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Fachruddin Rangga
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar)
DPRD Sutsel

UefaSSen eAy6a - a1lg-
garan sebesar Rp250 miliar di_
kembalikan ke progam awal
APBD Sulsel2OZO. amn aigu_
nakan untukmembiayai pe"m -
bangunan infr astruktur.

Sejatinya, angllaran terse_
but hasil refocusing untukpe_
nanganan pandemi Covid_ I 9;
Pemprov Sulsel mengalokasi_
kan Rp500 miliar darihasil re_
focusing anggaran.

Wakil Ketua Badan Ang_
garan (Banggar) DPRD Sul-
sel, Fachruddin RangS;a me_
ngatakan, meski masih da_
lam pembahasan, dewan su_
dah menyepakati pengemba_
uan anggaran tersebut. Apala_
gi, penggunaan anggaran Co_
vid-Ig tahun ini belum men_
capaiRp200miliar.

Padahal, arrggaran y-g
tersedia awalnya sebesar
Rp500 miliar. Ang3aran dia-
Iokasikan dalam dua kali SK
parsial saat awal pandemi
Covid-I9. "SK parsial perta_
ma, kita refocusing Rp250
mili ar. Kemudi an berikuurya
refocusing lagi Rp250 miliar
sebagai cadangan,', beber-
nya kepada FAIAR, Selasa,
lSAgustus.

Hanya saja, kata dia,
Pemprov Sulsel temyata tak
men ggun akan an gllaran ca-
dan gantersebut. Bahkan, se-
rapananggaran Covid- l gbe_
lum mencapai Rp200 miliar.
Masihada sisa dariprosesre-
focusingawal.

Dengan pertimbangan
tersebut, dewan pun menye-
pakati agar anggaran Rp250
miliar dikembalikan ke pro-

SK parsiaI pertarna,Tita
refocusing Rp250 miliar.
Kemudian berikutnya
refocusing tagi Rp250 rnitiar
sebagai cadangan."

gram sebelumnya. Apala-
gi, Gugus Tugas Penangan-
an Covid-l9 tak butuh lagi
dana besar, lanta-ran semua
fasilitas penunjang sudah
terpenuhi.

"Sekarang masih dalam
pembahasan item kegiatan
apa saja yang akan dikem-
balikan. Pada dasamy4 kami
harap agenda pembangun-
anyang sempattertunda aki-

@
kembali," imbuh politikus
Patai Golkar tersebut.

" Plt Kepala Bappelitbang-
da Sulsel, Junaedi mengata-
kan, belum bisa memastikan
proyekmanayang akankem-
bali pasca adanya proses re-
focusing. Yang pasti, alokasi
paling besar untuk pengem-
bali4n ada pada kegiatan in-
fr astruktur pemerintah.

Misalnya saja di Dinas Pe-
kerjaan Umum dan Tata Ru-
ang beberapa proyek jalan,
batal lantaran terkena refo-
cusing anggaran. Akan teta-
pi, pembangunanjalan di da-
erah yang mengalami pem-
batalan tersebut akan kem-
bali dilelang jika sudah ada
persetujuan SK Parsiat.-SayaElum 

hit+S riil-
nya. Yang pasti semua kegi-
atan infrasfu.ktur di APBD
Pokok. Ini kita dorong un-
tuk dilaksanakan guna pe-
mulihan ekonomi. Agar ada
kegiatan yang bisa m-enam-
bah daya serap tenaga ker-
ja," tambahnya.

Kepala Bidang pemba-
ngunan Jalan dan'Jemba-
tan Dinas PUTR Sulsel, Eddi,.

Ja-ya trutra mengat*an, rnar
sih menunggukebij akan per-
ubahan angg€uan lewat SK
Parsial. Apalagi adalimapro-
y,dk@an yang terancam ba-
tal, dengantotal anggaran se-
besar Rp20 miliar lebih.

Belum lagi tender lain
yang menurutnya berpoten-
si berstatus utang. Misalnya
saja akses jalan di SPN Batua
yang anggarannya hanya ter-
sedia sebesar Rp3 miliar. Na-
mun nilai tendemya seba-
nyak Rp6 miliar. "Kalau ti-
dak ada pengembalian, arti-
nya kita berutang" tambah-
nya. (frrl/nl)
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Fraksi PKB, Andi Muham-
rnad Anwar purnomo, SH.
MH melaksanakan Sosial-
isasi dan penyebarluasan
Peraturan Daerah (perda)
Sulsel Nomor B Thhun 2016
tentang Urusan pemerin_
tahan Daerah di Kelura.
han Matekko, Kecamatan
Gantarang,. Kabupaten Bu;
lukumba, tt6lBl2O2O).

