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Ekonomillipeftanyartarlvakan
Keseriusan pemerin-

tah Prouinsi Sulawesi
Selatan (Sukel) untuk
m.elakukan perbaikan
ekonomiyangbebera-
pa waktu belakangan
selalu didengung-4s-,
ng4ngkan sepertinya
perlu dipertrinyakdn.
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MAKASSAR

PASALN)'A, hingga kini
anggaran penanganan
dampak ekonomi pandemi
Covid-19 yang berasal dari
APBD Provinsi Sulsel takkun
jung disalurkan. padahaf an_
ggaran tersebut sudah dialo_
kasikan sejak awal dilalerkan
refokusing anggaran ApBD
untuk penanganan Covid_ t g.

Menanggapi hal ini, pen_
gamat Pemerintahan dari
Universitas patria Arrha,
Bastian Lubis menyarankan
kepada Pemerintah provinsi
Sulsel agar segera meny_
alurkan anggaian pemuli-
han ekonomi tersebut unruk
membantu menggerakkan
roda perekonomian yang saat

'hpalagi anggaran pen_
anganan dampak ekonomijni kan sejak awal sudah di-
alokasikan dalam anggaran
belanja tidak terduga yang
sudah disetujui oleh DP-RD-
Sulsel sebesar Rp5O0 miliar
unhrkpenanganan Covid- 1 9.
Harusnya itu segera disalur-
kan untuk membantu upaya
pemulihan ekonomi, agar
ekonomi Sulsel tidak anjlok
seperti sekarang ini," data
Bastian, kemarin.

Menurut Rekor Universi-
tas Patria Artha itu, larnbat-
nya proses penyaluran ang.
garan tersebut bisa menjadi
cerminan lemahnya komit-

men PemerintatiProvinsi
Sulsel dalam upaya pemuli-
han ekonomi.

"Kalau seperti ini, komit-
men pemprov itu bisa diper-
tanyakan. Sebab, jika 2OZL

be{q }erserak UneaLulihkan-
maka akan sulit menstabilkan
ekonomi Sulsel, " uj arnya.

"Pemerintah jangan nya-
man dengan kondisi pertum-
buhan ekonomi yang minus
selama ini. Harus ada lang-
kah cepat dan tepat untuk
bangkit, agar di tahun 2021
ekonomi Sr.rlsel sudah stabil,"
sambungnya.

Terpisah, Wakil Ketua
Komisi E DPRD Sulsel, Ince
Langke pun mendorong
Pemerintah Provinsi Sulsei
untuk segera menlralstLun
anggaran tersebut.

"Untuk dana pemulihan
ekonomi iru masu\ di par-
sial keempat. Kitaidorong
ada percepatan (penyalau-
rannya) untuk pemulihan
ekonomi. Apalagi kan me-
mang uangnya tersedia itu,"
kata tnce.

Dikonfirmasi, Pelaksana
Tugas (Plt) Kepala Badan
Perencanan Pembangunan,
Penelitian dan Pengemban-
gan Daerah (Bappelitbangda)
Provinsi Sulsel, Iunaedi Bakri
mengaku belum bisa memas-
tikan kapan anggaran penan-
ganan dampak ekonomi dari
pandemi Covid-19 tersebut
akan mulai disalurkan.

Junaedi hanva bisa me-
matikan bahwa saat ini hal
itu masih sementara dalam
pembahasan.

"Saat ini pembahasan par-
sial sedangberguliq, kita fokrrs
pada kegiatan-kegiatan yang
ada clalam APBD yang me-
mang bersentuhan dengan
kebutuhan masyarakat dan
recovery ekonorni," kata Ju-
naedi, kemarin.

Nantinya, kata dia, hasil
pembahasan tersebut akan

ditelapken lewat p e1atu1:
an gubernur (Fergub), dan
proses pembelanjaannya
diberikan sesuai dengan ren-
cana kebutuhan tiap-tiap
OPD yang berkaitan langsung
dengan kegiatan pemulihan
ekonomi.

