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Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa, atas Ridha Nya kita masih
diberikan kesempatan untuk menemui para
pembaca melalui Majalah Parlementaria
edisi ke-1 ( Januari- Maret) di Tahun 2020
ini. Kami atas nama Sekretariat DPRD
Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan
rasa terima kasih yang tak terhingga atas
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upaya yang telah dilakukan tim majalah
Parlementaria. Insya Allah kami akan
hadir tiga edisi dalam setahun. Kehadiran
majalah ini tidak lain adalah untuk memenuhi
keingintahuan
berbagai kegiatan yang
telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
sepanjang tiga bulan terakhir ini antara
lain kunjungan Ketua dan anggota DPRD
Sulteng ke Mapolda Sulteng, ke Markas
Lanal Palu, dinamika rapat-rapat dengan
mitra, kunjungan kerja dalam maupun luar
daerah, serta berbagai informasi lainnya.
Informasi dan publikasi yang kami sajikan saat ini hanyalah sebagian kecil dari
beberapa kegiatan kedewanan, karena
sesungguhnya ada banyak hal yang belum
dapat kami tampilkan secara keseluruhan,
mengingat berbagai keterbatasan yang kami
miliki. Semoga informasi yang disajikan pada
edisi kali ini dapat memberi nilai tambah dan
bermanfaat bagi para pembaca.
Redaksi
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Tuty Zarfiana, SH, M.Si
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Wakil Pemimpin Redaksi
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Penyunting/ Editor
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SAMBUTAN KETUA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH
Bismillahirrahmanirahim
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh……
Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah
dan karuniaNya , sehinggga Majalah Parlementaria Edisi I
Tahun 2020 hadir dan tetap eksis untuk menginformasikan
berbagai kegiatan kedewanan.
Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada Tim Redaksi penyusun
Majalah Parlementaria Tahun 2020 dalam merekam
dan mempublikasikan kegiatan dewan yang telah
dilaksanakan selang tiga bulan terakhir ini (Medio
Januari-Maret)
Karena majalah ini menjadi salah satu bagian
dari pertanggungjawaban kepada masyarakat
Sulawesi Tengah yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami untuk duduk di lembaga
DPRD Sulawesi Tengah Periode 2019-2024, maka
saya berharap majalah ini tetap eksis sebagai media
publikasi dan pemberi informasi yang aktual.
Akhirnya semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha
Esa , senantiasa meridhoi usaha dan kerja keras kita
semua .
Sekian dan terima kasih .
Wassalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh
Palu,

Maret 2020

Hj. Nilam Sari Lawira SP, MP
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‘’Virus Corona Melanda,
Dunia Merana’’
DPRD Sulteng Dukung Pemprov Pembatasan Interaksi Sosial

MAJALAH PARLEMENTARIA -- Covid -19 atau virus corona, membuat
dunia merana, tak ada lagi tegur sapa,
tak ada jabat salam, tak ada keramaian,
semua ruang public serba dibatasi. Virus ini benar-benar membuat panik
seantero jagad, bagaimana tidak, mikro
organisma yang berasal dari Wuhan
China ini, merupakan virus mematikan
dengan penyebaran yang paling mudah,
jejak korban yang terinveksi saja sudah
dapat menularkan pandemic virus corona ini.
Begitu luar biasanya virus ini,
hingga Ketua Komisi IV DPRD Provinsi
Sulawesi Tengah, Dr Alimuddin Paada,
MS, mengatakan, mendukung penuh
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kebijakan Pemerintah Provinsin Sulteng
untuk membatasi interaksi social sebagai
upaya pencegahan merebaknya virus Corona atau Covid 19 di Wilayah
Sulteng . ‘’Untuk keselamatan kita semua,
kami mendukung upaya Pemprov untuk
mencegah masuknya virus ini,’’ katanya.
Alimuddin mengatakan hal tersebut
saat berbicara mewakili Ketua DPRD
Sulteng pada rapat Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (Forkopmida) pada
Senin (16/3/2020) di Ruang rapat
Gubernur Sulteng.
Rapat yang dipimpin oleh Gubernur
Sulteng Drs H Longki Djanggola, M.Si
dihadiri oleh para kepala Dinas, Badan
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dan Biro di jajaran Pemprov Sulteng
sebagai bentuk tindaklanjut
instruksi
Presiden Joko Widodo dalam mencegah
penyebaran virus corona atau covid -19
di daerah ini.

diharapkan dapat menyampaikan kepada
pengusaha untuk sementara menutup
tempat hiburan malam, serta bioskop
yang ada di wilayahnya masing-masing.
Selain itu juga diputuskan, terhitung
sejak tanggal 16-29 Maret 2020 sekolah
Pada kesempatan tersebut, Alimud- diliburkan dan akan ditinjau kembali
din juga mengatakan, usulan Lock down melihat perkembangan ke depan. PemKetua DPRD Sulteng yang dimaksud prov Sulteng menyatakan, menyiapkan 5
adalah pembatasan ruang social, Rumah Sakit rujukan covid-19. Adapun
mungkin hanya penyebutan istilah saja, ke-5 RS rujukan tersebut adalah, RSUD
yang dimaksud lock down.‘’Yang jelas Undata Provinsi Sulteng, RS Anuta Pura,
keputusan apapun yang diambil dalam RSUD Mokopido Tolitoli, RSUD Kolonerapat Forkopimda pada hari ini, kami dari dale Morowali, RSUD Luwuk Kabupaten
DPRD Sulteng akan menyetujuinya, ‘’ Banggai.
kata Alimuddin.
Alimuddin usai rapat mengatakan,
Dalam rapat ini ada sejumlah hal yang masyarakat diminta dengan kesadaran
diputuskan, yakni gubernur menegaskan sendiri untuk menjaga kebersihan, dan
upacara 17 Maret 2020 di tiadakan, apel membatasi dirinya dari aktifitas diluar. ‘’Ini
pagi untuk 2 pekan kedepan ditiadakan, untuk keselamatan kita semua,’’ ujarnya.
selanjutnya walikota dan para bupati (nl)
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KOMISI IV DPRD SULTENG LAKUKAN
RDP TERKAIT VIRUS COVID-19

MAJALAH PARLEMENTARIA -Dalam
situasi yang mulai mengkhawatirkan Komisi IV DPRD Sulteng melakukan Rapat
Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra
terkait upaya penanganan dan antisipasi
penyebaran virus corona atau covid-19
di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng
pada Jumat (20/3/20). Ini dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab wakil
rakyat tersebut untuk meminta keterangan
terkait langkah-langkah apa yang sudah
dilakukan dan bagaimana perkembangan
virus pada instansi yang terkait.
Mitra yang dihdirkan masing masing
adalah Kadis Kesehatan Provinsi Sulteng
dr Reny Lamadjido, Kadis Dikjar Drs Irwan Lahace dan Kadis Nakertrans Arnold
T, kepala BNPB dan sejumlah kepala
bidang masing masing instansi tersebut.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua
Komisi IV DPRD Sulteng Dr Alimuddin
Paada, MS dan dihadiri oleh sejumlah
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anggotanya masing masing I Nyoman
Slamet SP.d, M.Si, Erwin Burase, M Hidayat Pakamundi SE, Winiar Hidayat SE
dan Fairus Maskati.
Dalam RDP tersebut pimpinan dan
anggota dewan ingin mengetahui bagaimana kesiapan pihak kesehatan dan Dikjar Sulteng berkaitan dgan virus mematikan ini.
Kadis Kesehatan Dr Reny Lamadjido
mengatakan, sejumlah langkah-langkah
telah diambil pihaknya, antara lain
memastikan
ketersedian 89 ruang
isolasi yg tersebar diseluruh Rumah
Sakit di Palu jika Corona ini benarbenar masuk ke Sulteng, termasuk akan
menggunakan asrama haji. Selain itu juga
sudah dilakukan menyiapkan petugas
kesehatan untuk melakukan pemeriksan ketat di pelabuhan dan Bandar, dan
jika ditemukan seseorang degan suhu
38 derajat celvius langsung dimasukan
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dalam ruang observasi.
Reny mengatakan, yang paling
penting saat ini
adalah sosialisasi
agar masyarakat mematuhi instruksi
gubernur yakni
mengurangi kontak
dengan banyak orang, rajin mencuci
tangan dan olahraga, menjaga pola
makan dan mengurangi stres, karena
penyakit ini dengan ketahanan daya
tahan tubuh yang kuat dapat sembuh
dengan sendirinya. DPRD meminta
agar pihak Dinkes dapat bekerja sama
degan provider Telkomsel tentang
informasi yang dapat di share terkait
dengan virus ini kepada masyarakat,
agar informasi cepat sampai ketangan
masyarakat. ‘’Kami minta agar Dinkes
dapat bekerja sama dengan Telkomse,
sehingga informasi yang penting untuk
masyarakat ketahui dapat langsung di
terimah,’’ ujar Alimuddin.

kemungkinan ujian nasional tertunda
atau ditiadakan, menunggu situasi dan
perkembangan selanjutnya.
Dari Dinakertrans Sulteng juga menyampaikan bahwa hingga sat ini belum
ada laporan dari perusahaan terutama
yg memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
(TKA) yang diindikasikan terjankit virus
asal Wuhan- China ini. Pihaknya juga
telah menghentikan perjalanan dinas
bagi pegawai di lingkup instansinya dan
juga telah menghetikan masuknya WNA
dan melarang pulang sejak Indonesia
dinyatakan terjangkit virus Corona.

