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' SEBELUM memasuki

paripuma, anggota Badan
Anggaran (Ba@gar) masih
terus membahas kelanju-
tan Kebijakan Umum Ang-
garan (KUA) dan Priorotas
Plafon Anggaran Semenr:
tara (PPAS) yang diketuai
oleh Fahruddin Rangga.

Rapat kerja dilakukan
badan anggaran ter-
kaitlanjutan KUA-PPAS
bersama pihak Pemprov
Sulsel yang dinamai TPAD
dengan pembahasan dari
bab ke bab.

Rangga mengatakan
bahwa dalam pembahasan
masih soal Kabijakan
UmumAPBD (KUe) tahun
2021 sebagaiiiandasan ke-
bijakan dalam menyusun
IPAS tahun 2021.

"Poin-poin penting
antara lain kebijakan
rnengenai bantuan
kgggngqnlqpq.\ebtiatan
pemulihan ekonomi den-
gan mendorong kegiatan
padat karya dan kebijakan
mengenai pinjaman dae-
rah," ujarnya.

Politisi Golkar itu
menambahkan, untuk
finalisasi akan dipercepat.
Oleh karena itu, perlu
dokumen pendukung agar
percepatan pembahasan
di dewan.

"Karena semua yang
direncanakan anggarannya
di PPAS harus dinarasi-
kan dalam KtlA sehingga
antara dokumen KIIA dan
PPAS berjalan seiring tidak
secara parsial," pungkas-
nya. (kas)
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ISMAII AMIN/NADAR MAMSASBPEMULIHAN EKoNoM/' Anggota DPRD su/sef Fahruddin Rani,gg4 berbicara saat melakukan kuniungan kerja di rakalar, baru-baru ini. Rangga
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PDBPKB, Hanua

- MAreffi .BlM--T.gapartai p-EEk mashg-rnas-
ing PDIP, PKB dan Hanura mulai mempersiapkan
acara deklarasi dan pendaftaran bagi pasangan
bakal calonwali kota danwakilwali kotaMakassar
Syamsu Rizal - Fadli Ananda (Dilan), ke KPU Kota
Makassar 4 September mendatang.

Tiga parpol pengusung pasangan doktor dan
dolder ini sudah mengildrlaskan PKS yang mengali-
hkan dukungan kepada pasangan lain pada pilwali
Makassar 2020.

Semula Dilan bersama PDIP, PKB dan Hanura
nlenunggu PKS sebelum menggodok rencana
dpklarasi dan pendaftar.an ke KPU. Semuanya
sEpakat menanti keputusan partai besutan Sohibul
Irpan ini karena memegang teguh komitmen untuk
bi:rsama. Apalagi, PKS merupakan partai pertama
yang memberikan surat tugas kepada Deng Ical-sa-
paan akrab Syamsu Rizal.

Ketua Bappilu PDIP Kota Makassar, Raisul Jab,
menyampaikan pihalctya tidak dapat memaksakan
kehendak kepada PKS agar tetap bersama Dilan.
Olehnya itu, pihalorya ikhlas dan mencoba mema-
hami keputusan PKS. Saat ini, PDIP bersama PKB
danHanuramemilih fokus mempersiapkan deldarasi
dan penda.ftaran jagoannyaitu ke KPU Makassaf. '

"Yakita ildelas. Keinginan kita untuk bisa bersama
besar, tapi seperti inilah realitas politik yartg harus
dijalani. Kita coba memahami sikap PKS. Saat ini,
kita folms saja mempersiapkan rencara deldarasi
dan pendaftaran Dilan ke KPU Makassar," ucap
dia, Rabu (2618l,.

Manurut Raisul, terrtr.rnya ada lfkrnah di balik
keputusan PKS mengalihkan dukungan ke kandidat
lain. Pihalo:ryakini.tapat lebih fokus mempersiapkan
pemenangan Dilan. PDIP, PKB dan Hanura dapat
lebih solid dalam memenangkan pasangan represen-
tasi Muhammadiyah-Nahdlatul Lllama ini.
. "Tidakadalagiyangditr.rnggu. Sekarangkitabisa

'' lebih fokus sehingga simpul-simpul pemenangan
yang ada dapat lebih solid, bergerak satu komando
memenangkan Dilan," tutumya-

Pendapat serupa disampaikan Ketua Hanura
M6kassar, HM Yunus. Saat ini, pihakrrya dapat
lebih fokus untuk mempersiapkan seluruh rencana
pemenangan Dilan. Pasca-terbitnya rekomendasi
DPP dan konsolidasi bersama Dilan, Hanura 1OO%o

mendukung pasangan yang juga populer disapa
DI-Pade ini.