"Ini melalui anggaran ti-
dak terduga APBD Sulset
2020. Anggaran itu sudah
disiapkan. Apalagi kita lihat
selauh ini realisisi belarija
belunr mencapai 50 pers-
en dari target Rp500 miliar
yang disiapkan untuk pen-
anganan panderni Covid- 19.
Nah selebihnya itu kita bisa
dorong untuk re,covery
ekonomi," ujarnya.

Selain dari alokasi arlgga-
ran tak terduga itu, lunae-
d1 Eq1 -9ls1tak3r1 bahwa

pendapatan daerah (PAD)
juga bisa dimanfaa&an untuk
pemulihan ekonomi. Apalagi,
PAD saat ini dinilainya sudah
cukup baik, sehingga target
sampai Desember bisa di-
naikkan lagi.

"Masyarakat yang kehilan-
gan pekerjaan juga menjadi
perhatian utama agar bisa
kembali bangkit. I(emudian
infrastruktur dan bagaimana
menjaga ketersediaan pangan,
semuanya akan didukung
melaluiAPBD" tutumya.

Iunaedi menambahkan,
di APBD 2021 pun peren-
canaannya lebih banyak
memprioritaskan pemulihan
ekonomi, khususnya untuk
pemulihan Badan Usaha Mi-
lik Desa (Bumdes), Koperasi
danUMKM.

Sebelumnya, Kepala Badan
Keuangan dan Aset Daer-
ah (BKAD) Provinsi Sulsel,
Muhammad Rasyid menga-
takan, pembahasan angga-
ran pemulihan ekonomi di
Sulsel kini tengatr memasuki
tahapan pembahasan usai
beberapa OPD di lingkup

Pemerintah provin..i Suliel
memberikan usulannya.

"Sudah masuk tahapan.
Sebelumnya rekapituJasi ku-
rang lebih Rp300 miliaa dan
disesuaikan dengan skala
prioritas dari setiap usulan
kegiatan OPD menjadi sebe-
sar Rp 1 B0 milia4, " kata Rasyid,
pertengahan |uli lalu.

Menurut dia, anggaran
tersebut harus menyesuaikan
dengan kebutuhan di berb-
agai sektor. Baik di bidang
UMKM, industri perdagan-
gan, pertanian, perikanan
dan kelautan, perhutanan
sefia perkebunan.

Rasyid mengatakan, pros-
esnya tergantung dar:i mas-
ing-masing OPD yang sccara
teknis berhubungan dengan
perekonomian rnasyarakat.
Meski begitu, pihaknya terus ,

mendorong agar bisa diper-
cepat.

I'Anggaran penanganan
dampak ekonomi dari pan-
demi Covid-lg ini, harus
terlebih dahulu masuk
di penganggaran belanja
langsung di masing-masing
OPD, kemudian dimasukkan
dalam dokumen pelaksanaan
anggaran (DPA) OPD, untuk
selanjutnya baru diproses
pembelanjaan sesuai ren-
cana kebutuhan vang diaju-
kan masing-masing OpD,"
ujarnya. (and)
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PKB Sulawesi Selatan
Kemenangan 7

uaxassm-FEsulselme-
nargetkan kemenangan mini-
malTsVo di pilkada serentak
tahun ini. D ari L2 daerah, PKB

mematok meraih kesuksesan
di sepuluh kabupaten/kota.

"Makassar, Gowa, Bulu-
kumba, Selayar, Barru, Ma-
ros, Pangkep, Soppeng, Lutim,
dan Lutra. Amin, semogabisa
menang," kata Wakil Ketua
DPW PKB Sulsel Andi Fauzi
Wawo, kemarin.

