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SEKRETARIAT DPRD PROV SULSEL

ua DPD brpat
taMasihLiar-

Jelang Kongrei oFp pAr* d-i Ke-n<i ari, Sulaweii Tenggara

MAKASSAR - Empat kandidat yang akan
bertarung untuk merebut kursi ketua
umum dalam kongres DPP Partai Amanat
Nasionai (PAN) yang akan digelar di Kenda-
ri, Sulawesi Tenggara, 10 sampai 12 Febru-
ari 2020 mendatang.

Keempat calon ketua
umum (caketum) tersebut,
yakni petahana Zulkifli Ha-
san (Zulhas), Asman Abnur,
Mulfachri Harahap, dan
Dradjad Wibowo.

I(husus di Sulsel, 24 suaia
DPD kabupaten/kota masih
dinamis. Arah dukunsan m€-
reka kepada empat kLdidat
caletum yang ada masih liar.

Ketua DPD PAN Sidrao
Andi Ihsan Hamid meagJ-
mininya. Dia mengatakan,
belum menentukai sikap
sepenuhnya ke Zul[as. Euda
sapaanDya mengaku masih
akan melihat peikemba-ngaa
kedepan. 'Ini kan masih diaa-

mis ya. EifkitanFat per[Em-
bangan nantinya,l singkatnya
kepada XORAN SINDO.

Ketua DPD PAN Buluk-
umba Andi Zulkarnain Pang-
ki juga bersikap sama dengan
Enda. Dia iuga belum mau se-
cara gamblang memberikan
dukungannya ke saldh satu
eaketum, termasuk Zulhas.

"Kita sebenamya mengi-
kuti arahan DPW. Tapi kan ini
masih dinamis. Jadi sayajuga
tidak mau berkomentar dulu
soal dukungan di kongres,"
kata Andi Naim sapaannya.

Sementara itu, Waldl Ke-
tua DPW PAN Sulsel Andi
Mqhammad Irfan AB menya-

iiEn, saat ini tensi-persaing-
an keempatnya memaag kian
panas. Hanya saia situasinva
masih dinamis-

"Kita lihat kondisi dan
perkembangannya sampai
tanggal 9 Februari. Karina
kan itu sehari sebelum kone-
res," kata Irfan saat ditem;i
di me&a center DpRD Sulsel.
belu.m lama ini.

Irfan tak merLeDis. Do-
sisi Zulhas masih 'di'a;es
angin. Statusnya sebagai in_
cumbent menjadi modal ba_
gus bagi ketua umum Dpp
PAN ini untu-k melaniutkan
periode keduanva.

Olehtrya itu,'hal ini vans
membuat DPW pAN Sulsei
ceadenmg memberi dukuns_
a! ke Z"lh:( di kornru, ,r"i-
ti. "DPW dan DPP FAN sul.
sel pada umumnya ke Zllh^.-
Karena kaai inpin beliarr
melauj utlaa kes riksesa-crrya
senma memimpin pAN satu
periode iai," pungkasnya.

ilPa]laCi, lanjut legisla-
tor DPRD Sulsel ini, Zulhai
akan melakukan transit di
Makassal qqlglgpq menuju
Kendari. Ini bertujuan untuk=
meugawal suaranya sampii

Di Sulsel, ada sebanyak 25
suara sah untuk kongres DPP
PAN nanti. 24 suara DPD ka-
bupaten/kotadan-satusua'ri
dari DPW PAN Sulsel. ;

gnufiafirin



Kader pAN Sulsel saat berfoto bersama. belum lama ini. Jelang kongres DPP PAN di Kendari. Khusus di suls€l, 24 suara DPD kabupatenAota masih dinamis.
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IIITIKISWEffi -PartdGerin.lra jugapunyaTreingi-:
nan agar usungannya bisa memenalgkan kontestasi
pemilihan wali kota (pilwaliJ Makassar
bupati (pilbup)yang

Sebagai partai pemtnans
ketiga di Sulsel dibawal -
Partai Golkar dan Nas-
dem, Gerindra tak insin
kecolon gan seperti pada
Prlbup sebelumnva

Gerindra punyi usungal
yang menyapu kemenan-
gan disejumlah daerah
yartg menggelar pilwali dan
Pilbup lalu 2O1S dan 2018
lalu.