Sosialisasi itu juga dihadiri
oleh Bupati Bulukumba AM
Sukri A Sappewali, Wakil
Bupati Bulukumba Tomy Sa_
tria Yulianto, Legislator pKp
DPRD Bulukumba A Soraya
Widiyasari, Ketua KONI Bu-
lukumba A Maldcasau, Lurah
Matekko A Muhammad Refa,
tokoh masyarakat, agama,
pemud4 dan perempuan.

Andi Muhammad An-
war Purnomo mengatakan
bahwa sosialisasi ini adalah
salah satu tugas anggota
DPRD Sulsel untuk menye-
barluaskan Perda terkait
tupoksi kewenangan pemer-
intah Sulawesi Selatan.

"Dalam Perda tersebut
diatur batasan dan ke-
wenangan Pemprov Sulsel,
sehingga tidak terjadi tump-
ang tindih, semud bekerja
berdasarkan kewenangan-
Trfa-UEIuk membangun
Bulukumba," ujar politisi
PKB yang kerap disapa Aan
tersebut.

Sementara itu, Wakil Bu-
pati Bulukumba Tomy Satria
Yulianto mengatakan bahwa
Perda Pemprov Sulsel No
8 Tahun 2016 sangat jelas,
sebagai pemerintah dae-
rah tidak bisa mengambil
kebijakan yang sifatnya ke-
wenangan Pemprov atau-
pun pemerintah pusat.

"Misalnya infrastruktur
jalan raya dari Bantaeng,
Bulukumba sampai ke Sin-
jai itu adalah kewenangan
pemerintah pusati' ungkap
Tomy. (fad/niz)

sO5/At6AS/' Alssotl DPRD Su/se/ Fraksi PKB, Andi Muhammad Anwar Purnomo, SH. MH me[aksanakan
Sosiairsasi dan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Sir/se/ Nomor I Tahun 201'6 tentang Urusan pemer-
intahan Daerah di Kelurahan Matekko, Kecamatan Cantarang, Kabupaten Bulukumba, (l 6lg/2020).
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PAI{ Fiks,Plff; Se nrua Bisa,BwibahKemungkinan
ASHABUL partai pengusung Dilan me-

Kahfi memas-
tikan reko-
mendasi mo-
dCI B1-KWK
PAN akan di-
serahkan ke
pasangan lr-
man Yasin
Limpo-Andi

.* Zunnun Armin
Nurdin Halid
(lmun), pekan

." depan.
Menu-

- , - rut Kahfl, pe
nyerahan re-

komendali sejauh ini rnasih
dalam koordinasi serta me-
nunggu momen tepat.

"Sementara dikoordinasi-
kan dik. lnsyaAllah, pekan de-
pan diserahkan," kata Anggo-
ta Komisi lX DPR Rl tersebut,
Selasa (18/8). Selain PAN

dan Golkar yang memastikan
usungan ke lmun, Hamzah
Hamid menyebut Partai Kea-
dilan Sejahtera (PKS).

"Sampai hari ini masih Qol-
kar, PAN, dan PKS. Yang saya
tahu baru tiga. ltu menurut
informasi dari Pak None," je-
las Hamzah.

Terpisah, Ketua Bddan Pe-

menangan Pemilu (Bappilu)
DPW PKS Sulsel Sri Rahmi
menyatakan partainya betum
mengeluarkan rekomendasi
di Pilwali Makassar. "Belum,"
singkat Bunda Rahmi, sapa-
annya.

Sebelumnya, PKS Sulsel
menerbitkan surat tugas ke-
pada Syamsu Rizal Ml atau
Deng lcal. Belakangan, DPP
PKS disebutkan menerbitkari
surat rekomendasi usungan
kepada pasangan lmun. Me-
nurutnya, semua kemungkin-
an masih terbuka. "sernua
kemungkinan bisa berubah
daldm sekejap," ujar Rahmi.

Selain PKS dan PAN, partai
yang belum menerbitkan re-
komendasi B1-KWK di pilwali
yakni PPfPerindo, dan Partai
Berkarya. Sebelumnya, elite

nyebut masih menunggu PKS
untuk mematangkan rencana
deklarasi.

"Kami sangat senang jika
akhirnya bisa kembali bekerja
sama PKS di Makassar untuk
memenangkan Dilan. Pasti
kita tunggu," kata Ketua DPD
PDIP Sulsel Andi Ridwan Wit-
tiri via rilis tim Dilan belum
lama ini. Senada Ketua Ha-
nura Sulsel Andi llhamsyah
Mattalatta.