' "Hanura komitmen, takkan khianat. Kita 100%
mendukung Dilan, seluruh potensi yang ada siap
bergerak masif membawa Dilan sebagai pemenang
Pilwalkot Makassar," ucapnya.

Ketua PKB Sulsel, Azhar Arsyad, menyampaikan
dukungan partainya pada Dilan tidak perlu diiagu-
kan. Seperti PDIP dan Hanura, PKB sudah menyer-
ahkan iekomendasi berformat BI-KWK kepAda
Dilan. Artinya, sudah final bahwa seluruh kader
partainya wqjib memenangkan pasangan ini pada
Pilwalkot Makassar 2020.

"Rekomendasi BI-KWK itu merupakan bukti
keseriusan PKB mendtrkung dan memenangkan
Dilan. Kita ini bahkan sudah bergerak untuk me-
menangkan pasangan ini,"pr-rng!<asnya. (rif)
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Golkar Bantu Kebakaran, PKS Bagi Kuota
lielrent.ara itu, PKSjuga me-

,,'t ,,r iu,:1..rikan meialui gerakan
t',', i'rgi kr,ota internet dan wifi
giatis atall greget. Agenda ini
serantak dilaksnakan untuk
seluruh kantor DPD PKS kabu-
oaten/kota se-lndonesia.' "Khusus DPW PKS Sulsel
me-luanching 15 titik wifi
gratis. Dan simbolik untuk
1.000 paket data internet,"
ujar Ketua PKS Muda Sulsel
Ismail Bachtiar.

Ismail menyatakan, kegiatin
ini dalam rangka support par-
tisipatif PKS dalam membantu
pelajar dan mahasiswa untuk
memalaimalkan proses belajar
dari rumah. Hal ini menyesuai-
kan kon&si yang dialami saat
ini dikarenakan masih dalam
suas3la pandemi covid-1 9.

"Acara ini dibuka langsung
oleh Presiden PKS M Sho-
bibul Imam. Dan dihadiri
kurang lebih 1.000 pelajar
dari Sabang sampai Merauka
di seluruh kantor-kantor per-
wakilan wilayah PKS," ujar leg-
islator DPRD Sulsel ini.
rymuhaimin
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PKS menebar kebaikan melalui gerakan berbagi kuota internet dan wifi gratis atau greget. Agenda
ini serantak dilaksnakan untuk seluruh kantor DpD pKS kabupaten/kota ie-lndonesia.

MIIKASSAR * Fiaksi Pttai
Ii-rii<;i 1lllRD Sulsel kembali
,.1,,r)irrrii hlurr langkah positif.
Ii.rij hi, r'riereka mengunjungi
hikasi }<r:bakaran yang ada di
irrr.,tamlxr, Kota Makassar, Se-

lasa (25l3) ialu.
"Fr:a.k.;i Partai Golkar DPRD

-tuLsei rrengunjungi lokasi ke-
bal,raran 1i Panampu. Sekaligus

. rrlen-ver; hha.n bantuan sem-
' hako ke6 ada para korban," kata

-(el;retar s Fraksi Partai Golkar
l-rPRD Suisel Ince Langke.

Kunj i -rrgan tersebut &pimp-
in langs'rng oleh Ketua DPRD
yang j'u1a penasehat fraksi.
l-{a'lil se rnua pimpinan beser-
ta anggcta fraksi Partai Golkar
1)PRD S,rlsel. "Inl adalah salah
salu bertuk kepedulian Partai
Golkar. )i mana kami hadir di
seliap n asalah yang menimpa
masliarakat," PungkasnYa.

