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SK Penggantian Anggota DPRD Sulsel Terbit

MAKASSAR - Dua calon anggota dewan-
pengganti tingkat Provinsi Sulsel dari Partai
Demokrasi lndonesia Perjuangan (PDIP) dan
Partai Gerakan lndonesia Raya (Gerindra)

bakal segera dilantik di DPRD Sulsel

f"d"i"y".d"l"ttlitf"y""- S"t""iirt"v"tiit"It"" t"i"ft
ti Muin dari PDIP yang meng- kan ke Bamus dan fraksi untuk
gantikan Novianus YL Patan- dibahas bersama," ungkap dia.
duk dan Adam Muhammad Politisi PKS ini menerang-

kan bahwd DPRD hanYa seba-

gai4elaksanh kebijakan. Bu-
kan sebagai Pengambi.l kePu-
tutan untuk mPmilih dan me-

yang menggeser Posisi Misri-
ani flvas dari Partai Gerindra'

Pli Seketaris DPRD Sulsel,

M Jabir mengungkaPka.n' Peng-
qantian dua legislator tersebut

ildrirnya disetuiui Kementeri-

; D"L* N"s"rl Keirendagri).
Surat Keputusarr (SK) Pelantik-
an oun taah diterina Selsetari-

at iPnO seiak Senin (2011) Ialu.
"Kemarin turun SK-nYa- Sudah

lantik caloq anggota dewan.
'Jadi ini kan kePutusannYa
pemang dari atas (Kemenda-
gri). Sehingga kami yang ada
di bawah hanya meajalarlan
.perintah, bukan sebagai pe-
nentu kebijalan," bebernya.

Sebelumnya, Ketua KPU
Sulsel Faisal Amir menyata-
kan, Novianus dan Misriani
diganti karena tidak lagi men-
iadi anggota partai. Penggan-

iinva aaaUtr suara lerbanYal<

berikutnYa di Partai dan dae-

rah pemilihan masiry-ma$ng'
tiPU telah bersurat kePaaa

Mendagri melalui Gubernur
Sulsel untuk menerbrtkan
surat kePutusan PenetaPan
leqislator. Surat itu Yang ladl
da"sar Pelantikan dua orang

pengganti di DPRD SuIseI' ,
"SYarat iadi anggota tegsn-

tif addah harus menlad ang-

sota Partai. Ketika seseoraag
"dipecat, maka otomatis -tidak
meniadi anggota Partar ragr'

sehingga tidak memenunr
svarat iadi anggota leglstaEr'

b'eber Faisal belum lama ini'
Salah satu legislator terPi

tin yrrg dig*e Mi"ti*i IY'" '
sebenarnya telah menga,ur(an

susatan di P€Dgadilan' Dia me-

i,-ritut PartainYa untuk-memu-

lihkan status sebagi k e!'aga,I

daoat dilantik di DPRD'
'HanYa saia, KPU Sulsel-te-

tao memproses Pergantran
r.llriani, iekali Pun dia meng-

ambil uPaYa hukum' Berbeda

dengan Pengganti ,aqtar waR-

trr- valq harus menunggu Ke''

outGJ }r"L"m t"taP' 'Setjll-

sarkan Perintah tertul,rs l(PU

RI, tetaP kita Proses' soal ada

vans melakukan uPaya hu-

[ud, itu tid"L menghalangi
oroses," tandasnya'
'trnrohoirni,

ada di meia PimPinan (DPRD)'

dan akar: diraPatkan leffi lan-

iut," kataaya, lamarin.' Jabir meouturkan, terbit-
nya SKter-sebut metnbrrat dua

ial-on legislator ini bisa segera

dilantik meniadi angS,ota de-

wal. Hanya saja, soal iadwal
oelantikannYa akan diserah-

tan ke pimPinan DPRD Sulsel'

"Hari Sinin diagendakar raPat

DPRD di tingkat fraksi' Juga
(dibahas) di Badan MusYawa-

rah (Bamus) untuk rencana

oelantikan," uiarnya.' Wakil Ketua DPRD Sulsel,

Muzawin Arif membenarkan
bahwa SK tersebut sudah ber-

ada di meja PimPinan dswar'
Tineed menunggu kesePakat-

an firkait langkah selaniut-
nva. "Dua ketua fralsi PDIP

dln Gerindra sudah me[fatrl-
pailan hal ini ke PimPinan'
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BARRU, BKM--Legislator
Partai colkar Sulsel Andi
Ina kartika sari melaku-
kan sosielisasi produk
hukum terkait peraturan
daerah (Perda) nomor 1
tahun 2016 tentang uru-
sal pemerintahal daerah
di kantor Desa Manuba,
Kecamatan Mallusetasi,
Kabupaten Barru, Sabtu
(18/ 1).