Sedangkan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BNPD) mengatakan
belum ada persiapan khususnya terkait
dengan stok logistik hingga saat ini, yang
ada di gudang BNPB adalah kebutuhan
sekunder misalnya selimut. Alimuddin
berharap masyarakat Sulteng untuk
Sementara itu Kadis Dikjar mengatakan saat dapat menahan untdiri untuk tidak
bahwa saat ini pihaknya telah meliburkan mengunjungi tempat tempat keramian,
seluruh anak sekolah dan dalam masa dan menjaga kesehatan. ‘’Ini butuh
libur ini akan melakukan penyemprotan kesadaran dari masyarakat itu sendiri,
di sekolah sekolah. Jika kondisi masih demi keselamatan kita bersama tidak
terus berlangsung maka tidak menutup usah dulu keluar rumah,’’ katanya.
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‘’Urusan Kemanusian Harus
Diutamakan’’
Nilam: Dalam Proses
Rehab Rekon Pasca
Bencana Padagimo
MAJALAH PARLEMENTARIA - Dalam
Proses Rehab dan Rekonstruksi pasca
bencana di Kota Palu, Donggala, Sigi dan
Donggala (Padagimo) harus mengutamakan
urusan kemanusiaan. Hal tersebut menjadi
penekanan ketua DPRD Provinsi Sulawesi
Tengah (Sulteng), Nilam Sari Lawira, SP,
MP dalam rapat bersama panitia khusus
(Pansus) Rehab Rekon pasca Bencana
Padagimo DPRD Sulteng yang digelar di
Ruang Baruga DPRD Sulteng pada, Jumat
(14/2/2020).
“Saya tegaskan bahwa, dalam konteks
rehab rekon pasca bencana ini, urusan
kemanusiaan harus di utamakan dari
pada segala urusan,” katanya.
Selain itu kata Nilam, dalam proses pemulihan korban pasca bencana.
Hal utama yang harus dilakukan adalah
memastikan semua warga memperoleh
haknya agar dapat kembali hidup normal.
Kemudian pemerintah dapat menjalankan
program lainnya.
“Tentu saja, kita ingin mengetahui apa
saja upaya yang telah dilakukan dan relevansinya dengan keadaan para pengungsi
hari ini,” tambahnya.
Yang tidak kalah penting menurut Nilam adalah jangan sampai ada satu korban
yang terabaikan dari triliun uang yang
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digelontorkan.
“Kita harus memberi rasa keadilan
dan pemenuhan hak sejak dari niat dan
rencana,” tegasnya.Dalam rapat tersebut,
dihadiri oleh seluruh dinas terkait untuk
menyampaikan laporan perkembangan
rehabilitasi dan rekonstruksi,antara lain
dari Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD), dari Dinas Pendidikan
dan Pengajaran (Dikjar Sulteng).
Rapat Pansus kali ini dipimpin langsung
oleh ketua Pansus Drs Budi Luhur Larengi
dan dihadiri Ketua DPRD Sulteng Hj Nilam
Sari Lawira SP,MP. Sementara itu dinas terkait yakni Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan
Pengajaran Provinsi Sulawesi Tengah,
Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman
dan Pertanahan, Serta Dinas Bina Marga
dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi
Tengah dihadirkan. Ada sejumlah hal yang
diminta Pansus untuk mendapatkan dari
OPD yang diundang terkait progres atau
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hal yang dilakukan pasca Bencana 28
September 2018 lalu. Kepala Dinas Dikjar Provinsi Sulawesi Tengah, Drs Irwan
Lahace misalnya, ia memaparkan data
Sekolah Rusak dan telah ditangani oleh
Pemerintah Daerah dan Pihak lain yang
terlibat dalam pemulihan wilayah padagimo pasca bencana Tersebut. Sementara
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang,
juga memberi penjelasan mengapa

pemanfaatan dana Hibah dari Pemda DKI
yang diperuntukan untuk pembangunan
Infrastruktur Jalan dan Jembatan agak
mengalami hambatan dan kendala dalam
pelaksanaan dilapangan. Demikian pula
BPBD melalui Kepala BPBD Dr. Bhartolomeus Tandigala menjelaskan dan
menyampaikan hal-hal terkait yang
telah dilakukan dan dilaksanakan pasca
Bencana. ****

Pansus Padagimo Terus
Perjuangkan Hak Masyarakat

MAJALAH PARLEMENTARIA –Nasib
korban terdampak bencana Gempa, Tsunami dan Likuifaksi yang berlanda Kota
Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong
sudah dua tahun berselang masih banyak
yang belum juga tuntas. Para korban tak
tahu harus berlabuh kemana, sejumlah
pihak yang paling bertanggungjawab atas
pemenuhan hak-hak mereka juga nampaknya belum berdaya, bahkan DPRD
Provinsi Sulawesi Tengah sudah dua
kali membentuk Panitia Khusus (Pansus) berkali kali menggelar rapat untuk
memperjuangkan nasib mereka tapi
Parlementaria @ 2020

hasilnya dirasakan masih belum maksimal,
Tidak akurasinya data, adanya
sejumlah pihak yang ‘bermain’ dalam derita
korban Padagimo tersebut juga menjadi
salah satu hal yang cukup mengganggu
terpenuhinya hak-hak korban. Derita para
korban tidak cukup dirasakan oleh para
wakil rakyat, karena mereka juga turut
mengalaminya, maka seperti tak kenal
lelah, DPRD Provinsi Sulteng melalui
Panitia Khusus (Pansus) Kebencanaan
Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo) akan terus berupaya
Hal : 10
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memperjuangkan hak masyarakat terdampak bencana.
Upaya pemenuhan hak tersebut
dilakukan
sesuai
dengan
amat
Undang-undang nomor 24 tahun 2007
tentang penanggulangan bencana dan
Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun
2013. Pemda memiliki tanggung jawab
dan kewajiban untuk menangani bencana
secara sistematik, terukur, terencana
dan terkoordinasi dengan baik.
“Ini merupakan rapat pansus yang
kedua. Masyarakat terdampak bencana
harus mendapat haknya,” ungkap Sekertaris Pansus Padagimo, Hj.Wiwik Jumatul Rofi’ah, usai menggelar rapat, Rabu
(05/02/2020).
Sejumlah pihak terakit akan turut
diundang dalam proses pembahasan
bersama tim Pansus. Wiwik mengaku saat
ini pihaknya tengah menunggu data terkait
progres penangan bencana. Jika data itu
telah ditemukan, pihaknya akan meninjau
langsung ke lokasi untuk memastikan
realisasi dari data yang disampaikan.
“Kami
Hal : 11

akan

mengundang

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
dan Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD). Rencananya pada
senin tanggal 10 Februari 2020. Mereka
juga harus membawa data, yang telah
dilaksanakan sesuai dengan tupoksinya
dan apa rencana selanjutnya,” katanya.
Rehabilitasi dan rekonstruksi, di-akuinya harus mengutamakan dan menjamin
para korban. Agar masyarakat yang belum
mendapatkan haknya, dapat segera
memperolehnya.
“Mereka (korban bencana,red) harus
mendapatkan hak. Seperti rumah hunian
tetap (Huntap). Juga berkaitan dengan
relokasi dan pelaksanaan pendidikan
sarana yang terkena dampak agar segera
diselesaikan,” tambah politisi PKS ini.
Pansus ini, merupakan lanjutan dari
pansus sebelumnya. Sehingga kerja-kerja yang dilakukan juga melanjutkan hasil
yang telah dibahas sebelumnya.
“Ini pansus lanjutan dari sebelumnya.
Jadi bukan kerja baru, karena pansus
terdahulu sudah mendapatkan hasil. Jadi
sekarang kita hanya melanjutkan hasil
yang kemarin,” tegasnya ( nel)
Parlementaria @ 2020
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Mengenal Lebih Dekat Hj Nilam Sari Laswira, SP, MP

Masuk Politik Ingin
Meningkatkan Kesadaran
Perempuan Akan Demokrasi
MAJALAH PARLEMENTRIA — NAMA
Hj Nilam Sari Lawira SP, MP dalam kurun
satu tahun terakhir ini, tiba-tiba saja melejit
dan menjadi pembicaraan dimana-mana,
menyusul ditetapkannya ia menjadi Ketua
DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Perode
2019-2024.Dan Ia mencatat sejarah baru
di Sulteng sebagai wanita pertama yang
memimpin lembaga wakil rakyat tersebut.
Masuknya nama Nilam Sari dalam kancah
politik Sulteng sebenarnya tidak begitu
mengagetkan, maklum sejak kepincut
dengan dunia politik yang lebih dulu
digeluti suaminya Ahmad H Ali yang saat
ini juga menjadi salah seorang anggota
DPR-RI dan masuk dalam pentinggi
Partai Nasdem, namanya sudah disebutsebut akan menyumbang satu kursi untuk
Partai besutan Surya Paloh itu, namun
terpilihnya wanita berparas cantik ini
menjadi Ketua DPRD Sulawesi Tengah
memberi kejutan dan nuansa baru serta
ekspetasi yang berbeda bagi masyarakat
Sulawesi Tengah.
Hal ini, antara lain karena publik
menilai ia merupakan pendatang baru di
dunia politik, ada sedikit kekhawatiran
tentang kemampuannya mengingat kursi
di DPRD di dominasi kaum pria, tapi
begitu tampil perdana saat memimpin
sidang usai dilantik, kekhawatiran itupun
buyar, ia pantas dan layak menduduki
singgasana itu, karena mumpuni dan kafabel. Berlatar belakang sebagai dosen di
Fakultas Pertanian Universitas Tadulako,
tentunya kekhawatiran tersebut sangat
tidak beralasan, apalagi ia dikelilingi oleh
keluarga yang juga banyak dan lebih
dulu berkiprah di dunia politik.
Menurut Nilam sari seiring dengan
makin majunya demokrasi di Indonesia, serta masih tingginya ketimpangan
kehidupan dalam masyarakat, khususnya
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di Sulteng, ia terpanggil untuk mengisi
ruang itu, dan salah satunya adalah
masuk dalam dunia politik sebagai jalan
untuk lebih banyak berbuat dan berkiprah demi kesejahteraan masyarakat.
Maka keputusannya untuk meninggal-kan pekerjaannya sebagai dosen
tetap, bukan merupakan langkah mundur,
tetapi
niat tulus untuk membangun
Sulawesi Tengah, terutama untuk kemanjuan pendidikan,
pemberdayaan
perempuan dan anak, serta peningkatan
kesadaran akan pentingnya demokrasi
bagi wanita membuat tekadnya bulat
untuk benar-benar masuk dalam dunia
politik secara total.
Lalu,
bagaimana pengalamannya
setelah beberapa bulan ini menjabat
sebagai Ketua DPRD Sulteng?
secara
khusus bertutur
kepada
Majalah Parlementaria
mengatakan,
tidak ada hal yang terlalu mencolok saat
dirinya dulu dan saat ini, yang berbeda
adalah protokoler sudah ada, kegiatan
yang terjadwal juga sudah cukup padat,
maka agenda-agenda untuk pertemuan
dengan konstituen dilakukan disela-sela
kegiatan formal tersebut. Olehnya kata
Nilam, ia harus pandai-pandai membagi
waktu baik untuk keluarga, konstituen
maupun tugasnya sebagai ketua DPRD
Sulteng. ‘’ Yang penting semua terakomodir dan pandai-pandai membagi
waktu, dan bagaimana membagi waktu
karena kita sudah milik masyarakat’’
ungkapnya.