Diketahui, kebakaran di
!)annanrpu terjadi pada Ming-
gt 123/t;) 1a-1u. Akibat musibah
ii:r:sebul, sekitar 500 jiwa dan

-1321 liepala keluarga (KK) ke-
liilangar, tempal tinggal.

l, ryffi,
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PIW LGEIslft0rnya
kan kewEiban seba$aimanE
ketentuan pada poin 3 akan
diberi sanksi berupa Per-
gantian Antar Waktu (PAW)
setelah proses sesuai dengan
AD/ART dan peraturan partai.

Kelima, DPP PAN menyetu-
iui peraturan/kesepakatan
tertulis terkait kompensasi/
penghargaan yang telah dib-
uat DPW dan DPD PAN kabu-
paten dan kota bersama caleg
pernilu 20f9. (D)

MAfeSSen, RA(SUa - ffi mem6eri- pengrrarga.an

Dewan Pimpinan Pusat llto-T!"ntutt) kepada caleg

(Dpp) partaiAmanai 
--- 

Sliixi^dalam satu daerah

Nasionar(pAN).r,.iurri i:ili|l'",jxll''J,X1f,fr"T;
surat edaran meminta p".r"., dari total suara partai
kepada seluruh kader di dapit tersebut," sebutnyd.
PAN yang terpilih pada Irwandi yang juga anggota
Pemilulegislatif 2019 DPRD Sulsel itu pun men-
lalu, wajib menyum- gakui, ji|<a DeW PAN Sulsel

uangtan gajinyi kepada ::1il T:':l"Ill p*l:ltll
caldn legilatif rRN yang flif,, 'il:il":i#'i[",T:o'Htidakterpilih. i;;;i;;'k;;; iliilil;
DALAM surat edari duduk di DPRD Provinsi rlan

nomor oo*,o,"u13,,fr"t" ?,ixil:ypaten/Kora 
unruk

Vllll}o}o yang ditandatan- -'1ffd;}nC 
kami sudah koor-

i{fi i,:'JX:t"UGi,.'};f:""?"-"f,."diffi+Xf iix*#;
Soeparno tersebut ditujukan wajib inenJalankan perintah
untuk seluruh pengurus DPW paitai. Apaiagi sanksinya juga
dan DpD pAN se-Indolgrr3: _, iudah jelas, -yakni 

ai" pAi,i,,
Ketua Bappilu DPW PAN ounskasnva.

Sulsel, Irwandi Nasir membe- ' Ol"t"tut ili ada ljma poin da-
narkan perihal surat edaran lamsurattersebutyangdiper-
dari DPP PAN tersebut. Menu intahkan Dpp pAN. pertama
rutnya, hal tersebut dimak- DpW pAN segera mengin_
sudkan sebagai bentuk kom- struksikan kepaia caleg teipi-
pensasi ,atau penghargaan lih DPRD provinsi agai *ujiu
Sntyk .9ales. fafi yang tidak membayar kompen"sasi (.-
berhasil duduk di DpRD^pa.da pada seiuruh caleg yang me_
Pemilihan Legislatif 2019.IaIu. menuhi ketentuan* padi ayat

"Iye, benar itu surat perintah 1 dikali Rp15 ribu p", sra.a.
langsung DPP kepada D?W Kedua, DpD pap segera
dan DPD untuk dilaksanakan menginstruksikan kep"ada
dan ditindaklanjuti legislator Cale! terpilih DpRD kabupat_
PAN yang terpilih," ujar tegas en din kfta agar wajib mem_
Irwandi, Rabu (2618). bayar kompinsasi kepadaIa pun menjelaskan dasar ,.fi*"f, iit.g yurrg memenuhi
surat edaran tersebut. Yakni ketentuan pl"aiu u"yut i dikali
berdasarkan hasil Rapat Ker- Rpr0 iib" d^;rJ.-ja Nasional III PAN, tentang Ketiga, penghargaan kom-
Peraturan Partai Nomor 0l ta- pensaii sebagiimina dimak-
hun 2017, tenl.ang pencalegan iud pada poi"n t dan 2 harus
DPR RI, DPRD Provinsi, dan telali dilunasi paling lambat
DPRD kabupaten dan kota.. dua tahun selelih caleg terpi-

"Dalam Bab MII, kewajibart' lih dilantik.
caleg terpilih (Pasal 26 ayat 1) Keempat, Apabila ada caleg
dinyatakan. bahwa caleg ter- terpilih' tidak menyelesail

lrwandi Natsir