Menurut Andi Ina so-
sialisasi kali ini merupa-
kan kegiatan yang waiib
dilaksanakan oleh aEreeota
DPRD Sulsel-

Karena, sebagus apapun
sebuah peraturail atau
produk hukum daerah ka-
lau hanya segelintir oiang"
yang paham a_kan meniadi
tak bermakna padal.j se-
harusnya peraturan daer-
ah dibuat u-rltut di ketahui
dan dipahami oleh semua
lapisan masyard<at;, jelas
Andi Ina.

Andi Inayangjuga Ketua
DPRD Sulsel ini menilai
jika masyarakat terkadang
melakutal sebuah kekeli-
ruan karenamemangtidak
memahami aturan yang
ada, sehingga ia betharap
dengan adanya kegiatan
penyebarluasan produk
hukum daerah ini pema-
haman dan pengetahuan
tentang hukum daerah
bisa dipahami.

"Yang hadir di kegiatan.
penyebarluasan produk
hukum daerah ini kita
harapkan dapat menjadi
jembatan guna menyarn-
paikan dan inenyebarlus-
kan nformasi kepada mas-
yajakat lain,"harapnya.

Pada akhir sosialisasi
di gelar tanya jariab dan
diskudi terkait produk hu-
kum daerahyalg menurut
beberapa peserta sosialisa-
si tumpang tindih dalam
pelaksanaannya. (rl0

SOSIALISASI-Legistator partai cotkar yang juga Ketua DpRD Sulset Andj tna,Kartiiim-en-ggerar sosiarisasi penyebarluasan prciau(n'ux"um teiiiilieratui#-baeratr r.rs,i rinrin2016 tentang Urusan pem'erintahan Dabrah.
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MAKASSAR,UPEKS- -Tarif
jasa angkutan umum or ine
(mobil) di Sulsel, dianggap tidak
.manusiawi. Hal tersebit sep-
erti terungkap dalam rapat
dengar pendapat (RDp) yang
berlangsnng di komisi D De-
wan Perwakilan Ralq/at Daerah
(DPRD) Sulsel, Selasa
(21 / t l2o2o).

Dalam rapat yang dilaksana-
kan di ruang rapat DPRD Sul-
sel, yang dipimpin langsung
Ketua Komisi D, Jhon Rende
Mangontang. Rapat dengar
pendapat dengan Pengurus
Dewan Pimpinan Daemh Or-
ganisasi Anglrtan Sewa Khusus
Indonesia {Oraski) Sulsel dan
Dishub Sulsel.

"Oraski ingin tarif angkutan .

nya tidak sampai Rp100.000.
Inikan tidak manusiawi lagi,
mereka seharian bekeria/ tam-
bahrya.

Pertemuan had ini masih akan
dilanjutkan Kamis mendatang.
Dimana akan menghadirkan
Oraski, Dinas perhubungan dan
penyerdia layanan aplikasi.

"Jadi biar tidak terkesan ada
yang disembunyikan. Lagipu
la dari mereka ada beberapa

'hal yang mempertanyakan ke -
bijalan dad penyedia layanan
aplikasi," tambahnya.

Rende meminta agar harapan
kenaikan tarif ini ditanggapi
serius oleh pihak pemerintah
provinsi. Hal ini lantaran pe-
merintah provinsi disebut
memiliki kewenangan dari

harapan-harapanyang disam-
paikan Oraski.

"fadi diharapkan pemprov
me mperh atikan karena di J,-ep u-
tusan meateri ada marg gu_
bernur terkait tarif. provinsi
menusulkan dan yang akan
dipuruskan oleh dirien oer-
hubungan darat. Semogi 

"ecepamya ada surat ke dirien
agar kami kawal. Tika suratrlya
lama tuun dariDirjen kita minm
ke gubernurunruk bikin perzub
agar keresahan mereka ter_
jawab," bebernya.

Ia iuga menegaskan, komisi
D serius unnrk mengawal pe_
nyampaian aspirasi ini. Tak
naya Oraski, Rende menvetlut
ingin memastikan agaipard

. penumpang iasa angkutan on_
line aman dan nyaman.

"Komisl D akan peruangkan
sistem regulasi, akan studi
banding ke l'awa untuk meli-
hat bagaimana perbandingan
angkutan online dJ sana din-.
gan di makassar. Bagaimana
agar kenyamanan penumpang
te4awab.