Saat ini ?im Desk
Pilkada Gerindra Sulsel
sementara menguji baka.l
ca-lon (Ba_lon) wali kota.
wakil wali kota, buDati dan
wakil bupati di Hotil Swis
Bell Inn yang diqetar seiah
Sabtu {t /2) dan Minse;
(2/2).

Para bakal calon menEi_
kui uji kepatutan dan
kelayakan atau fit and
proper tes digelar pada
Sabtu dan Mi ggu dimulai
dari daerah Kabuoaten
Kepulauar Selavir dal
Bulukumba-

Dari Selayar ada emDat

^B_.a!ln-!q49!!aradari'uururumba ada deldiin- -
Balon yarg diuii.

Wakil Ketua bewan
rrmpinarl Daerah (DpD)
Licnnclra Sulsel Syawalud _
dm Arief menambahkan
bila Sabtu dan Minesu
oepan akan dilakukan uii
bagi Balon dari daerah
lann-

"Untuk Maros dan
Palgkep tanggal g. se_
mentara untuk Barru dansoppeng dilakukaa pada
langgal 9 Februari,,,uiar

I/E)u1uddi'' 
Arif . sefisa

"Kltatidak
ingincalonyang
otusungnanti

setelahtenilih
hengkangdan

bergabungden-
gan partai lain,

^ Sekretaris DpD Gerindra
s-ulsel Darmawangsyah
Ivrun menegaskan bila
partai bentukan prabowo
Dublanto iri akar selektif
mengusung calon.,,Kita
trdalr ingin calon yang
orusung nanti setelah
terpilih hengkang dan
tergabung dengan partai
lln. Jelas Darm awangsvai
raum yang juga Wakil-Ket-
ua DPRD Sulsel ini.
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MAXASSAR, Bfitfi:-Ketua Dewaa
ferw.a.k1tan Ralryar Daerai (DPRD)
Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ina
Kartika Sari menghadiri perayaan
utang tahun Bdukumba yang ke 60
tahun, Selasa (4/2).

Kedatangan Andi Iira Kartika yang
juga legisLator Partai Golkar Sinsel
ditemani Wakil Ketua DPRD Sulsel
yang juga legislatG partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Muzayyin Arjf beserta
anggota DPRD Sulsel yang berasal
dari daerah pemilihan (Dapill Bu-
lukumba-Sinjai erum Spi-nti. Ue
Edy Manaf, Andi Anwal ir,rmomo,
Isnayani seita Aln-r Andira.

Perayaan HUT Bulukumba yang
dipimpin bupati Andi Sulai Sappe-
wali dan Wakil Bupati Tomy Sitria
Yulianto juga dihadiri Gubernur
SulselNu'dinAbdullal, Kapoldada,
undallgan laiiuya.

{rir)
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Setiap KatiReses

MAI6SSA& fAJAR - Irgislator DPRD
Sulsel sebarryak 85 orang segera melaku-
lcan reses. Sedap anggota daaran menda-

gota deivan unnrk mt
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Miliar
I

I

ATASSAN, Tf,IBI'I
- Sebanyak 85 anggota
De&ran Perwakilan Rakyat
Daerah Sulawesi Selat-
el IDPRD Sul-sel) murai
inelahrkan reses di mulai

. Selasa (4/ I 1) hingEa I f
Februari 2020. lnl meojadi
age la perdana 85 l€gis:
lator bexke€iatan di luar'
gedung DPRD pada aln.al
tahrm ini.

'Masa reses selama sepe-
kdn sampat 1 1 F€hruari,-
kata Felaksana ngas (Plt)
Selxetaris DPRD [S€t-
wan) Sulsel Muhammad
Jabir yang dikonfumasi
Tnhtn, Selasa (4/2).

SefiaF legslator dibekali
dana reses untuk mem-
biayal Pertemuan untuk
menyerap' asplrasi maEra-
rakat serta meninjau pelak-
sarEan berbagai program
pem€dntah di dapihfd.