Hal : 12
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Lebih dekat Dengan Waket I DPRD Sulteng : H. M Arus Abdul Karim

Memimpin Golkar
Pelan Tapi Pasti
MAJALAH PARLEMENTRIA — Pembawaannya tenang, punya perangai yang
ramah, kesan itulah yang langsung bisa
dirasakan oleh siapa saja ketika berjumpa
dengan H.Moh Arus Abdul Karim. Bagi
masyarakat Sulteng, khususnya Kota Palu,
Nama Arus Abdul Karim yang kini menjabat
sebagai Wakil Ketua I DPRD Sulteng periode 2019-2024 lebih lekat dengan panggilan
Kak Arus. Mungkin karena ketenangan itu
pula Partai Golkar di Sulteng yang kini dipimpinanya selang 5 tahun terakhir ini masih
sangat diperhitungkan di tengah tengah
banyaknya partai baru yang masih fresh
sebagai competitor dengan jargon-jargon
politik yang sedikit banyak mendeskriditkan
Partai berlambang pohon beringin itu.
Pelan tapi pasti, alumni STIA_LAN
ini telah membuktikan mampu membawa
Partai yang dipimpinnya tersebut dalam
3 besar perolehan kursi di DPRD Sulteng,
termasuk bertahan untuk bisa menyumbang
salah satu kursi pimpinan bukanlah hal
yang mudah, tapi dengan kepiawaiannya
memimpin organisasi politik dengan kuning
sebagai warna kebesarannya itu, terbukti
simpatisan dan panatisme partai ini dipastikan hampir merata hingga di tingkat akar
rumput dan keperkasaannya masih menjadi
momok dan disegani bagi partai –partai
lainnya.
Setelah ia kembali terpilih sebagai ketua
DPD Golkar Sulteng pada awal Februari
Tahun 2020 lalu yang kedua kalinya, Arus
Abdul Karim yang ditemui usai menerimah
pengurus PARFI Sulteng ternyata cita-cita
untuk terjun dalam dunia politik mungkin
terkesan klise yakni ingin bermanfaat dam
memberikan kesejahteraan bagi lebih
banyak orang. ‘’Kalau cita-cita saya masuk
Parpol tentu saja ingin lebih bermanfaat
Hal : 13

untuk banyak orang,’’ kata Arus yang dulu
PNS dan memilih pensiun dini ini.
Salah satu untuk bisa mewujudkan
impian tersebut kata Arus adalah terjun ke
dunia politik, meski diakuinya selama ini ia
juga sudah cukup berbuat. tapi itulah dunia
politik, magnetnya begitu kuat, sejak terpilih
menjadi Ketua DPD Partai Golkar Sulteng di
Tahun 2010 lalu, publik langsung bisa menggadang-gadang
ia akan menjadi salah
satu pimpinan DPRD Sulteng, maklum,
Partai Golkar ditangan dinginnya pasti akan
bisa bersaing, dan benarnya saja Golkar
Sulteng mendapat kursi terbanyak kedua
setelah Partai Nasdem, dan pria yang juga
sebagai pengusaha ini berhasil menduduki
salah satu kursi pimpinan DPRD Sulteng.
Lalu apa tanggapannya setelah duduk
di lembaga wakil rakyat ini? Ia mengaku
dengan waktu yang masih terbilang baru
seumur jagung di lembaga wakil rakyat ini,
belum banyak yang ia perbuat, dan ia belum
mau menjanjikan apa-apa, yang jelas, rakyat
yang akan menilai dan merasakan. ‘’Biar
mereka yang berbicara dan menilai, saya
berusaha untuk melakukan yang terbaik,
soal penilaian rakyat dan Allah yang tahu,’’
katanya. (nel)
Parlementaria @ 2020

Edisi Jan - Mar 2020

Sisi Lain Dari HJ. Zalzulmida A Djanggola, SH, CN

Tak Pernah Berhenti Perjuangkan
Nasib Masyarakatnya

MAJALAH PARLEMENTRIA - HJ ZALZULMIDA A DJANGGOLA , SH CN—Namanya bagi masyarakat Sulteng sudah tidak
asing lagi, selain karena sudah memasuki
dua periode sebagai wakil rakyat di DPRD
Sulteng, wanita cantik ini juga merupakan
istri Gubenur Sulteng Drs, H Longki Djanggola, M.Si. Sebagai istri dari orang nomor
satu di daerah ini, sebenarnya Zalzulmida
atau akrab dipanggil Bu Gub, jauh sebelum
keterlibatannya dalam dunia politik ia sudah
banyak disibukkan dengan berbagai urusan
yang terkait dengan kepentingan dan nasib
masyarakat, bahkan sejak menjadi Kepala
Dinas Trasmigrasi Kabupaten Donggala
beberapa tahun silam sebelum akhirnya
pensiun dari PNS, Zalzulmida sudah jatuh
bangun dari desa ke desa untuk melihat
dari dekat bagimana kehidupan masyarakat
Sulawesi Tengah secara luas.
Maka ketika ia dipercaya untuk menjadi
wakil rakyat seperti saat ini, ingatannya pada
beberapa tahun lalu, bagaimana banyak
anak yang putus sekolah karena ketiadaan
biaya, bagaimana kondisi wanita yang
kawin di usia dini, perlunya keterampilan
bagi pemuda serta sejumlah problem yang
ada di dalamnya masih terekam jelas,
dan ia bertekad untuk memperjuangkan
dengan berbagai upaya. ‘’Makanya kalau
ada pertemuan atau kegiatan konsultasi
atau kunjungan kerja ke Kementerian, saya
selalu minta harus diterima oleh pejabat
yang memiliki otoritas untuk mengambil
kebijakan, jadi bukan karena apa, supaya
ada kepastian dan keputusan yang langsung
bisa diambil untuk ditindaklanjuti, itu tekad
saya,’’ kata Zalzulmida.
Untuk memperjuangkan hal tersebut,
Bunda Anak Harapan Bangsa Sulteng
ini, telah melakukan banyak hal untuk
bisa meningkatkan skill atau keterampilan
pemuda Sulteng, antara lain telah memprakarsai berdirinya sekolah SMK Negeri
Pariwisata Parigata yang ada di Kabupaten
Parigi Moutong, mendorong generasi
muda yang putus sekolah untuk kermbali
Parlementaria @ 2020

ke sekolah dengan gebrakannya Gerakan
Kembali Sekolah (GKS) 1000 anak harapan
bangsa, dan dari gerakan ini, Sulteng ditargetkan pada 2021 sudah sudah tidak ada lagi
anak yang putus sekolah. Ia juga meminta
agat Balai Latihan Kerja (BLK) pembiayaannya diambil alih oleh pemerintah pusat,
termasuk mendorong terwujudnya SMK
Negeri 7 untuk menjadi SMK Negeri Maritim
yang dipersiapkan mencetak pemuda pemudi yang akan mampu memanfaatkan potensi
kelautan untuk kemakmuran masyarakat
kedepan. ‘’Memang tidak mudah, tetapi
itulah namanya perjuangan, perlu gagasan,
trobosan dan pengorbanan,’’ ujarnya.
Zalzulmida kemudian mengungkapkan,
bahwa jika sampai pada batas waktu
yang telah ditetapkan ia harus mampu
mengevaluasi diri sendiri dalam tiga kategori
masa lalu tentang apa yang telah dilakukan,
yakni, dipikirkan dan sudah selesai
dikerjakan, dikerjakan dan belum selesai
dikerjakan, serta sudah dipikirkan tapi belum
sempat dikerjakan. ‘’Prinsip itulah yang
saya pegang untuk memotivasi perjuangan
secara berkesinambungan dan berusaha
untuk mencapai hasil yang hendak dicapai,’’
tandasnya menutup. (nel)
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Profil Muharram Nurdin

Kecil Bercita Cita Jadi Insinyur,
Takdir Merubah Jadi Politikus
MAJALAH PARLEMENTRIA
MUNGKIN Tak banyak yang tahu, H Muharram Nurdin yang saat ini menjadi Wakil
Ketua III DPRD Sulteng, sama sekali tidak
pernah terlintas untuk menjadi seorang
politikus dan menekuni dunia politik
secara serius, maklum saja, sejak kecil,
Muharram yang lahir di sebuah kampung
kecil namanya Desa Mappadeceng,
Kecamatan Mappadenceng Kabupaten
Luwu Utara, Sulawesi Selatan bercita-cita
ingin jadi seorang insinyur pertanian,
karena ayahnya sering memanggilnya
insinyur jika masuk waktu makan, kesan
itu teringat terus di kepalanya hingga
kemudian cita-cita pupus saat di SMA
dulu ia hanya bisa masuk di Jurusan
IPS atau budaya, menghindari pelajaran
matematika, ia akhirnya memilih jurusan
budaya.

Dan ketika
reformasi bergulir, ia
kemudian ambil bagian dalam pergerakan
itu yang menuntunnya masuk dalam
sebuah Partai Demokrasi Indonesia –
Perjuangan (PDIP). Dari sinilah cikal bakal
Muharram Nurdin konsen dan serius di
dunia politik yang kemudian membawanya
melenggang ke gedung putih DPRD
Saat masuk kuliah dulu, ia kemudian Sulteng periode ke empat kalinya. Ada
mengambil Bidang Study Bahasa Ingger- sejumlah harapan masyarakat yang ingin
is sampai akhirnya Dekan Fakultas FKIP diperjuangkannya di masa jabatannya
memberinya
alternative untuk pindah ini, yakni adanya Peraturan Daerah (Perjurusan karena sudah memasuki semester da) untuk pendidikan anak-anak yang
puluhan juga belum bisa menyelesaikan berprestasi dibiayai Pemda ke Pendidikan
studinya. Pria yang sudah memasuki Tinggi, selain itu, ia juga berkeinginan
periode ke empat sebagai wakil rakyat ini, ada Perda yang mewajibkan Pemda
mungkin satu-satunya mahasiswa kala itu membiayai pendidikan dokter anak-anak
yang membuat Dekan FKIP Universitas cerdas paling tidak satu kecamatan 1
Tadulako harus putar kepala dan meminta dokter dari anak di kecamatan tersebut.
untuk pindah jurusan karena tak juga kelar Demikian pula guru. ‘’Saya berharap 1
karena hanya konsentrasi dalam kegiatan desa ada minimal 3 guru kualifikasi sarjana
diluar kampus sebagai aktifis kampus dari anak-anak di desa itu, dan selekyang sering melakukan aksi demo serta sinya fair,’’ katanya. Ini kata Muharram
di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). sangat penting mengingat pendidikan dan
kesehatan adalah pelayanan pemerintah
Ia kemudian memutuskan pindah ke yang paling mendasar dan wajib. ‘’Jika
FISIP, dari sinilah naluri politiknya mulai ini terpenuhi, maka dipastikan kita tidak
tumbuh dan ia mulai aktif menyuarakan akan mendengar lagi keluhan tentang
dan menjadi lokomotif dari sejumlah protes kekurangan guru dan dokter,’’ katanya.
kepada rezim yang berkuasa ketika itu.
(nel).
‘
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Di Masa Sidang I Tahun 2020,
DPRD Sulteng Godok 8 Raperda
Rahmawati: Bagian PerudanganUndangan Siap Fasilitasi
MAJALAH PARLEMENTARIA—Sedikitnya delapan (8) Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) akan digodok oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulteng
pada Masa Sidang I Tahun 2020i, tiga (3)
diantaranya adalah hasil prakarsa atau
inisiatif DPRD Sulteng. Ke delapan Raperda
tersebut masing-masing, Raperda tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Raperda tentang penyelenggaraan Kearsipan, Raperda tentang Pelestarian dan
Pengembangan Kebudayaan, Raperda
tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah,
Raperda tentang Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sulteng Tahun 2019-2038, Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan
Pangan Pemerintah dan Raperda tentang
Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Kepala Bagian Perundangan-Undangan Sekretariat DPRD Sulteng, Sitti Rahmawati, SH, MH mengungkapkan, dari
delapan Raperda, tiga yang merupakan
inisitaif dan prakarsa DPRD Sulteng yakni,
Raperda tentang Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sulteng Tahun 2019-2038, Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan
Pangan Pemerintah dan Raperda Tentang
Perubahan Ketiga atas Perda No 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Menurut Rahmawati, dari sekian jumlah Raperda yang akan dibahas pada Masa
Sidang Pertama, yang mungkin dirasa
memerlukan kerja ekstra adalah Raperda Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sulteng Tahun 2019-2038, karena ada
banyak hal yang terkait untuk dibahas
secara seksama, mulai soal perizinan
wilayah, penataan kota serta aspek-aspek
lainnya, tanpa mengenyampingkan Raperda lainnya yang juga tak kalah menantangnya untuk sama sama digodok.
Rahmawati yang mantan Kabag Produk
Hukum Daerah Kabupaten Kota Pemprov
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Sitti Rahmawati SH.MH