Sebelumnya, dalam RDp
seorang penvakilan dari Oras-
ki berharap agar tarifdengan
jarak tiga kilo meter pe.timu
digambarkan tarif maksimal.
Kemudian untuk iarak selan_
jutnya ditentukan dengan tarif
minimal.

"Kami berharap tiga kilo me-
ter pertama diberlakukan tadf
maksimal dan dilaniutkan
dengan rarif minimal,,, ungkap
salah satu perwakilan tersebut
(int/ris)

dinaikkan, agar seialar dengan
keseiahteraar mereka. San"gat
Iayal dinaikkan karena pe-"er_
intah saat ini menggunakan
standar minimal. Standar min_
imalnya Rp3000-an perhlome_
ter, dan maksimalnya Rp6.500
per kiloJ' ungkap Rende yang
menggunakan baju kemeia putih
berlengan panjang.

Leiaki berkaca mata ini men-
ga-ku, cukup tercengang menda-
pat keterangan dari para pen_
gurus Oraski Sulsel. Makan\,,a.-Ia mendukung kelnginaa Oras-
ld unrul( meningkatkan tarif
trayek.

"Dari informasi yang kami
terima, selama 24.iam bekeria
mereka hanya mendapatkan
Rp 238.000 ribu, koror. itersih-
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KISRUH Pergantian Antar Waktu iPAw)
Caleg PDI Perjuangan di DPR RI yang
menyebabkan OTT anggota Komisi Pemi:.
lihan Umum (I(PU). Kasusnya mirip den-
gan gugatan Mulan Jameela cs. Di Pen-
gadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan
gugxtan lglsebl{ tellUllindaklanjiti
oleh KPU dan ada Yang telah
dilantik sebagai anggota de-
wan terpilih.

Yang membedakan dengan
kasus Harun Masiku dari PDI
Perjuangan adalah Putusan
gugatan Caleg Partai Gerindra
diputus oleh Pengadilan sebe-
lum penetapan calon terPilih
oleh KPU. Sedangkan kasus
gugatan PDI Perjuangan diPu-
tus MA sesudah KPU mene-
tapkan calon terPilih.

Sebelumnya, pada tanggal
24 hnii 2oI^9.DPP.PDI Per-
juangan me#gajukan' uji ma-
teri terhadap PKPU Nomor 3

Tahun 2019 tentang Pemung-
utan dan Penghitungan suara
pada Mahkamah Agung (MA).
Tepatnya yang diuji itu ada-
lah Pasal 54 ayat (5) darl MA
mengabulkan sebagian uii
materi tersebut.

Namun uji materi diputus
setelah penetapan calon ter-
pilih telah dilaksankan oleh
KPU. BahlGn untuk m€nin-
daklaniuti putusan tersebut,
MA menerbitkan fatwa pada
tanggal 23 September 2019
yahg menjelaskan bahwa un-
tuk melaksanakan putusan
MA pemerintah in casu KPU
wajib konsisten menyimak
pertimbangan hukum dalam
putusan tersebut.

PersoalannYa kemudian
putusan uii materi tersebut
bertentangan dengan Pasat
422 d.an r,asal 426 UU Nomor
7 Tahun 2OI? tentang Pemi-
lu vang mengatur PenetaPan
Calbn TerPilih dan Penggan-
tian Calon Terpilih.

juga dilakulan karena anggo-
ta dewan ada yang berPindah
partai dan diwajibkan un-
irrk mundur oleh UU akibat
mendaftar sebagai categ di
partai yang bam. -,

Demikian pula drlngan kisruh
-A:DilRD Fiofu sisulawisi se -

latan, ada dua Caleg Yang sam-
oai saat ini batal dilantik. Yaitu
iader PDI Perjuangan dan Par-

tai Gerindra, Yang sebelumnYa
oleh I(PU Pmvinsi Sulawesi Se-

latan telah ditetapkan sebagai
Caleg rcrpilih untuk. disumPah
'bersama sama dengan 85 an8-
gota DPRD lainnya

Namun satu hari menielang
pelantikan, I(PU menerima su-
iat nenundaan Pelantikan dari
Meirdagri terhadaP dua caleg.
Salah satu caleg Yang batal
dilantik dad Partai Gerindra
akibat Sugatan Mulan Jameela
cs. Di PN Jakarta Selatan. Sam-
Dai saat ini Caleg dari Partai
ilerindra masih melakukan
uoava hukum di PN Jakarta
s;latan, PTUN Makassar dan
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MAKASSAR, RAKSUL Ke{-
ua Dewan Pimpinan Wilayah
(DPW) NasDem Sumatera
Barat, Malkan Amin, Yang kini
akan kembali lagi be(arung di
Pemilihan Kepala Daerah (Pi-

kada) BaIIu untuk ketiga kalin-
ya, mengaku legowo jika Partai
besutan Surya Paloh ini tak
mengusung didnya.