Menumt Jabir, setiap le-
gislator mendapat anggar-

meng_
gelar
perte-
muan di
figa sampal
empat lokasi.

.Denganpesel_
ta dalam seti_

- ap pertemuan
minima.l
167
orang.

an reses sekitar Rp 26 Juta
per titik. Dalas agend€
reses, anggota dewan me-
ngunju4S dan

1 
Jika dikallculasikarr

perhihmgan empat Utik itu,
setiap legislator me0dapat-
kan dana reses Rp lo4juta

atau

DICN.
capai

Rp 8,840
miliar

untuk selu-
rt lI anggota

dewan. Ang_
garan t€rsebut
diperuntukkan
untuk 6iaya

st l€is_
lator

nal res€s itu mewajibkan
anggota dewan turun ke
konstituen unhlk meIIJre-
rap aspirasi maqrdrakat.
Hanya saja s€lama ini,
reses tidak efekdftlan fldak
partisipatif," kata Dr;ktur -

Kopel Sulawesi Musaddaq.
Menurut Musaddaq,

agenda tdrsebut tidak
efektif karcna dana yuing
besar tidak linter dengan
hasil reses. MenurutnF,
res€s selama'ini Juga udak
par[stpatif karcha ada
kesan mereka yang hadir
hanya kelompot tertentu.

"Misahya fldak melibaf
_kan kdompok maIinal,
difab€I, miskin. Dengan
dara b€sar tersebut,
mestiryra hasilnya mak-
simal,' ujarrya- Kopel
berlurap, ada model reses'
vane efekti:f dan Pliustpattf
ke depn. Pibak Sekwarr
juga bisa men,'iapkan
pandqry reses.(saa)

saat melal{sana}an
reses termasuk bihlra
tenda, makan, dan minum.
serta blaya lainnya'

Terptsah. Ketua DPRD
Sulsel Andi Ina IGrtii.a
Sari mengatalian sesuai
jadq,al yang ditetapkan ba-
rlan musyawarah (bamus)
iadwal reses mulai 4- I I
Febmari. Meski demikihi,
reses 85 leglslator Suls€l
ttdak dilal }an secara
bersa:naan atau serentik.

"Ada beberapa ang{ota
jadrtralrrya dimundukan
karena bedepatan luga
dengan ageada partai-
atau ada kegatar lain.
Tapi yang pasd reses' 
masa stdang pertama itu
di bulan Februa-ri." ular
politisi Golkar tersebut-

Komite Pemantau
I-eglslaUf (Kopel) Sulawe-
si menanggapi reses g5
legislator Sulsel tersebut.

' Secaia konstitusio-
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Perseroala
"Pansus slsa menunaEu

has akhrr darl ttn aprai;al.
tentang aset yang akan dt-
kelola Perseroda. hsyaAlah
semoga dapat terseles€ikan

*dl akhir bul:in tni (Febnrb-
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Krisis Jamkrida perlu Audit lnuestigasi

SelgrovSulselAbdulHayathin-eeakinibelulnmenerirna
Gani mengaku sudah men- divif"en sepeserpqn. Pemben
jadwalkan W!q\ bg*geq tukan perusahaan penjamin
dingan Dire-tt6i' jarii&iilii tceaitiiu aiUe"tutpiau-tutr.rn
pekan ini. Mereka akan me- 2012 be4erak di bidang pen
mintai perlanggunglawaban lamin kedit atau pembialaan
soal kontribusi ke Pemprov irerdasarkan Perda nomor B
"Saya sudah instruksikan tahun 2012. Penyertaan a.w"l
agar dipanggil. Ini memang dilakukan pada tahun 2014
tidakbolehdibiarkan,jangan sebesar Rp25,3 miliar sesuai
safiIpai seperti kasus Perusda denmn SK Gubemru nomor
sebelurnnya," ujar Hayat. I ffid'/Dq/tahun 20t4 ranggal

la mengata-kan tak hanya 23 September 2014 tentang
,amkida, semua BI,MD alian penyertaan moda.l Pemprov
dievaluasi kinerjanya. "Kita i<eoiaa B,UmmL
evaluasi mana yang optimal sah.rn P"-prOt t"r.utut
mana yang tidak Naati kita sebesar 99,80 persen. Atas
lihatapakahdircksinvabutuh investasi Pemprcv pada PT
penyzaranatausepertiapal IarrlqidasampaidengansaattuturtrF ini adalah Rp26,091 miliar