Sulteng ini, mengaku, dalam waktu dekat
ini, pihaknya masih dalam proses tahap
harmonisasi dan pembahasan konsep
draf, yang prosesnya hampir bersamaan
dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang ditugaskan untuk membahas
sejumlah Raperda tersebut.
Di tahapan harmonisasi ini, lanjut Ibu
Rahma panggilan akrabnya, ada sejumlah
pihak terkait yang turun tangan, yakni
tenaga ahli, tenaga perancang dari Depkumham dan dari komisi yang menginisiasi
Raperda itu sendiri.
Dikatakannya, perencanaan pembahasan dinilai berhasil termasuk didalamnya
konsultasi ke kementerian terkait sekaligus
sebagai pra fasilitasi terhadap Raperda
tersebut, jika dalam pembicaraan tahap
pertama hasil konsultasi itu sudah tercapai,
maka Raperda tersebut dapat masuk dalam
tahap berikutnya yang artinya Raperda
bisa di fasilitasi. ‘’Artinya jika tahap pertama
atau pembicaraan pertama sudah dapat
dilaksanakan, maka fasilitasi ke Kementerian
Dalam Negeri sudah dalam posisi siap untuk
dilakukan,’’ ungkap Rahmawati.
Ia berharap Raperda ini akan dapat
terproses dengan baik, sehingga dapat
disahkan lewat Paripurna sesuai dengan
jadwal yang sudah ditagetkan. ‘’Semoga
lancar semuanya, Pansus bekerja baik,
yang jelas sebagai bagian dari secretariat,
kami siap memfasilitasi,’’ ungkap Rahma
lagi. (nel)
Hal : 16
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PGRI Audiens ke DPRD Sulteng
Curhat Dari Soal Nasib Guru Honorer Hingga
Narkoba Yang Rambah Sekolah

MAJALAH PARLEMENTARIA Palu Setidaknya ada empat poin penting saat ini
menjadi masalah besar bagi dunia pendidikan
, khususnya di Sulawesi Tengah yang dinilai
oleh Persatuan Guru Republik Indonesia
(PGRI) Sulteng perlu mendapat perhatian
serius dari semua pihak, khususnya dari
DPRD Sulteng.
Empat hal tersebut adalah, DPRD
diminta memberikan penguatan atau suport kepada para guru dalam memberantas
narkoba yang kini sudah
merambah
murid- murid hingga di level sekolah dasar,
yang kedua adalah fobia guru guru untuk
menerapkan disiplin, kepada anak didik
yang sering berimplikasi pidana bagi guru
karena dinilai melakukan kekerasan. ‘’Ini
yang membuat guru guru apatis dengan
anak didik, dan ini sangat berbahaya bagi
kemajuan pendidikan di Sulteng, karena guru
tidak bisa lagi misalnya mencubit perut murid
walaupun bajunya diluar, rambut dicat, ’’
kata Ketua PGRI Sulteng, Syam Zaini, Spd,
Mpd membuka dialog saat memboyong
seluruh pengurus PGRI Sulteng yang baru
untuk beraudiens ke DPRD Sulteng pada
Rabu (22/1/20).
Dalam audiens organisasi yang mewadahi para guru ini,
diterima langsung
Ketua DPRD Sulteng Hj Nilam Sari SP,
MM didampingi Ketua Komisi IV, DR Alimuddin Paada,MS, dari sekretariat hadir
mendampingi Kabag Persidangan dan RiHal : 17

salah Wahid Irawan SSTP serta Kasubag
Humas dan Protokol Arsy MA Pontoh, SH,
MH.
Ketua PGRI Syam Zaini lebih lanjut
mengungkapkan, selain beberapa hal
tersebut, ada itu hal yang perlu mendapat
perhatian serius dan perlunya penguatan
dari lembaga legislative soal pendidikan
mitigasi bencana bagi bagi siswa, hal ini
sangat penting dalam upaya bagaimana
memberikan
pendidikan
anak
didik
dalam usaha mempertahankan diri saat
menghadapi bencana. Selain itu, juga PGRI
meminta suport soal nasib guru honor yang
gajinya sangat tidak memadai, lembaga ini
meminta agar DPRD dapat mengalokasikan
anggaran untuk tambahan gaji bagi mereka.
Disela sela dialog tersebut, Ketua
PGRI Syam Zaini mengambil momentum
melaporkan kondisi kantor yang kekurangan
biaya operasional, dan Ketua DPRD
langsung memberikan bantuan dana pribadi
senilai RP 10 juta yang langsung disambut
dengan rasa syukur dari pengurus PGRI.
Pada kesempatan tersebut Ketua Komisi
IV Dr Alimuddin Paada MS, juga sempat
memberikan solusi dalam menangani anak
didik yang bandel dengan mengadopsi
metode penerapan disiplin dizamannya
sekolah dulu dengan metode guru alam
ghaib, atau guru yang ditunjuk memberikan
teguran kepada murid dengan pendekatan
persuasive. (nel)
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Wahid Irawan Dan Arsy Beri Warna
dan Energi Baru di Sekretariat

MAJALAH PARLEMENTARIA,PaluMasuknya Wahid Irawab S.STP yang
dipercaya sebaga Kepala Bagian Persidangan dan Risalah di Sekretariat
DPRD Sulteng dan Arsy, MA Pontoh, SH,
MH sebagai Kasub Humas dan Protokol memberi nuansa dan energy baru
di lembaga yang mengurusi para wakil
rakyat Provinsi Sulawesi Tengah itu,
sebelumnya Wahid Irawan dipercaya
memegang jabatan sebagai Kabag Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban
Umum di satuan Polisi Pamong Parja
dan Arsy sebagai Kepala Sub bagian
Kajian dan Dokumentasi Hukum
Wahid sebagai pendatang baru di
Sekretariat DPRD Sulteng di akhir-akhir
tahun 2019 lalu , menyusul pelantikan
sejumlah pejabat di jajaran Pemprov
WAHID IRAWAN .S.STP
ARSY MA PONTOH. SH.MH
Sulteng membuat alumni STPDN tersebut begitu kompak dengan Arsy yang
Re-In sebagai Kasubag Humas dan Pro- poksi keduanya.
tokol di Sekretariat DPRD Sulteng.
Bahkan, penyampaian aspirasi masMasuknya Wahid Irawan , dan kem- yarakat, dalam bentuk demo, maupun
balinya Arsy Pontoh memegang kendali keluhan dari masyarakat, termasuk dari
di Humas dan Protokol di Jajaran Sek- mahasiswa, ormas, pribadi-pribadi yang
retariat DPRD Sulteng setidaknya Duet datang ingin menyampaikan langsung
ini turut memperkuat jajaran Sekretariat ke anggota dewan, maupun ke fraksi
yang dipimpin Tuty Zarfiana, SH, M.Si atau pimpinan sudah terfasilitasi dengan
Ada sejumlah trobosan yang dilakukan, baik. Khusus Untuk penyampaian asantara lain, percepatan publikasi seluruh pirasi dalam bentuk demo atau protes
dinamika kegiatan kedewanan, maupun terkait dengan suatu persoalan yang
kesekretariatan melalui media, baik media membutuhkan kepastian dan dukungan
sosial, maupun media cetak.
dari DPRD langsung direspon dan
Selain itu, protokoler bagi pimpinan dilaporkan ke pimpinan, fraksi maupun
dan anggota DPRD lebih termenej komisi yang
bersentuhan langsung
dengan baik, staf pendamping anggota dengan apa yang menjadi tuntutan.
lebih disiplin, pelayanan pimpinan dan ‘’Yang jelas , kita harus bekerja cepat,
anggota DPRD yang akan berangkat demikian publikasi, saya tidak mau kita
maupun pulang melalui bandaran Mu-ti- menunda kegiatan untuk tidak cepat
ara Sis Aljufri Palu yang akan melakukan dipublikasikan dan direspon dengan
perjalanan dinas ke luar daerah terfa- baik, karena itu bagian dari tugas utama
silitasi dengan baik, serta sejumlah tro- kita memfasilitasi kegiatan kedewanan,’’
bosan lainnya yang terkait dengan Tu- ujar Wahid.
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Ketua DPRD Kunjungi
Kantor Pusat Pertamina

MAJALAH PARLEMENTARIA Jakarta,– Ketua DPRD Provinsi Sulawesi
Tengah (Sulteng) melakukan kunjungan
ke Kantor Pertamina, tepatnya di Jl.
Medan Merdeka Timur No. 1 A Jakarta,
Selesa (11/02/2020). Dalam kunjungan
tersebut, Ketua DPRD Hj Ni;lam
Sari Lawira
didampingi
masing-masing oleh Ketua
Komisi I Hj Sri Indraningsih
Lalusu, MBA, Ketua Komisi
III, Sonny Tandra, ST serta
Anggota Komisi I Drs. Budi
Luhur Larengi dan Anggota
Komisi III Huisman Brant Toripalu, SH.