Usungan PKB di sePuluh
daerah ini memang terbilang
kuat. Jagoan partai besutaa
Azhar Arsyad di Sulsel ini
cukup &perhitungkan di daer-

ahnya masing*nasing.
Sebut saja Syamsu Rizal-Dok-

ter Fadli Ananda di Makassar,
Adnan Purichta{chsan-Abdul
Rauf Malaganni di Gowa, Tomy
Satria Yulianto-Andi Makkasau
di Bulukumba, Zainuddin-Aji
Sumarno di Kepulauan Selayar,

dan Andi Kaswadi Razak-Lutfi
Halide di Soppeng.

Selanj utnya, Andi Taj erim-
in Nur-Havid Pasha di Maros,
Rahman Assegaf-Muammar
Muhayang di Pangkep, Mudas-
sir Hasri Gani-Aksah Kasim fi
Barru, Thoriq Husler-Bu&man
Hakim di Luwu Timur, serta
Thahar Rum-Rahmat Laguni

di LuwTUtara.
Adapun di dua daerahyang

tersisa, yakni Tana Toraja dan
Toraja Utara, ?KB bersikap
realistis. lvtrengingat tak ada
kursi di dua daerah tersebut.
"Iya, cocok. Kami tidak punya
kursi di dua daerah ini. Jadi
perlu realistisi ucap legislator
DPRD Sulsel ini.

Untuk mencapai target
tersebut, DPW PKB Sulsel ba-
ru-baru ini menggelar raPat
konsolidasi. Agenda ini bertu-
juan untuk merapatkan barisan
struktw partai di akar rumput.

"Banyak hal yang dibahas
ddam konsolidasi. Diantaran-

ya, adalah soal menghadapi
momentum pilkada serentak
2020 dan penguatan struktur
partai, khususnya ditingkat
kecamatan dan tingakt desa
sampai pada TPS," ujar Ketua
DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad.

Menurut Ketua Fraksi PKB
DPRD Sulsel ini, untuk meng-
hadapi Pilkada 2020 ataupun
pileg, dan Pilpres 2024 san-
gat dibutuhkan struktur par-
tai yangrapi dan terkomando,
sehingga perencanaan target
yang diinginkan bisa tercapai.

"Saya berharap dan seka-
ligus menginstruksikan ke-
pada semua pengurus dan

kader PKB untuk ilt out me-
menangkan semua usungan
PKB pada pilkada sereniak
2020 di Sulsel," tandasnya.

Bakal calon Bupati pangkep
yang juga usungan PKB Abd
Rahman Assegaf optimistis
bisa memenangkan pilkada
2020. Apalagi, dia mengaku
s,udah memiliki pengalaman
di pertarungan sebelumnya.

"Di pilkada sebelumnya kita
ini tidak kalah, hanya kurang
beruntung. Tentu kali ini kita
optimistis bisa menang," kata
Rahman fu segaf yang juga man-
tan wakil bupati Pangkep ini.
ffimuhaimin
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f etig" partai yangdimak-
sud adalah Partai Demokrasi
Indonesia Periuangan (PDIP),
Partai Hati Nurani Rakyat
(Hanura), dan Partai Kebang-
kitan Bangsa lfff). Tiga par-
tai ini telah resmi menyerah-
kan surat dukungan berformat
B1-KWK yang akan digunakan
untuk mendaftar di KPU.

Ketua DPD PDIP Sulsel
Andi Ridwan Wittiri mengaku
tidak masdah menunggg PKS
untuk mematangkan rencana
deklarasi Dilan. Masing-mas-
ing parpol memiliki prosedur
berbeda dalam mementukan
pasangan yang akan diusung.
PDIP sudah resmi memfi.nal-
kan dukungan kepada Dilan
sejak 17 Juli 2020 lalu.