Sejauh ini baik lmun mau-
pun Dilan di atas kertas su-
dah memenuhi syarat mini-
mal 10 kursi DPRD tanpa
PKS. Dilan sudah mengan-
tongi rekomendasi PDIP PKB,
dan Hanura dengan total 10
kursi. lmun sudah 11 kursi
dengan dukungan Golkar dan
PAN.(zislaly)

SriRahmi
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BururIfunikSiapM
MAKASSAR, BKM -- Kepala pembangunan rel kereta bangannya.Tapijikame_finaS Pekerjaan Umum dan ;;ff;" diseriusi...,padarata Ruang surser Rudy Djama_ ;#fi;;##;:";i[ ilJ,"nhT:i;"TJff:luddin' menvebut t"i'*" a,ri i"rri<".".*" jika peimer- proyek kereia api akan di.laporaayangmasuk, duaproyek ill.rrt."r"r, tiaak serius hord sementara, sesung_strategis sulsel saat ini a*am ;;;kri; p.*bebasan rah- guhnya sangat disayang-progress penyelesaiannya. Mas- u.rr, "*", permasalahan_ kan. Di saat ralgrat Sul_

1".,9 Tta.*."T rq! 4qlsry "r? iii*-uerlarut{arui. sel sudah rama menantiPettaRanidanBandaraBuntu x.punpemerintahdaerah ;ilfihfi;;j:'r';"",Kunik, Ta!4&rqig, l"mU"r, atau tidak serius, efesien, cepat dan murahUntuk jalan tol layang, tidak tertutup kemungk_ dan yang masuk klas_kata dia, tidak, ada ma_ inan proyek tl.s.Urt dj;_ iflkasi itu ada_lah keretasalah. September men- indahkankedaerahJawa
datang"rduhdirampung- 

"i""'p.."i"si tainnya,;, *r];nflffiliegislator
kan. Sementara.yltuk jehs Jhon, Selasa tlaT8) partai Gerindra Sulsel iniBanda Buntu Kunik, kata Legislator partai Coikar berharap agarpemerintahRudy, sudah d,akukan sursel inr meniuili[ pusat dapat memahamitest landing belum lama proyek tersebut selJsai, dan mempertimbangkanini' maka sangat berman- jika ada niat untuk me-"Untuk saat ini, jalan faat untuli*.rrarrfr.rg mindahkal. Mudah_mu_tol layang tidak ada ma- pertumbuh"r, 

"toro*ll dahan pemerintah pusatsalah. Insyaallah Sep- Selain itu, juga ;;;i; dapat mempertimbang_tember sudah rarnpung. kelancaran *#" tr"r*_Buntu Kunik j,rs;J";; *po#ii*a# r.Ii-la#j"I kan itu, mengingat ang-
siap karena 

"Lalrr' 
r"m- !; il;" daerah Maros, 3ffiJfli si-.H::::Tkan test landing di sana. Barm, {an Kotaparepare.

Intinya sudah siap,,,kata wakil Ketua Komisi E besar sisa dilanjutkan
Rudy yang diternui di DPRD sulsel rnce Langke t1?.*f;fi1?lmenghara_
Balai Kota Makassar, Se- IA menegaskan, proiek pkan seluruh anggotalasa (18/8). jalan kereta api merupa_ dewan pusat dari SulselDia mengatakan, hing- kan salah satu proyek bersatu memperjuangkangasaatini,agendauntuk strategisyangdiharaptan kehnjutanprcyekm@usu-peresmian kedua proyek menlidi daya dukung arinidemikem4juandaer_tersebut masih akan bagi percepatan pem-
dilakukan oleh Presiden t"ig,i.r-"r, -"Saya yakin S#ffi'#[5:ftr:RI Joko Widodo. Namun bahwa pemprov atau pak
untuk jadwal, masih ten- cub mimberi perhatian tirnur,"harapnya' (rhm'rif)
tatif. Belum ada keoas_ penuh dengan berbagai
tian kapan tepatnya akan kebijakan penting a!-ar
diresmikan oleh orang proyet ini tisa UJrijan
nomorsatulndonesiaitu. dengn baik. pasti Fem_

"Kita harapkan kunjun- prov dan kita semua tidak
gan Bapak presiden men- berkenan proyek ini pin_jadi penyemangat bagi dah ke daerah lain, 

".U"Ukita. Support bagi Pe- kitarugi.tnipeluangyang
merintah Provinsi Sulsel sangai bagls,,, d;da;
terkaitdengandorongan Ince-Langke.
pembangunaninfrastruk- Wakil Ketua DPRD
tur," tandasnya. Sulsel Darmawangsyah

Muin, berujar bila selama
Proyek Kereta Api dirinya selesai menjadi

.Komisi D D'RD sulsel }iTl:ffiil'"? i1*;?:_Jhon Rende Mangontan bangannya.
mengemukakan, pem- ,.Saya sudah tidak
bebasan lahan untuk mengikuti lagi perkem_