“Oleh karena itu, sisa yang terealisasi menjadi tanggungan Pertamina,”
ucapnya.
Ketika disinggung penggunaan Jerigen dalam pembelian BBM, pihaknya
mengaku akan lebih meningkatkan

Kunjungan tersebut berkaitan penyaluran Bahan
Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Se – Su-lawesi
Tengah yang dinilai ber-masalah. Di Kantor Pertamina
rombongan DPRD Provinsi
Sulteng di-terima oleh Siti
Maemunah yang merupakan
Corsec Pertamina.
Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira pada kesempatan tersebut mengemukakan beberapa permasalahan
penyaluran BBM di Provinsi
Sulawesi Tenga yang dinilai
pihaknya tidak tepat sasaran.
“Masalah yang terjadi seperti banyaknya SPBU yang menerima pembelian menggunakan jerigen, BBM subsidi
yang digunakan oleh industri dan terkait
CSR dari pertamina,”ujar Nilam.
Sementara itu, dari pihak Pertamina,
PSO Planing Pertamina, Daniel menyampaikan khusus kuota bahan bakar
solar untuk Sulawesi Tengah pada tahun
2019 mencapai 127 ribuan kilo liter,
namun dalam realisasinya mencapai
134 ribuan kilo liter.
Hal : 19

pengawasan, dan khusus untuk Fungsi
CSR Pertamina telah melaksanakan
dengan baik melalui pola Program
Kemitraan Bantuan Lingkungan (PKBL),”
imbuhnya.
Anggota Komisi I, Budi Luhur Larengi dalam kesempatan itu menegaskan,
Program Kemitraan Bantuan Lingkungan
(PKBL) Pertamina ia menilai belum
menyentuh langsung ke korban bencana
Palu yang mana dalam paparan pihak
pertamina menyampaikan bahwa PKBL
ini termasuk membangun rumah ibadah
dan juga fasilitas sosial. (nel)
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Sekretariat DPRD Sulteng Ikuti
Sosialisasi Sensus Penduduk 2020

MAJALAH PARLEMENTARIA—Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah turut
ambil bagian dalam upaya mensukseskan
Sensus Penduduk 2020 (SP 2020). Salah
satu upaya mensukseskan itu dengan
menghadirkan seluruh pegawai dan staf
honorer di lingkup Sekretariat DPRD
Sulteng untuk mendengarkan sosialisasi
SP 2020 yang dilakukan Badan Pusat
Statistik (BPS) Sulteng di ruang sidang
utama DPRD Sulteng, Selasa 3 Maret
2020.
Sekretaris DPRD Sulteng, Tuty Zarfiana,
SH, M.Si mengatakan, Sensus Penduduk
2020 merupakan program nasional, dan
gubernur Sulteng memerintahkan kepada

Parlementaria @ 2020

seluruh OPD (Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) untuk mensukseskannya.
“Mensukseskan SP 2020 merupakan
kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia tidak terkecuali seluruh pegawai
dan karyawan DPRD Sulteng, karena
itu seluruh pegawai kami hadirkan untuk
mendengarkan pemaparan langsung dari
BPS terkait SP 2020,” ujar Tuty.
Demi berkualitasnya hasil SP 2020,
Tuty mengimbau kepada masyarakat
khususnya pegawai DPRD Sulteng
untuk memberikan informasi dan data
sebenarnya. Dengan begitu, pemerintah
mempunyai data akurat sebagai dasar
untuk melahirkan kebijakan.
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Tuty juga berterimakasih kepada
BPS Sulteng telah meluangkan waktu
memberikan sosialisasi, apalagi SP
2020 selain manual juga dilakukan
secara on line. Karena itu, penjelasan
dari BPS sangat membantu pegawai
DPRD Sulteng dalam memberikan

informasi terkait kebutuhan sensus.
Sepanjang acara sosialisasi SP
2020, pegawai DPRD Sulteng terlihat
cukup antusias, terbukti dengan aktifnya
pegawai dalam memberikan pernyataan
maupun tanggapan kepada petugas
BPS saat kegiatan sosialisasi. (nel)

Maksimalkan Pelayanan,
Sekretariat Buat Café Rakyat
MAJALAH
PARLEMENTARIA— Memberikan
Pelayanan dan memfasilitasi
segala kegiatan
pimpinan dan anggota
DPRD Sulteng ditengahtengah makin padatnya
jadwal dan agenda para
wakil rakyat ini dalam
menerimah berbagai aspirasi, masukan bahkan
keluhan dari konstituen,
yang datang silih berganti
ke gedung putih DPRD
Sulteng, memberi ide bagi
pihak sekretariat untuk
menyiapkan café,
yang
diberi label “ Café Rakyat’’.

Kepala Bagian Umum dan
Keuangan Sekretariat DPRD
Sulteng, Sonny SE, M.Si

Kepala Bagian Umum
dan Keuangan Sekretariat DPRD Sulteng,
Sonny SE, M.Si mengatakan, tercetusnya ide untuk menghadirkan’ Café
Rakyat ‘ di kantor ini, tak lain bagian
dari pelayanan pihak sekretariat bagi
pimpinan dan anggota DPRD Sulteng
dalam menjalankan tugasnya. karena
sering kali tamu-tamu konstituen dari
mana-mana datang, tapi tak ada tempat
yang refresentatif untuk tempat bertemu.
‘’Jadi biar rakyat yang datang menemui
wakil mereka juga bisa leluasa untuk bisa
silaturahmi dan tempatnya kita buat di
tengah-tengah gedung ini,’’ kata Sonny.
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Sonny
mengungkapkan, Café
ini merupakan café
biasa seperti layaknya
café-café di
tempat kebanyakan,
menunyanya
sederhana, kopi dan
juga cemilan biasa,
roti bakar, pisang goreng, dengan harga
yang juga merakyat. ‘’Namanya juga
Café Rakyat, pasti
harganya juga merakyat, menu seperti
yang Aweng punya
itu,’’ tutur Sonny
menjelaskan.

Di Café ini kata Sonny para wakil
rakyat ini mungkin juga bisa janjian, tidak melulu di ruangan, tapi biar
kesannya santai dan tak ada sekat
dengan konstituen mereka, pertemuan
bisa saja dilakukan di café yang
ukurannya juga tak begitu besar. ‘’Tapi
lumayan jika hanya untuk beberapa
orang,’’ jelasnya.
Ia berharap, dari café ini bisa saja
akan lahir ide-ide baru dan cemerlang
dari wakil rakyat untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat. (nl)
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“Nilai - Nilai Budaya Mulai Tergerus”
BMA Sulteng Minta DPRD Perkuat Kelembagaannya

menumbuhkan kembali nilai-nilai
dan kebudayaan yang tumbuh
dalam kehidupan masyarakat
Sulteng.
Demikian ini sari
dari
pertemuan Ketua DPRD Sulawesi
Tengah, HJ Nilam Sari Lawira SP,
MP dan Ketua BMA Sulteng, Dr
Naning Djanggola saat melakukan
audiens, di Ruang VIV A Kantor
DPRD Sulteng pada Jumat
(14/2/20). Ketua DPRD yang
didampingi masing-masing Ketua
Komisi III Sony Tandra ST, Ketua
Komisi IV Dr Alimudin Paada dan
dua anggota DPRD lainnya masing
masing Hidayat Pakamundi SE dan
Winiar Hidayat. Dalam kunjungan
tersebut Ketua BMA DR Naning DjangMAJALAH PARLEMENTARIA -Mulai tergerusnya nilai-nilai budaya dan gola membawa serta sejumlah penguadat yang tumbuh dalam kehidupan rusnya antara lain, Sekretaris Ardiansya
masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Spd, Dr Gazali Lembah, Dr Rahman
budaya dan adat Kaili, membuat Badan Ansyari dan beberapa pengurus lainnya.
Musyawarah Adat (BMA) Sulawesi Tengah Kunjungan perdana tersebut selain
yang kepengurusannya sempat ‘’mati suri’’ untuk silaturahmi dan memperkenalkan
kini kembali digaungkan agar tetap eksis pengurus baru, juga untuk menyampaikan
dalam menjalankan visi misinya sebagai visi misi serta beberpa hal terkait dengan
bagian yang tidak terpisahkan dalam eksistensi lembaga itu.
dinamika perkembangan
peradaban
Ketua DPRD dalam.pertemuan
kehidupan masyarakat Sulteng.
tersebut menyambut baik terbentuknya
DPRD sebagai lembaga perwakilan kepengurusan BMA Sulteng, ia berharap
rakyat ikut merasakan dinamika ter- agar lembaga ini berperan dalam massebut, sehingga
sangat mendukung yarakat, terutama dalam membantu peseluruh kegiatan yang bersifat positif ngembangan dan pelestarian kebudayaan
terutama dalam mempertahankan dan Sulteng.
Parlementaria @ 2020
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BMA ini dipilih oleh pemangku adat
Sulawesi Tengah. Dalam pelaksanaan
tugasnya mereka mengharapkan dukungan dari DPRD, terutama dari komisi
yang berkaitan dengan agama dan adat
istiadat.
Pada kesempatan tersebut, Ketua
DPRD Sulteng mengungkapkan budaya
menggunakan Sampolu dan Siga serta
memakai sarung Donggala harus tetap
dipelihara, termasuk dalam keseharian
menggunaan kata Tabe sebagai ung-ka-

pan penghormatan harus dibudayakan.
Sementara itu Ketua Komisi IV
menyampaikan, dewan adat harusnya
di dukung dan didorong, bahkan perlu
paying hokum berupa Peraturan Daerah
(Perda) khusus untuk dewan adat
dan pemeliharaan nilai-nilai budaya.
Demikian pula halnya Ketua Komisi III
berharap adanya pemahaman yang
sama dalam menyikapi nilai-nilai budaya
guna mendorong sector Pariwisata.
(nel)

IKD DPRD Sulteng Segera Terbentuk
MAJALAH PARLEMENTARIA ---Ikatan Keluarga
Dewan (IKD) DPRD Sulteng
pada Rabu , 11 Maret 2020
lalu melakukan rapat perdana
untuk membentuk kepengurusan baru periode 2020-2024
dan juga menyusun serta
membahas program yang rencananya
akan dilakukan.

IKD adalah kegiatan-kegiatan
sosial,
keagamaan maupun kegiatan, olahraga
bersama, bahkan termasuk arisan juga
masuk daalam agenda kegiatan yang
Rapat di pimpin oleh Sekretarias akan dilakukan oleh IKD yang terdiri dari
DPRD Sulteng Hj Tuty Zarfiana SH, M.Si isteri-isteri pimpinan dan anggota dewan
serta dihadiri oleh ibu Arus Abdul Karim, tersebut.
Ibu H Muharram Nurdin, ibu Yahdi Basma,
Ibu Arus Abdul Karim yang mermandu
Ibu Zainal Daud, Ibu Abdul Karim Aljufri,
Ibu M Ismail Junus dan sejumlah ibu- jalannya rapat mengharapkan, agar IKD
ibu lainnya yang merupakan istri dari akan memberikan kontribusi yang positif
bagi masyarakat, terutama untuk kegiatan
pimpinan dan anggota DPRD Sulteng.
sosial dan juga dapat menjalin silaturahmi
Program yang akan dilakukan oleh bagi keluarga besar DPRD Sulteng . (nl)
Hal : 23

Parlementaria @ 2020

Edisi Jan - Mar 2020

Komisi III RDP Soal Dugaan
Pencemaran Lingkungan Di Morowali
marnya Danau Tiu, sehingga
menyebabkan kerusakan sawah
– sawah milik masyarakat dan
warna air Danau Tiu menjadi
kemerahan.