"Insya Allah kami sangat
senang iika akhirnya bisa
kembali bekerja sama den-

gan PKS di Kota MTaisarun'
tuk memenangkan Dilan. Toh
kami sudah terbiasa bekeria
bareng PKS. Pasti kita tung-
gu. Wacana ada perbedaan di
level pusat antarpartai, yak-
inlah akan menyatu di sini
(Makassar) karena PDIP-PKS
sama-sama ingin memper-
juangkan kepentingan mas-
yarakat Makassar," pungkasn-
ya, kemarin.

Ketua DPD Hanura Sulsel
Andi Ilhamsyah Mattalat-
ta juga mengamini rencana
ini. Pihaknya bahkan, lebih
sreg menanti kehadiran' PKS

MAKASSAR -T[a partai penQuS0nQ-
pasangan Syamsu Rizal dan Fadli Ananda
alias Dilan,sepakat menunggu PKS untuk
mematangkan pembahasan deklarasi
pasangan jelang Pilwalkot Makassar 2020.

untuk memitangkE agenda
deklarasi paslon.

"Dilan akan jauh semakin
kuat dengan kehadiran PKS
dalam barisan perjuangan.
Kalau ada yang mengatakan
Hanura dan partai pengusung

lain enloy jika PKS keluar dari
barisan PKS, itu pelintiran
orang yang syirik, dan tidak
ingin melihat Dilan menang
di Makassar," paparnya.

Kemarin, DPP Hanura akh-
irnya menyeiahkan surat duku-
ngan format B1-KWK kepada
pasangan Dilan di Jakarta. Su-
rat itu diserahkan langsung oleh
Ilhamsyah bersama Ketua tim
pemenangan Pemilu DPP Hanu-
ra Prof Ferdinan.

Terpisah, Ketua PKB Sulsel
Azhar fusyad ikut mengharap-
kan finalisasi agenda deklarasi
menunggu PKS. Di mata leg-
islator Sulsel ini, membahas
agenda kepentingan rakyat
oleh kepala lebih banyak ber-
peluang menghasilkan rumu-
san yang lebih baik.

"Kita percaya apa yang qu-
dah PKS tegaskan, bahwa se-
jauh ini-hanya Dilan yang ada
dalam proses internal rekruit-
men mereka. Kita nyaman dan
semakin baik jika PKS ada da-
lam barisan ini. Jadi tidak
masalah menanti mereka,"
ujar tokoh NU Sulsel ini.

Diketahui, Dilan menjadi
satu-satunya pasangan yang

p"ii"gliap untuk menggelai
deklarasi. Pasangan rePre-
sentasi NU-Muhammadiyah
ini sudah berhasil menggalang
dukungan total 15 kursi.

PDIP 6 kursi, PKS 5 kursi,

Hanura 3 kursi, dail PKB t kur-
si. Lima kursi lebih banyak dari
yang disyaratkan KPU untuk
bisa maju sebagdi calon pasangan

usungan gabungan partai Politik.
Terpisah, Deng Ical men-

gatakan, persoilan deklarasi
diusulkan sepenuhnyan kepa-
da partai pengusung. "Kami
menyerahkan sepenuhnya
kepada partai pengusung ter-
kait rencana deklarasi. Kami

p"iii urrogia s-kali liki em-
pat partai ini menjadi md-tor
utama pemenangan Dilan.
Insya Allah," kata ketua PMI
Makassar ini.
ffimuhaimin
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DPRD
ise SPartai,

srRekomendasiFilwali MtkassaL Hanura rr.'r
DilaryiEeriatda ke Appi-ARB rekan Dekan

MAIIASiSAR, tnfSUN - O.- Oaerah 1ORRO1- Makassar via rilis tim Dilan.
wan Pimpinan Pusat (DPP) hingga kini belum resmi Kemarin, ARW bertemu
t{aBura menyerahkan surat menyerahkan rekomendasi Ical dan Puang Ille di Jakar-
rekomendasi model BI-I(MK usungan jelang pilwali. ta. Puang Ille juga mengaku

fepSda bakal pasangan ca- Selain Perindo yang pu- lebih sreg menanfl kehadiran
lon (paslon) Wali Kota-Wakil nya dua kursi DPnD, Fartai PKS mematangkan agenda
rrVali Kota Makassar Syamsu Amanat Nasional (PAN), par- deklarasi partai. Begiiupun
Rizal MI-Fadli Ananda (Dr- tai Keadilan Sejahtera (pKS), Ketua DPW PKB Sulsel, Az-
lan), Kamis (13/8). dan Partai Persatuan Pemba- har Arsyad, secara terpisah.,

