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IKA SMANSA - PenEurus Pusat IKA Smansa Makassar periode 2OZO-2024 berfoto bersama

[e]yq Umum terpilih Andi ln-a Kartika Sari setelah pelantikan di Hotel Aryaduta Makassar, Minggu
!30/8). Kegiatan rtu dirangkaikan peluncuran marketplace tKA Smansa ya(ni Gaddepedia dan riin-ik
Bisnis serta MoU antara Dinas Koperasi dan UKM piovinsi dan IKA$minsa Makassir.
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C Felantikan pemgurus

tueressen, TRIBUN
Pengurus Ikatan Keluar-
ga Alumni (IKA) SMAN 1

(smansa) Makassar periode
2020 -2024 resmi dilantik,
Minggu (30/8). Pelantikan
dihadiri 35 pengurus secala

muka, sementara 86
pengurus lainnya mengikuti
pelantikan secara virhral.

Hajatan itu digelar de-
ngan menerapkan protokol
kesehatan di Ballroom Ala-
manda, Hotel Aryaduta Ma-
kassar. Kegiatan itu dirang-
kaikan peluncuran website
Smansa Makassar www.
ikasmansamakassar. org.

Tak hanya itu, di kesem-
patan yang sama turut di-
luncurkan marketplace IKA
Smansa yakni Gaddepedia
dan Klinik bisnis.

Kemudian dilanjutkan
MoU antara Dinas Koperasi
dan UKM Provinsi dan IKA
Smansa Makassar yang di-
inisiasi Bidang Usaha dan
Ekonomi. Ketua Bidang
Usaha dan Ekonomi IKA
Pusat Smansa Makassar M
Azhar G azali mengatakan,
marketplace ifu diharapkan
marnpu menghimpun selu-
ruh alumni Smansa yang
memilikiUKM.

"Melalui Gaddepedia
kami akan melakukan pe-
latihan dan memberikan
akses informasi dan pembi-
naan beke{asama dengan
dinas ukm dan kopera-
si," katanya pada Tribun.
Sedangkan, Klinik Bisnis
nantinya akaa diisi materi
pembinaan usaha dan pela-
tihan oleh alumni Smansa,
baik pebisnis, ekonom ma-
upun dari pemerintahan.

"Semoga semuanya ber-

Resmi Ketua IKA
Smansa Makassar
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jalan lancar, dan semoga
pandemi cepat hilang,"
ucap Azhar.

Ketua Dewan Penasehat
IKA dapat kompak dari
masa ke masa.

"Pengurus yang baru di-
lantik- harus bekerja keras
merangkul seluruh alumni
lintas angkatan melalui be-
ragam prograrn kegiatan di
bawah kendali Ketua Umum
Andi Ina Kartika Sari," kata
mantan Wakil Gubernur
Sr:lsel 2 periode itu

Ketua Umurh IKA Sman-
sa Makassar periode 2020-
2024 Andi Ina Kartika
Sari dalam sambutannya
menyatakan kesiapannya
menjalankan amanah yang
diberikan seluruh alumni
lintasangkatan.

Dia meminta seluruh
pengurus yang baru dilan-
tik dapat sepenuh hari be-
kerja memajukan organisa.
si alumni tersebut.

"Bantuka bekerja untuk
lebih membesarkan IKA
Smansa ini, sebab tan-
pa bantuan kakanda dan
adinda saya mungkin tidak
akan mampu membesarkan
organisasi ini," ucap Ketua
DPRD Sulsel tersebut.

Turut memberikan sam-
butan alumni SMANSA Ma-

kassar angkatan 82 Welham

Hafid yang juga menja!{l!-
tua It<e Smansa MakassarWi-
layah Jabodetabek.(uma/sa1)



tos/AtlsAsl' Penyebarluasan Produk Hukum Daerah kali ini yakni Perda Nomor B Tahun 2016.tentang tJrusan pemerintahan r"";T;;l#;::nvebarluasan ini dilaksanakan untuk memberikan perahuman'tirr^ri p"riiriri;ii'["ra" iri aiketahui masyarakat diwilayah polombangkeng dtara.
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FAHRUDDIN Rangga

r,[.::lebih lanjut mengatakan
, kegiatan penyebarluasan' perda ini menyampaikan
beberapa hal terkait perda
ini bahwa urusan pemerin-
tahan daerah sesungguhnya
untuk melayani kebutuhan
dan hak rakyat pada seba-
gian urusan pemerintahan
di daerah dan dalam rangka
mempercepat pelaksanaan
pemerintahan dan pem-
bangunan secara efektif dan
efisien serta dapat diper-
tanggungjawabkan. Nam-
pak jumlah peserta yang
hadir sesuai dengan daftar
hadir sesi pertama 89 jum-
lah peserta sedangkan sesi
kedua berjumlah 82 orang
peserta.

Lebih jauh Rangga begitu
sapaan akrabnya menga-
takan pengaturan urusan
kewenangan pemerinta-
han .sebagaimana diatur
dalam UU 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Dae-
rah merupakan payrng in-
duk regulasi yang mengatur
urusan kewenangan penye-
lenggaraan pemerintahan,
perda ini adalah merupa-
kan turunan yang dijadi-
kan rujukan lebih detail
oleh Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan dalam
penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah yang
menj adi kewenangannya.

Produk
Disamp-ng ilu penataan

urusan pemerintahan dae-
rah secara efisien, efektif,
dan akuntabel.

DR. H. Burhanuddin B,
MSi yang merupakan man-
tan orang nomor satu di
Takalar selaku nara sumber
utama yang punya pengala-
man dalam melaksanakan
penyelenggaraan urusan
pemelintahan daerah men-
yampaikan penti ng nya per-
rla nomorB tahun 20 l6 kare-
na menyangkut penekanan
penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah, di-
mana didalamnya ada uru-
san wajib yang merupakan
prioritas yakni sektor kes-
ehatan dan pendidikan yang
menjddi sebuah kewajiban
untuk menyediakan ang-
garan sebesar 20% urusan
wajib pendidikan dan 10%
urusan wajib kesehatan dari
total Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RirnO).
':, Sementara nara sumber
lqdua yang merupakan
para medis atau pettrgai
kesehatan (Hasnah, S.ST)
lebih rinci dan teknis men-
jelaskan terkait cara pen-
anganan dan pencegahan
penyebarluasan virus covid
19, dan berharap senantiasa
masyarakat dapat menjalan-
kan protokol kesehatan se-
bagaimdna yang dilaksana-
kan dalam penyelenggaraan
kegiatan Penyebarluasan

mengikuti pfotap stanamr
protokol kesehatan yakni
mensyara&an peserta waj ib
menggunakan maskel, men-
gukur suhu badan sebelum
masuk di tempat penyeleng-
garaan ini, penyemprotan
hand sanitizer dan peng-
aturan jarak tempat duduk
minimal satu meter serta
pembatasan jurnlah peserta
dalam setiap sesi. Dan lebih
lanj ut memberikan informasi
bagaimana melakukan per-
lindungan dan pencegahan
dari penr:laran virus corona
covid 19 secara mandiri dan

"qgderhana. (kas/niz)

Perda hari ini yang tetap