Sebagai kader NasDem,
Malkan Amin mengatu dir-
inva tenlu taat aturan Partai,
karena berdasarkan kebijalan
orsanisasi, llka ada kandidat
bulati berstatus sebagai Petah- -

ana sekaliSus Ketua DPD, maka
akan lebih diprioritaskan.

"Pak Suardi Saleh selaku Pet-
ahana sekaligus Ketua DPD
NasDem tentu dia.lebih ber-
hak untuk mengendarai Partai
ketimbang dirinya Yang saat

ini maju menjadi Penantang.
Saya sudah jelaskan dengan
teman-teman bahwa kita
memiliki aturan dalam organ-
isasi, Bagi ketua NasDem Yang
mau ikut Pilkada, maka tidak
buka pendaftaran," kata Mal-
kan Amin.

Meski hampir pasti
tak bisa
Deln
Barru,

l
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V Iak Lirik Figur Lain
berprestasi
ini. Kami terli-
bat memberi-
kan kontribusi, mengrsung
caron yang menghadirkan

pihaknya harus menden-

kisejahteraan
dan pelaYanan
maksimal untuk
rakyat," !' ungkap -

Anggota DPRD
Sulselini.

Sebelumn-
ya, Ketua DPD
Demokrat Sul-
sel, Ni'matul-
lah, menyebut,
Demokrat memi-
liki hubungan
baik dengan Ad-
nan. Selain itu,
Demdkrat Sulsel

Adnan sukses. Pada
pertama kePemimp-

garkan aspirasi dari DPC
DembkEt.

. "Kita mau mendengar dulu
penyampaian dari DPC. Ini
aspirasi l,varga Demokrat," ka-
tanya.

Pihaknya akan memper-
timbangkan masukan dari
DPC Demokrat Gowa, apakah
langsung memberikan duku-
ngan ke Adnan atau tidak.
"Peluang ke petahana itu ada,
tapi kami juga perlu menden-
gar apa yang meniadi aspirasi
pengurus di tingkat bawah,"
tuturnya.

r/D)

rasa
akan
ilan

'dalam
mengusung
pasangan yang

Andi Januar,Jaury Dharwis
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' y'Jiampungkan Usungan di 10 Daer

IPENULIS:FAGHRUTLAH
lED|ToR : DEwl YlrllAl'll

vtaxassen, nersul -

Da,rran Pimpinan Daerah
(DPD) Kabup aten/ Kota
Partai Keadilan Seiaterah

Serentak. RencananYa,
DPW PKS Sulsel hanYa
akan mengirim dua nama
dari setiap daerah, untuk
menjadi bahan Pertimban-
gan DPP

Ketua Badan Pemenangan
Pemilu (Bappilu) PKS Sulsel, Sri

Rahmi, mengungkaPkan, dari
12 kabupaten/kota lang mel-
akukan Pilkada nanti, PI(S hanla
bisa memberikan rekomenda-
si sepuluh daerah. Sementara
di dua daerah lain, Yakni Tana

Toraia dan Tomja Utara' PKS

ridai memiliki kursi dan hanla

\
Sri Rahmi

usungan mereka.
"Misalnva DPD mengLim I0'

narna. terus kita verifikasi dan

sebagai pendukung atau malah
menradi penontonsaja-

l'Semua laPoran dari DPD, su-

dah ada di DPW sehingga kita
sekarang melakukan Proses di
tingkat DPW" kata Sri Rahmi,

Selasa (21l1).
l€gislator DPRD Sulsel ini

DPD telah men-
gfuim selurh nama-nama Yang
mengikuti tahaPan Selaniuhya,
DPW akan melihat bagaimana
kemamDuan kandidat tersebut
berdasarkan skoring atau Penila-

kami hanya membawa minimal.
dua nama ke DPB" laniutnya.

Pihalmla menargetkan iika
verifikasi di tingkat DPW itu bisa
rampung pada Februari menda-
tang. "Kita berharaP Februari su-

dah clear, lebih cePat lebih baik'"
haraonva.

Oisinssuns soa.l kader, Sri

Rahmi menyarnpaikan, Pastin-
yd akan mengutamakan kader

iika mamPu memenangkan Per--tarunean 
ini. "Kalau ada kader

yang bisa maju, kita usung. Kal-
au tidak. kita lihat nanti," tutupn -

)1a. e/D)
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