton sebetulnya termasuk politisi 

senior di PDI Perjuangan. Adiknya, Rudy Pieter Goni bahkan 

sudah menjabat anggota DPRD Provinsi selama dua periode, dan 

menjadi Sekretaris DPD Sulsel. Karena berbagai kesibukannya, 

baru di Pemilu 2019, Anton memutuskan untuk ikut kontestasi  

pemilihan. 

“Tidak ada kata berhenti sepanjang masih ada kesempatan 

dan kemampuan untuk menjadi wakil rakyat walau harus 

berhadapan dengan petahana dan mantan petahana,” kata 

Anton saat ditanya wartawan perihal pilihan politiknya. Darinya, 

kita belajar untuk tidak boleh berhenti mengabdi kepada rakyat; 

kapanpun harus siap membantu. Terbukti kerja kerasnya 

memang membuahkan hasil. Warga di Dapil V percaya sebagai 

wakilnya di parlemen dengan perolehan 2.128 suara. 

Di parlemen, dia mendapat tugas sebagai anggota Komisi C 

DPRD Kota Makassar Bidang Pembangunan dan anggota Fraksi 

PDI perjuangan. Dua tahun sebelumnya bertugas di Komisi 

A bidang Hukum dan Pemerintahan. Atas nama fraksinya, 

dia berjuang untuk secara efektif menyuarakan kepentingan 

rakyat di dapilnya dan partainya khususnya yang terkait dengan 

permasalahan pembangunan di Kota Makassar. 

Sebelum berkiprah di politik, ayah tiga anak ini aktif sebagai 

profesional di beberapa perusahaan seperti Kabag Logistik PT. 

Bahana Cipta 2002 dan PT. Karya Anugrah. Di partai menjadi 

Pengurus PAC PDI P Kec. Tamalate dan sekarang menjadi Wakil 

Ketua Bidang Kehormatan DPC PDI Perjuangan Kota Makassar 

Periode 2015-2020 dan Periode 2019-2024.

Adapun jenjang pendidikan dasarnya diselesaikan di SD 

Frather Mamajang tahun 1972 dan SMP Frather Mamajang Tahun 

1975. Kemudian ia melanjutkan ke SMA Katolik Cendrawasih 

Tahun 1979. Pendidikan Diploma III ia peroleh di Akademi Bank 

Dan Management Tahun 1985.
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Kiprah suami dari Adolfina Seko di parlemen tercatat secara 

apik melalui sejumlah rekaman media mulai dari konsistensinya 

mengawal aspirasi warga dalam masalah kelengkapan identitas 

data pribadi, seperti akte lahir, pengurusan KTP, KK, hingga 

data BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Seperti saat dia 

memperjuangkan keluhan warga saat reses di Kel. Barombong, 

Kel. Jongaya, Kel. Tamparang Keke, Kec. Tamalate. 

Untuk mengawal aspirasi warga ini bahkan dia bersama 

koleganya di Komisi A sempat melakukan Sidak ke ke Kantor 

Kecamatan Rappocini dan Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil (Disdukcapil) pada Oktober 2019. Pada kesempatan itu 

juga ditemukan aduan kekurangan blanko KTP dan KK, yang 

mendapat respon langsung. Aksinya kini berbuah manis, 

pelayanan di Disdukcapil pun semakin meningkat. 

Tidak hanya itu di setiap reses, dia pun kerap meminta 

warga untuk menyampaikan apapun keluhannya untuk 

diperjuangkannya. Seperti soal kebutuhan ambulan gratis dan 

fasilitas untuk jenazah warga Kel. Pa’baeng-Baeng, masalah  

hukum dan keamanan kampung dari tawuran kelompok dan 

remaja di Kel. Mannuruki Kec. Tamalate, bantuan sosial dan 

Program Keluarga Harapan (PKH), pelatihan usaha bagi anak-

anak muda, masalah banjir hingga masalah infrastruktur jalan di 

lorong wisata dan daerah lainnya di Dapil V Kota Makassar. 

Saat dipindah ke Komisi C yang khusus menangani 

pembangunan, APG akronim panggilannya, seperti mendapat-

kan wadah yang lebih cocok untuk perjuangan aspirasi 

warganya yang terkait langsung masalah seperti drainase 

dan pembangunan jalan. Seperti dikeluhkan warga di Kel. 

Maccini Sombala, Kel. Jongaya yang mengeluhkan penerangn 

jalan, pengerukan drainase. “Saya perhatikan apa yang warga 

butuhkan,” tegasnya terhadap komitmen perjuangannya.  
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Atas berbagai keluhan dan aspirasi warga itu, selanjutnya 

diperjuangkan Anton di dalam komisi, Pansus, dan Paripurna 

DPRD. Selanjutnya, menjadi program kerja bagi SKPD terkait 

untuk ditindaklanjuti menjadi prioritas. Sejauh ini sejumlah 

aspirasi yang diperjuangkannya telah banyak dirasakan 

langsung oleh masyarakat, baik dari layanan perbaikan KTP, 

hingga perbaikan jalan di Lorong Wisata. 

Tugas pengawasan Anton turut dilengkapi dengan men-

jalankan fungsi lainnya yakni dalam bidang legislasi. Dia 

tahun lalu dipercaya menjadi Sekretaris Pansus Ranperda 

Produk Hukum bersama ketua Ari Ashari Ilham. APG berperan 

mencatat, mengkoordinasi, dan melakukan inventarisir dari 

pembahasan awal, tahap ekspose naskah akademik, hingga turut 

dalam kunjungan ke Dirjen Otda Kemendagri RI untuk dengar 

pendapat, dan beberapa kali rapat mematangkan pembahasan 

Ranperda tersebut.  

Selain itu, tugas Sosialisasi Perda juga rutin terjadwal ke 

masyarakat. Beberapa Perda yang telah disosialisasikannya 

antara lain Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Bantuan Hukum, Perda No. 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban 

Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyakarat, Perda No. 

2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perusahaan (TJSLP), Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 

Air Limbah Domestik, Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Rumah 

Susun, Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan, 

Nomor 2019 tentang Pemuda, Nomor 4 tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Sampah. Terkait Perda sampah ini, APG meminta 

warga mendukung dan aktif membayar sampah, karena dari itu 

akan digunakan untuk membeli fasilitas. 

Kegiatan lain yang rutin dilakukan, seperti melakukan 

penanaman 2.800 bibit pohon di 2 Kec., yaitu Kec. Tamalate dan 

Manggala bersamaan dengan HUT PDIP ke-48. 
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Anton Paul Goni 
konsisten mengawal 

tugasnya di Parlemen 
dari kehadiran di setiap 

rapat Komisi, Paripurna, 
kunjungan kerja 

(Kunker), sosialisasi 
Perda, hingga reses. 

Representasi sebagai 
wakil rakyat hanya 

dapat direalisasikan 
dengan konsisten 

mengawal tugas itu.



323KIPRAH DAN PEMIKIRAN

Beberapa kegiatan Anggota DPRD 
Kota Makassar periode 2019-2024, 
Anton Paul Goni baik di parlemen 
maupun saat kunjungan reses ke 
Dapilnya dl Kota Makassar. 