Wakil Ketua Komisi C Namun dari temuan BpK
DPnD Srlsel Dan Pongtasik tersebut diketahui Iamlaida
m_engaralan pihalmya ma- mengalani kerugian pada
sih memberi kesempatan tahG ZOtA sebesar Rp269
kepada PT lerninal Kredit luta sehinga Pempro\ tidal
Daerab (lamkrida) Sulsel menerimiipa-apaselama
unurl berbenah- Kendati de- empat tahun- Hingga saar inj
mikiqmeka t€tap diawasi. laporan tsrarEan PI lamkida
"frar*s DerELabilary tahun lrgab€hm diaudit oleh Lanror
ini atan ada dividen. Kira 'Akuntan publil atau KAP.
kasihl*'T.r"& tapidalam BpK merekomendasikan
pengaiyasa&'uFlr Dan- aBar Kepala Biro Setda Sul\el

MeDuru tnya, I a mkri d a menvurati pT lamlaida Sulsel
sela!' BUil'tD harus men- agar s era menuniul audi-
lahafaguesn-aluasiydflg tor independen dengan sen-
masif lmEt dil.ii, apalah ffikasi otciritas iasa keuangan
madhmq CLifurmtul dalam peny:suaan laporan
diperbdi ar zudah tidak keuangan. (and/pop)
MAEtrL

Yang terpenting adalah
mampngrperusahaanyang
ju8a meEengaruhi umur
BUMD tersebut. "Kira mau
lihat kontibusinF kedepan
kemudian dievaluasi lagi,
Kareua selama empat tahur
teralihir konhibusinya untuk
daerah memang tidak adai
uramya

Ke depan, sambungnya,
pPBD. gkan meqagih ianii
,amkrtda dalam mem-tjer:
ikan- kontribusi terhadap
Penpglgqnan daerah. "Iika
miidh Sefftrii ini dewan akari
membetikan rekomendasi
perombakan direki secara
keseluruhaa atau lebih teeas
dari itu," pungkasnya.

Diketahui, sebelu m nva
laporan IGuangan pI lamG
da jadi t€rDuanberukngBadar
Pemeriha IGuangan [BpK)
sejak tahun 2016. pemprov

Ia mengatakaD Pernprov
sebagai pemegang saham
mumi berhak me'ninte prer-
tanggungiawaban BUMD
vang tidak memberikaa kon-
tribusi ke daerah. Kata Bas-
tianpengelolaankeuaryandi
perusahaan tersebut boruk_
"ltu menandakan ada ]rang
tidakberespada marnimen-
nyai tambahnya

Menurutnya, modal yang
tidal diketola de"g"" baik,
menggambarkan kenam-
puan farnlcida untuk melak-
salakan tugasn,wa tidak oo-
timal. Baik periuasan usalta
atau pelayanan kepada mas-
Frakat "Berarti ada percn-
e."""n lang sala\ dia tidak
mampu mengelola itu, tidak
putrya rcnca&r kerla yang
sistematis Sehiagqa modal
itu meng&dap, Irln modal
itu disimpatr d;rnaim? Kalau
disirnpan di bank itu banarti
ada bunga, ini iuga harus
diaudit," bebemya.

Bastian menegaskan bah-
wa keberadaan BUMD mes_
tinya memberikan konaibusi
dalam bentuk pAD karena
pada dasamya, tujuanutama
pendiriamya adatah untuk
menambal pemasukan daer_
alr. Bukan untuk membebani
APBD. "Unhrk BI,MD yang
ooatmengultul gkan, harus
ada kebi.jakan untuk mele_
pas BUMD rersebut. Sebab
BUMD seharusnya berperan
menggali potensi-potensi
suaregis dalam meng;erak_
kan perekon omiatr daerah.
Yarg tidak berkontribusi un-
tuk apa diperta.ba-oka4" tegas
lJastran
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