MAJALAH PARLEMENTARIA –
Menyikapi protes warga dengan adanya
limbah dari sejumlah perusahaan di Morowali Utara dan Morowali,
Komisi III
DPRD Sulteng menggelar Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan menghadirkan
instansi terkait dan perusahaan yang
dituding membuang limbah yang berakibat
terjadinya pencemaran lingkungan.
Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris
Komisi III DPRD Sulteng, Abdul Karim
Aljufri
serta dihadiri oleh sejumlah
anggotanya antara lain, Huisman Bram
Toripalu, Dra Marlela, Sri Atun, Kaharuddin S.IP diperoleh keterangan dari
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (KDLH)
Sulteng Abdul Rahim bahwa pihaknya
menemukan pencemaran di Danau Tiu
yang terletak di Desa Tiu, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara, di
diduga diakibatkan oleh dua perusahaan
tambang yang beroperasi di wilayah itu.
Sementara itu Kabid Energi Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Pemprov Sulteng, Mashudi, mengungkapkan, dua perusahaan tersebut saat
ini
sedang yang dipantau aktifitasnya
yakni PT Sumber Swarna Pratama (SSP)
dan PT Mulia Pasifc Resources (MPR)
dan menemukan adanya kontribusi dua
perusahaan tersebut
terhadap terceParlementaria @ 2020

Menanggapi hal itu, KomisiIII DPRD Sulteng meminta
agar pihak ESDM menyiapkan
drone untuk memantau pelaksanaan reklamasi tambang
PT IMIP, hal ini dilakukan agar
pemerintah dan DPRD Sulteng bisa
mengetahui lokasi yang sebenarnya dan
dalam permasalahan izin yang dihadapi
harus jelas.
“Selama syarat pemerintah belum
terpenuhi, maka perusahaan belum bisa
dilanjutkan kegiatannya sesuai dengan
status masing – masing perusahaan pada
dinas terkait,” ujar sekretaris Komisi III,
Abdul Karim Aljufri dalam RDP itu.
Dia meminta agar dipastikan dokumen
-dokumen khusus tentang pemanfaatan
limbah agar ESDM dan Dinas Lingkungan
Hidup (DLH) Sulteng tidak perlu menunggu
laporan untuk melakukan pengawasan
dan pengecekan hingga tidak muncul
permasalahan dan demo ganti rugi yang
ditimbulkan.
Rapat tersebut juga dihadiri Direktur
Operasi PT. MPR beserta staf serta
perwakilan PT. SSP yang keduanya berlokasi di Kabupaten Morowali Utara.
Sementara PT. Indonesia Morowali
Industrial Park (IMIP) yang berlokasi di
Kabupaten Morowali, tidak dapat hadir dikarenakan mereka sedang Lockdown terkait penyebaran Virus Covid-19 atau virus
corona. ***(nl)
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Pembuatan Raperda Pohon
Akan Digodok Tahun 2020 Ini

MAJALAH PARLEMENTARIA PALU- Rencana
pembuatan Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda)
Pohon mulai digodok dalam rapat
secara bersama-sama dengan instansi
terkait, terutama
dengan pihak
PLN dan Dinas
Pertambangan.
Raperda yang diprakarsai oleh
DPRD Sulteng
adalah salah satu
yang masuk dalam
program pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah (Prapemperda)
Tahun 2020.

dan Sumber Daya Mineral (DESDM)
Sitti Wahda ST, , dari pihak PLN masing
masing dari perwakilan Area Palu, Area
Tolitoli dan Area Luwuk.

Dalam rapat yang yang di buka
oleh Wakil Ketua III DPRD Sulteng, H
Muharram Nurdin, S.Sos dipimpin oleh
Dra Marlela, M.si serta dihadiri oleh
sejumlah anggota komisi III antara lain,
H Zainal Abidin Ishack ST, Bram Toripalu SH, Sriatun, sementara itu dari mitra
dihadiri oleh utusan dari Dinas Energi

Ada sejumlah informasi dan persoalan yang dibahas terkait dengan usulan
Raperda Pohon ini, misalnya adanya
gangguan listrik di Sulteng diakibatkan
prosentasenya berkisar 60-82 persen.
Informasi ini menguatkan pihak-pihak
terkait perlunya pengaturan atau regulasi yang mengatur pohon. (nl)
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Korkom DPRD Sulteng
Sasar Sejumlah Kabupaten
Dari Urusan Over Lapping Bantuan Hingga Sengketa Tapal Batas
MAJALAH PARLEMENTARIA—Kegiatan koordinasi
dan komunikasi (Korkom)
dalam daerah pimpinan dan
anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, sasar
sejumlah
kabupaten,
masing- masing Kabupaten
Banggai, Banggai Kepulauan (Bangkep), Buol, Tolitoli,
Poso, Ampana dan Morowali . Kunjungan kerja rutin
angota DPRD Sulteng setiap

Korkom di Kabupaten Tolitoli

triwulan tersebut tidak hanya di isi tatap
muka dengan Forkompinda dan para
kepala OPD setempat seperti biasanya,
tetapi di Kota Tolitoli Pimpinan dan
sejumlah anggota DPRD Sulteng , menyempatkan diri melihat dari dekat lokasi
kebakaran dan memberikan bantuan
kepada korban yang terjadi di Kelurahan
Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Tolitoli yang
menghanguskan sekitar 400 rumah dan
menelan satu korban jiwa pada medio
awal Januari lalu.
Acara Korkom di Kabupaten Tolitoli dilaksanakan di Balai Pertemuan
Parlementaria @ 2020

‘Bale Tau Dako Lipu’ Kantor Bupati Tolitoli dan diterimah oleh Wakil Bupati Tolitoli, H Abdul Rahman H Budding, dalam
sambutannya, Abd Rahman mengungkapkkan, bahwa Kabupaten Tolitoli adalah
miniatur Indonesia, antara lain tercermin
dari hidupnya tolerasi yang cukup tinggi
antar agama, sehingga Kabupaten Tolitoli merupakan daerah yang teraman di
Sulteng.
Pada
kesempatan tersebut Abdul
Rahman juga melaporkan terkait kebakaran bencana kebakaran yang terjadi di
salah satu kelurahan di Kota Tolitoli dan
Hal : 26
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mengharapkan adanya dukungan dari
DPRD Sulteng, terutama dalam mengantisipasi hunian sementara, ‘’Kami juga telah
resmi melaporkan peristiwa ini kepada
bapak gubernur, dan beliau juga berharap
DPRD Sulteng dapat mewujudkan aspirasi masyarakat tersebut,’’ kata Wabup.
Sementara itu Ketua DPRD Sulteng,
Hj Nilam Sari Lawira SP, MP dalam
kesempatan tersebut menyampaikan belasungkawa atas musibah kebakaran yang
terjadi dan menyampaikan turut prihatin
atas peristiwa tersebut , dan sebagai
fungsi pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintah , Nilam berharap agar adanya
sinergitas antara pemerintah kabupaten
dan provinsi, sehingga dibutuhkan masukan dan koordinasi yang terkait dengan
pelaksanaan pembangunan yang telah
dilaksanakan.
Di sela-sela waktu kunjungan tersebut,
pimpinan dan anggota DPRD yakni , Ketua
Hj Nilam Sari Lawira SP, MP., Wakil Ketua
Hj Zalzulmida A Djanggola, SH, CN, dan
anggota masing Dr Alimuddin Paada MS,
Ibrahim Abd Hafid, Erwin Burase, Moh Hidayat Pakamundi, H Ambo Dalle, S.Ag,
Faizal Alatas SH, Moh Faizal Lahadja
SE, Abdul Karim Aljufri, Yahdi Basma SH,
Kaharuddin, Hj Winiar Lamakarate, Erwin Burase dan Imam Kurniawan Lahay,
menyempatkan diri melihat dari dekat
lokasi dan ikut merasakan bagaimana
penderitaan korban kebakaran yang telah
kehilangan rumah dan sejumlah harta
benda, bahkan ada korban jiwa tersebut.
Sementara itu di Kabupaten Buol, Kegiatan Koordinasi dan Komunikasi Dalam
Daerah, yang dikoordinir oleh Wakil Ketua
III H Muharram Nurdin melakukan tatap
muka dengan jajaran Pemda setempat di
terimah oleh Wakil Bupati Buol H Abdullah Batalipu, pada Kamis (20/2/20) di
Aula Hotel Srikandi, Kelurahan Kulango,
Kota Buol. Rombongan DPRD Sulteng
yang di bawah oleh H Muharram Nurdin
masing-masing M Nur Dg Rahmatu, SE,
H Zainal mahmud Daud, Hj Sitti Halima
Ladoali, Dra Marlela M.Si, Sonny Tandra ST, dan Hasan Patongai, Huisman
Brant Toripalu SH, Ir Elissa Bunga Allo,
MM dan Muslih, S.Kep. Dalam pertemuan
yang juga dihadiri oleh Sekwan Buol,
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Korkom di Kabupaten Buol

fokus membahas masalah aset yang
berada di Kabupaten Buol, tetapi menjadi
kewenangan provinsi, yang pertama
yaitu, tentang Kantor Pertanian lama
yang berlokasi di di Kelurahan Kali, yang
hingga kini belum jelas hak miliknya, ‘’
Akibatnya yah tidak terurus,’’ Kata Wakil
Bupati, Pemkab Buol meminta agar
Pemprov segera menghibahkan kantor
tersebut ke Pemkab Buol.
Yang kedua adalah masalah ilegal
fishing di Perairan Laut Buol
yang
Parlementaria @ 2020
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berbatasan langsung dengan Negara
Filipina dan Kota Bitung, Pemprov diminta untuk menganggarkan sarana
transportasi armada kapal untuk melakukan penjagaan, atau berkordinasi
dengan Angkatan Laut menjaga terotorial maritim wilayah negara Indonesia.

TPHP Banggai, Fredrik Lamandasa serta
sejumlah pejabat lainnya menghadirkan
penyuluh pertanian.
Dalam sesi tanya jawab, ada
sejumlah persoalan yang mengemuka,
antara lain, soal over lapping bantuan
ke sejumlah desa maupun kelompok