Sedangkan, DPP Perindo ngunan (PPP), yang masing- Deng IcaI menyerahkan dek-
dijadwalkan menyerahkan masing memiliki lima tursi larasi kepada partai.
rekomendasi usungan pada DpRO. Oitambah ParLai Ber- "Kami menyerahkan sepe-
Pemilihan Wali Kota (Pilwalil karya dengan satu kursi. nuhnya kepada pengusung
2020 kepada Munafri Arif- PAN sudah memberikan terkait rencana deklarasi.
uddin-Abdul Rahman Bando surat tugas ke Irman yasin Kami pasti bahagia sekali
(Appi-ARB), Selasa (18/8). Limpo yang kini menggan- jika empat partai ini menja-

Rekomendasi Hanura di- deng Andi Zunnun l|rmin di motor utama pemenangan
serahkan Ketua DPD Hanura Nurdin Halid, sedangkan Dilan," ujarnya.(aly/zis)
SulselAndi Ilhamsyah Mat- PppsudahmemastikanAppi_
talatta didampingi Sehetaris ARB. pKS dikabarkan srdrh
Affandy Agusman Aris dan menerbitkin ret<omenaasi
Bendahara DPC Hanura Ma- untuk None-Zunnun (Imun)
kassar Ahmad Jayadi. meski sebelumnya memberi_

Surat keputusan (SI! yang kan surat tugas ke Deng IcaI.
diteken Ketua Umum DPP partai Beikarya menglsya_

!a1"* Oesman Sapta dan ratkan Imun aiau AppiIARB.
Sekretaris Jenderal Gede Meski belakangan, pengu_
Pasek Suardika tertanggal 6 rus Berkarya tuUu naucf,ai
Agustus 2020 diterima Deng pR mengklaim akan ,kocok
Ical, sapaan Syapsu Rizal. ulang'dukungan.
"Sudah diserahkan ke Deng Meski dika-barkan berpa_
Ical," kata Puang Ille, sapa- ling ke Imun, kubu Diian
an Ilham Mattalatta. Senada tetap yakin pKS masuk ba_
disampaikan Ketua DPC H_a- risannya. Bahkan, Uga par_
nuraMakassar,MYunusHJ, !"i pengusung Oitariyit<ni
dikonfirmasiterpisah. pDIp,,pKB, dan ttanuia se_

Terpisah, Ketua DPW Per- pakat menunglu pKS untuk
indo Sulsel Sanusi Ramad- mematangkan pembahasan
han menjelaskan penyerah- deklarasi fasan$an tersebut.
anrekomendasikeAppi-ARB',InsyaAllah [ami sangat
akan berlangsung di Jakarta. senang lika bisa kembali 6e_

"Insyaallah Perindo serah- kerja sama pKS di Makassar.
kan rekomendasi ke Appi- pasti kita tunggu. Wacana
ARB pada 

_18 Agustus. Iya, ada perbedaantl level pusat
gaya akan ke sana (Jakarta) antarpartai, yakinlah akan
bersama pengurus DPD Per- menyatu karlna pDIp-pKS
indo Makassar mendampingi sama-sama ingin memperju_
Appi," kata Sanusi. Total lima angkan kepentingan masya_
partai politik pemilik 16 kur- rakat,,'kata Ketui DpD pDIp
si Dewan Perwakilan Rakyat Sulsel, Andi Ridwan Wittiri,

urs
I

I