Yang ketiga yang
tak kalah menarik adalah, Pemkab Buol juga
meminta agar Pemprov Sulteng
dapat
mengkaji
pemberian
izin dari Dinas Kehutanan Provinsi terkait
pembukaan lahan perkebunan yang pada
kenyataannya hanya
mengambil
kayunya
saja, bahkan, Pemprov diminta untuk Kegiatan Koordonasi Dan Komunikasi Dalam Daerah di Banggai
mengkaji kembali izinizin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Ke- petani. Keluhan soal adanya Alat Mesin
hutanan Provinsi pada sejumlah perusa- Pertanian (Alsintan) yang ada di satu
haan yang lagi beroperasi saat ini, karena titik hingga 12 unit, yakni di Kecamatan
dampaknya yang merasakan adalah yang Masama, dinilai jumlah Alsintan tidak
ada di kabupaten.
sesuai dengan luas lahan yang digarap,
sehingga diminta agar anggota DPRD
Yang kelima adalah soal standar dalam memberikan pokirnya dapat
perusahaan, semisal PT CCM yang dinilai berkoordinasi dengan pihak penyuluh.
lebih banyak merugikan masyarakat, Bukan itu saja, kekurangan dana untuk
Pemprov diminta untuk terus melakukan ATK juga dikeluhkan karena karena tidak
monitoring misalnya soal harga sawit., berimbang dengan laporan yang harus di
perusahaan membeli kepada petani buat dengan jujmlah yang banyak dam
Rp 600, tetapi dijual kembali seharga rutin.
Rp 1,720. ‘’Ini menurut kami merugikan
rakyat,’’ kata Wakil Bupati.
Yang tak kalah penting adalah, desakan dari salah seorang peserta dialog,
Sedangkan Korkom di Kabupaten agar DPRD Sulteng dapat memperhatikan
Banggai, dilakukan di dua lokasi, yakni dan mendesak pihak-pihak yang berkompertemuan di Aula Dinas Tanaman Pa- poten terutama Dinas Bina Marga,
ngan, Hortikultura dan Perkebunan (TP- soal Poros Jalan Balantak –Bualemo
HP) Kabupaten Banggai, serta kunjungan Kecamatan Balantak yang biasa juga
dan dialog dengan Badan Pengawas Pe- disebut Kawasan Kepala Burung agar
milu (BAWASLU) Kabupaten Banggai.
segera dibangun dan diperbaiki, karena
poros jalan ini sangat vital bagi petani
Dalam pertemuan di Aula Dinas terkait dengan kantong-kantong produksi
TPHP, rombongan DPRD Sulteng yang pertanian.
antara lain terdiri dari Dra, Sri Indraningsih Lalusu, MBA, Ronald Gulla, ST,
Sementara itu, Ketua I DPRD Sulteng,
Irianto Malingong, SE, H Suryanto, SH, H Mohammad Arus Abdul Karim bersama
MH, Drs Budi Luhur Larengi, H Ismail anggota DPRD Sulteng masing-masing,
Junus, SE, I Nyoman Slamet, SPd, H Zainal Abidin Ishack, ST, Aminullah
M.Si, Rahmawati M Nur S.Ag, dan Enos BK, Yus Mangun SE dan Ir Suprapto Dg
Pasau, diterimah oleh Sekretaris Dinas Situru yang melaksanakan kegiatan
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Kegiatan Koordonasi Dan Komunikasi Dalam Daerah di Morowali

Koordinasi dan Komunikasi di Kabupaten
Morowali turun langsung ke lapangan,
dengan tujuan PT IMIP di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi, rombongan
diterimah oleh Manager General Affair, Joko Suprapto yang
di damping
masing-masing, Manager General Affair, Elyaser Manala, KTT BDM, Sultan, HR Training IMIP Yundi, Manager
Enviro IMIP Yundi, dan bagian Riset
dan Branding IMIP Didik. Kunjungan
tersebut untuk meninjau lokasi evakuasi yang hingga saat ini belum menunjukan perkembangan juga meninjau lokasi
pembuangan. Dalam pertemuan tersebut
ada sejumlah hal yang disampaikan pada
PT IMIP untuk menjadi perhatian, yakni:

Joko menambahkan, bahwa PT IMIP
akan membangun kawasan industry
terlengkap di Indonesia dengan fasilitas
: Pelabuhan, Pembangkit Tenaga Listrik,
Pembuangan Air, Bandara, Politeknik dan
Perumahan serta tempat ibadah. Tidak
hanya sampai di situ, rombongan DPRD
Sulteng ini mendapatkan informasi bahwa
PT IMIP saat ini juga telah membangu industry bahan batu bata yang mobile listrik
yang memberikan andil dalam penyediaan energy baru dalam negeri, yang
berdampak dalam menciptakan puluhan
ribu kesempatan kerja bagi seluruh
rakyat Indonesia, khususnya masyarakat
Sulteng.

Sedangkan kegiatan Koordinasi di
Kabupaten Poso, dilakukan oleh Ellen Esther Pelealu SE, anggota DPRD
dari Dapil V ini melakukan pertemuan
•
dengan Kapolres Poso AKBP Darno,
•
SIK yang didampingi oleh Wakapolres
Poso, Kompol Putu Hendra Binakari
SIK. Dalam pertemuan tersebut, Esther focus menanyakan soal kondisi
keamanan jelang Pemilukada serentak
•
di Kabupaten Poso. Menurut Kapolres,
Poso hingga saat ini masih terkendali, dan
pihak Polres sudah melakukan persiapan
untuk mengantisipasi jika terjadi gejolak.
Pada pertemuan tersebut, PT IMIP ‘’Yang jelas kami sudah siap, baik persojuga menyampaikan bahwa PT IMIP akan nil maupun perlengkapan lainnya,’’ kata
menjadi ujung tombak Indonesia di sector Kapolres.
industry mineral dan tambang yang didukung oleh teknologi canggih serta ramah
Khusus di Kabupaten Tojo Una-Una
lingkungan, menghasilkan produk akhir (Touna), Kegiatan Kordinasi dan Kobaja yang berkualitas internasional serta munikasi dilakukan oleh Dra Fatimah.
menjadi kebanggan, karena saat ini PT H. Moh Amin Lasawedi, M.Si dengan
IMIP mampu bersaing di tingkat 10 besar menanyakan
bagaimana realisasi
dunia dengan kontribusi yang sangat sig- penggunaan dana Bantuan Opersional
nifikan.
Sekolah (nel)
•

Pengelolaan Limbah Sleg terkait
kebijakan dari pemerintah daerah dan
pusat untuk bisa dimanfaatkan.
Proses rekrutmen tenaga kerja
Kepadatan
jalur Trans Sulawesi,
perlu ada campur tangan pemerintah
sehingga jalur tersebut tidak menjadi
hambatan bagi masyarakat dan PT
IMIP itu sendiri dalam beraktifitas.
DPRD mengecek langsung soal kesimpangsiuran terkait lingkungan dan
data tenaga kerja.
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DPRD SOSIALISASIKAN RAPERDA
TENTANG LLPAD YANG SAH

MAJALAH PARLEMENTARIA-- Kebu-tuhan akan instrumen hukum sekaligus
penciptaan norma baru yang dituangkan
dalam bentuk Perda, diharapkan dapat
meminimalisir adanya peraturan pusat
yang masih bersifat umum atau sentralistik dalam.mengatur lain lain PAD yang
sah. Demikian
antara lain sambutan
yang disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD
Prov. Sulteng M Arus Abdul Karim saat
membuka acara Sosialisasi Raperda
Provinsi Sulteng tentang Lain Lain PAD
yang Sah ( LLPADS) pada Rabu ( 5/2/20)
diHotel Santika Palu
Oleh karena itu kata arus d alam
mengatur soal lain lain pendapatan Asli
daerah (LLPADS), Kehadiran Perda ini
nanti diharapkan juga dapat mengatur
substansi tentang LLPADS yang lebih konprehensif dan terpadu dengan berdasarkan
kepastian hukum, profesionalisme, partisipatif, aksebilitas, tertib guna dan waktu
dan transparan.
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Kegiatan yang di inisiasi oleh bagian
Perundang undangan Sekretarist DPRD
Sulteng, di hadiri oleh utusan dari sejumlah
OPD, Serta perwakilan seluruh perbankan
yang ada dikota Palu. ikut hadir dalam
pembukaan tersebut Sekwan DPRD Hj
Tuty Zarfiana SH, M.Si, Serta para pejabat
lingkup sekretariat DPRD Prov. Sulteng.
Tampil menjadi Narasumber dari DPRD
Prov. Sulteng Bapak H M Nur Dg Rahmatu, dari Bapenda Prov Sulteng Ibu Rahma
SH, MH dan tenaga Ahli Nasrullah Mohaammadong SH, LLAM, sosialisasi ini
dipandu oleh Kabag Perundang Undangan
Siti Rahma SH, MH.
Menurut Kasubag Kajian dan Dokumentasi Hartati SH kegiatan sosialisasi
Raperda yang menjadi salah satu Raperda inisitif DPRD Sulteng ini wajib untuk
di sosialisasikan pihaknya dalam rangka
untuk mendapatkan masukan ataupun
pemikiran baru demi paripurnanya Raperda ini.
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Road Show Silaturahmi DPRD Sulteng
Ke Mako TNI- AL dan Mapolda Sulteng
MAJALAH PARLEMENTARIA Palu--Ketua DPRD Sulteng,
Hj Nilam Sari SP, MP bersama
anggota DPRD
melakukan
Road show silaturahmi ke Pangkalan Markas Komandao (Mako)
TNI Angkatan Laut yang terletak
di Watusampu, Kecamatan Ulujadi Kota Palu, dan dilanjutkan
ke Mapolda Sulteng pada Selasa
(21/1/2020) . Rombongan juga
disertain para pejabat dari sekretariat DPRD Sulteng yakni Sekwan Hj Tuty Zarfiana SH, M.Si,
Kabag Persidangan dan Risalah, Wahid Irawan,
SSTP, Kasubah Humas dan Protokl, Arsy MA
Pontoh, SH, MH, Kasubag Rancangan Perda,
Luly Afiyanti SH, M, Msi.

menggunakan bom rakitan untuk mendapatkan
ikan, juga menjaga wilayah terotorial maritim
dari ancaman dunia luar.

Kunjungan kerja Ketua DPRD Sulteng
dan rombongan ke markas dua lembaga itu
merupakan kunjungan perdana sejak di lantik pada media September 2019 lalu. Selain
silaturahmi untuk menguatkan soliditas
di
jajaran Forkompinda, juga ingin mengenal lebih
dekat tugas dan fungsi masing-masing lembaga
tersebut serta sejumlah persoalan yang sedang
dihadapi,

Sementara itu, di Mapolda Sulteng,
rombongan DPRD di terimah oleh Kapolda
Sulteng Irjend Drs Syafril Nursal SH, MH
beserta jajarannya di ruang Kapolda Sulteng.
Dalam pertemuan tersebut, ketua DPRD juga
didampingi sejumlah anggota DPRD Sulteng
masing-masing, Aminulla BK, Irianto Malinggong, Ronald Gulla ST, I Nyoman Slamet Spd,
M.Si, Ibu Ellen Esther Pelealu SE, Drs Budi
Luhur Larengi, H Ambo Dalle, Drs Enos Pasaua
MM serta Sonni Tandra ST.

Di Mako TNI-Al , Rombongan DPRD
Sulteng diterimah oleh Danlanal Palu, Letkol
Laut (P) Rahadian Rahmadi, SE, M.Tr Hanla,
rombongan mendapatkan penjelasan tugas dan
fungsi Pangkalan Angkatan Laut , termasuk
wilayah terotorial laut yang menjadi wilayah
kerjanya lengkap dengan tantangan dan hambatan yang dihadapi. Dalam pertemuan tersebut
kedua belah pihak komitmen untuk menjaga
kedaulatan maritim baik ancaman dari dalam,
termasuk perambahan dan pengrusakan biota laut dari nelayan-nelayan tradisional yang

Dalam pertemuan tersebut
Kapolda
banyak memberikan penjelasan soal situasi dan
kondisi secara umum wilayah Sulawesi Tengah
, kelompok radikal yang sedang dihadapi dan
penanganannya, pengamanan menjelang Pemilu serentak, serta sejumlah kasus lainnya,
termasuk penangkapana bandara narkoba,
kasus begal dan judi serta kasus kejahatan
lainnya. Khusus untuk penanganan kasus
teroris, DPRD Sulteng meminta agar penangannya dilakukan secara terintegrasi dengan
sejumlah pendekatan.
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DKI Jakarta Jadi Tujuan
Korkom LD Komisi II dan IV
Fokus Sekolah Berprestasi dan Ke Kantor
Pajak dan Retribusi Pemprov DKI

MAJALAH PARLEMENTARIA, JAKARTA— Majalah Parlementaria-Kegiatan Kordinasi dan Komunikasi antar
daerah Pimpinan dan anggota DPRD
Sulteng khususnya Komisi IV dan
II
dengan tujuan Pemprov DKI Jakarta yang dikoordinir oleh Waket II Hj Zalzulmida A Djanggola dan Waket I H Arus
Abdul Karim berjalan lancar dan sukses.
Khusus untuk komisi IV/Kesra rombongan dikoordinir Waket II Hj Zalzulmida
A Djanggola, ada dua objek yang menjadi
tujuan yakni Pemprov DKI dengan dua
agenda utama , yakni mengungjungi SMKN
57 Jakarta dan ke SMK Rangunan. Sebelum
bertolak ke sasaran utama, rombongan
yang terdiri dari Dr Alimuddin Paada, MS,
Rahmawati M.Nur S.Ag, I Nyoman Slamet,
Parlementaria @ 2020

Moh Faizal Lahadja SE, Fairus Maskati,
Hj Winiar Hidayat Lamakarate, SE, Erwin Burase S.Kom, H Moh Hidayat Pakamudi, Dra Fatimah H Moh Amin Lasawedi
M.Si, Ibrahim Hafid dan Ismail Junus SE
di terimah di Gedung G Ruang Rapat
deputi Lt.5 Kantor Balai Kota Jakarta oleh
Kepala Biro Kesos, Bambang serta turut
mendampingi dari pihak Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan dan dari Dinas Pemuda
dan Olahraga DKI Jakarta pada (29/1/20).
Tak sampai disitu, rombongan yang
dikoordinir
Hj
Zalzulmida A Djanggola ke esokan harinya atau pada Hari
Kamis (30/1/20) melanjutkan kegiatannya
dengan mengunjungi SMKN 57 Jakarta
untuk melihat dari dekat bagaimana pendayagunaan sarana dan prasarana serta
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sional tersebut, rombongan
di terimah langsung oleh
Kepala Dinas Pemuda dan
Olahraga
DKI Jakarta,
Ahmad Firdaus, didampingi
oleh Kepala PPOP, Kepala
Sekolah SMP dan SMA Ragunan, kepala Satlak dan
Kepala Seksi Prestasi. Di
sekolah ini, rombongan disiguhi penjelasan dan pola
pengembangan
siswa-siswa yang berprestasi dan
memiliki potensi sejumlah
cabang olahraga. Sementara
itu Kegiatan Korkom khusus
Komisi II dengan tujuan
Kantor Pajak dan Retribusi
Daerah Pemprov DKI Jakarta berlangsung pada Kamis
(30/1/20) Pukul 13.00 Wib.

pengembangan SDM di sana. Kunjungan di
sekolah negeri pertama kejuruan di Bidang
Pariwisata di Indonesia ini, diterimah oleh
Kepala SMKN 57 Jakarta Ety Suyandi,
M.Pd dan wakilnya, ketua-ketua kompetensi serta didampingi Kepala Bidang SMK
Dinas Dikjar DKI Jakarta, Diding Wahyudi
S.Pd, M.Si.

Rombongan yang di koordinir Waket I H Arus Abdul
Karim serta diikuti oleh ketua
dan seluruh anggota Komisi
II masing-masing Yus Mangun SE, H Moh Nur Dg Rahmatu, Irianto Malingong,
Muslih, S.Kep NS, Faizal Alatas SH, H Suryanto SH, MH,
Ir Elisa Bunga Allo MM, Yahdi
Basma SH, HM Tahir Siri SE,
MH, Drs H Zainal Mahmud
Daud, Hj Sitti Halima Ladolai,
di terima oleh Kepala Pendapatan 2, Sarto yang membawahi PKB, BBMKB, Pajak
restoran, pajak Parkir, pajak reklame dan
pajak air bawah tanah. Rombongan di
terima di Aula Pusdatin Kantor Pajak dan
Retribusi Daerah Pemprov DKI Jakarta,
pada Kamis (30/1/20).

Kunjungan dilanjutkan menuju Sekolah Olahraga Ragunan di Jakarta,
tujuannya untuk melihat pola pembinaan
dan pelatihan siswa. Kunjungan di sekolah
yang sudah terkenal banyak melahirkan
banyak atlet atlet nasional bahkan Interna-

Memiliki 13 sumber pendapatan, sementara Pemprov Sulteng masih terbatas
pada 5 item sumber sumber pendapatan.
Untuk menggenjot PAD dari sektor ini
Pemprov DKI bahkan melibatkan aparat
hingga di tingkat RT.
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DPRD Jabar dan DBMP Jadi Tujuan Korkom
LD Komisi I dan III DPRD Sulteng
MAJALAH PARLEMENTARIA -BANDUNG -Kegiatan Kordinasi dan
Komunikasi Antar Daerah Pimpinan dan
Anggota DPRD Sulteng, khususnya
Komisi I dan III menuju Bandung Jawa
Barat pada (28-31/1/20).
Kunjungan kerja Komisi I dengan
tujuan DPRD Jawa Barat ini dipimpin oleh
Waket III H Muharram Nurdin dan diikuti
oleh ketua Komisi I Dra Hj Sri Indraningsih Lalusu serta seluruh anggotanya
masing masing terdiri dari Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah S.Ag, MH, Ronald Gulla ST,
H ambo Dalle, Hasan Patongai SH, Ellen
Esther Pelealu SE, Drs Budi Luhur Larengi, Aminulla BK dan Drs Enos Pasaua
MM. Kunjungan Komisi I ke Sekrertariat
DPRD Jabar diterimah oleh Sekretaris
Komisi I DPRD Jabar H Sapar Muslihat
SH dengan menghadirkan Dinas dan
bagian yang terkait. Pada kesempatan
tersebut baik pimpinan maupun anggota
menanyakan berbagai hal terutama terkait kegiatan dan tugas tugas kedewanan, termasuk pertanggungjawabannya, misalnya kegiatan reses, sosialisasi
produk produk dewan, bahkan ada
kegiatan yang baru di DPRD Jabar yakni
sosialisasi kebangsaan termasuk yang
juga dicecar untuk memperoleh kejelasan.
Sementara itu Komisi III yang terdiri
dari Ketuanya, Sonny Tandra ST, H Zainal Abidin Ishack, ST, Abdul Karim Aljufri, H
Nasser Jibran SH, MH, Imam Kurniawan
Lahay, Huismant Bram Toripalu, Dra
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Marlela M.Si, Sri Atun, Kaharuddin S.IP
dan Ir Suprapto Dg Situru MH
menuju
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
(DBMPR) Provinsi Jabar. Di kantor yang
banyak berurusan dengan infrastruktur
pembangunan, peningkatan dan perbaikan
jalan ini di terimah oleh Sekretaris Dinas,
Asep Supriatna dan Kabid Pemeliharaan
dan Pembangunan (Harbang) DBMPR
Agus Salim. Pertemuan berlangsung
pada Rabu (29/1/20) pukul 14.00 WIB di
Aula kantor Dinas BMPR.
Ada banyak hal yang ditanyakan oleh
pimpinan dan anggota komisi III terkait
dengan peningkatan dan pemeliharaan
jalan dan jembatan, menyusul di Sulteng
saat ini kondisi jalan dan jembatan
banyak yang rusak, baik akibat bencana
pada saat gempa, likuifaksi dan tsunami
pada dua tahun lalu, maupun akibat dari
banjir dan tanah longsor di beberapa
titik. Lalu apa tanggapan pihak Dinas
BMPR ? Di Dinas BMPR Jawa Barat
kata Asep, ada fameo yang melekat
di instansi ini yakni ‘’ TIADA HARI
TANPA PEMELIHARAAN JALAN DAN
TIADA JALAN YANG TIDAK TERPELIHARA SETIAP HARI ‘’ dengan Slogan
ini di Jabar kata Asep Supriatna tidak
ada jalan yang tidak terpelihara, lalu
anggaran? Untuk mendapatkan alokasi
anggaran kata Asep salah satu upaya
yang ditempuh adalah menperjuangkan
status jalan untuk ditingkatkan agar
dapat kucuran dari pusat. ‘’Itu salah
satu cara yang kami tempuh, menaikan
status jalan, ‘’ujarnya. (nl)
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Lotto dan Mardin : Garda Utama
Pelayanan Humpro di Bandara
MAJALAH PARLEMENTARIA, PALU- Sub Bagian
Humas dan Protokol (Humpro) selang beberapa bulan
terakhir
ini,
melakukan
terobosan yang gemilang
dengan
menempatkan
dua orang stafnya di lini
terdepan dalam memberikan
pelayanan kepada pimpinan
dan anggota DPRD Provinsi
Sulawesi Tengah, yakni
staf yang dipercaya dalam
melayani
pulang pergi
pimpinan dan anggota DPRD
Sulteng
yang melakukan
perjalanan dinas baik dalam
maupun luar daerah,
di
Bandara Mutiara SIS Aljufri,
keduanya adalah Lotto Samsuddin dan Mardin.
Dua orang ini sengaja di tempatkan
oleh Kasubag Humpro di area Bandara
sebagai garda utama pelayanan Humas dan Protokol dalam memberikan
kenyamanan dan pelayanan yang prima
kepada para wakil rakyat tersebut.
Maka jangan heran, Lotto dan Mardin wara wiri di area Bandara jika ada
pimpinan dan anggota DPRD Sulteng
yang pergi atau kembali dari melakukan
perjalanan dinas, tak mengenal waktu
baik Lotto dan Om Polo begitu sering Mardin di sapa stand by minimal satu jam
sebelum jadwal pergi maupun datang.
Untuk memastikan semuanya berjalan
baik, dua staf ini secara bergiliran berbagi
ataupun bersama
bertugas tanpa
mengenal waktu, sore, malam atau subuh
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mereka mengaku dengan senang hati
menjalankan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan pimpinan.
‘’ Waktunya subuh atau tengah malam,
Ini sudah tugas kami berdua, dan kami
sudah siap paling tidak satu jam sebelum
mereka ( anggota DPRD red) pergi atau
kembali,’’ kata Lotto Samsuddin dan Mardin pada Majalah Parlementaria .
Ketika ditanya bagaimana tanggapannya tentang pelayanan di Bandara yang
tak mengenal waktu? Secara serentak
keduanya mengaku tak menjadi masalah,
bahkan saat ini yang keduanya rasakan
adalah ada kepuasan dan kebanggan
tersendiri dalam melayani pimpinan dan
anggota DPRD ini, dan sama sekali tidak
merasa terbebani, karena diberi tugas dan
pekerjaan yang didalamnya ada tanggung
jawab besar. ***
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KELUARGA BESAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
& SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Mengucapkan
DIRGAHAYU PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Ke 56
TAHUN 2020
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