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SAMBUTAN KETUA 
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA PALU
MOHAMAD IKHSAN KALBI

Bismillahirrahmanir Rahim.
Assalamu alaikum wr.wb.

Segala puji bagi Allah SWT seru sekalian alam yang senantiasa telah melimpahkan 
rahmat, taufik, hidayat dan Inayat-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, saat ini, 
kita masih sempat beraktivitas sebagaimana biasanya mengabdikan diri untuk 
kemaslahatan masyarakat. Salah satu daya kreativitas karya tulis yang menjadi aset 
pemikiran dan gagasan untuk bangsa dan negara adalah terbitnya buku biografi 
politik anggota DPRD Kota Palu. Judul buku tersebut adalah “Biografi Anggota DPRD 
Kota Palu Periode 2019-2024”, yang memuat gagasan, kiprah, pengalaman dan visi 
politik serta anggota DPRD Kota Palu. Gagasan cerdas setiap legislator tersebut 
dalam rangka memajukan pembangunan Kota Palu dan berkomitmen meningkatkan 
kesejahteraan rakyat.

 Selaku Ketua DPRD Kota Palu Periode 2019-2024 ini menyambut baik dan 
positif kehadiran buku biografi DPRD Kota Palu tersebut sebagai bahan dokumentasi 
politik lokal. Bahkan, buku ini dapat melengkapi khazanah kepustakaan daerah Kota 
Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah. Buku ini pula dapat menjadi bahan bacaan bagi 
setiap insan yang berkepentingan sebagai sarana pendidikan politik (political education) 
dan komunikasi politik (political communication) sehingga dapat meningkatkan 
kualitas wawasan kebangsaan dan nasionalisme berdasarkan ideologi Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945. 
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Sejak kami dilantik menjadi anggota DPRD Kota Palu tahun 2019, kami telah 
menjalankan tugas dan fungsi parlemen sebagai diatur dalam Undang-Undang 
Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Tugas dan fungsi wakil rakyat di 
lembaga legislatif, yaitu menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi 
pengawasan dan fungsi anggaran. Fungsi kelembagaan tersebut, DPRD dan 
Pemerintah Daerah Kota Palu merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah. 
Oleh karena itu, keduanya dibangun hubungan fungsional secara sinergitas dalam 
rangka  memajukan dan mensejahterakan rakyat. 

Dengan demikian, pada kesempatan ini, kami selaku Ketua DPRD Kota Palu 
menghaturkan terima kasih setingginya kepada segenap anggota DPRD Kota Palu 
periode 2019-2024 telah dan sedang melaksanakan tugas dan fungsinya secara 
maksimal dan efektif. Demikian pula, diucapkan terima kasih kepada sekretaris 
DPRD Kota Palu dan staf jajarannya telah dan sedang menjalankan tugas dan fungsi 
administratif yang mendukung peningkatan kinerja parlemen. Kepada semua 
stakeholders, LSM, Media massa dan online, tokoh masyarakat, partai politik dan 
ormas, dan organisasi lainnya yang memberikan dukungan konstruktif selama ini 
tak lupa kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. 

Akhirnya, kami dengan penuh rendah hati menuturkan mohon maaf, manakala 
ada untaian kata-kata dan perilaku kami yang kurang berkenaan dalam menjalankan 
tugas dan fungsi selama ini. Kami hanya insan biasa yang tak pernah luput dari sifat 
khilaf dan salah. Oleh karena itu, kebenaran hakiki hanya kehadirat Allah SWT.“Tak 
ada gading yang tak retak, dengan retaknyalah sehingga dapat berguna bagi 
kemaslahatan manusia”.

Wabillahi taufiq wal’hidayah.
Wassalamu alaikum wr.wb.

Palu,            2022

KETUA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA PALU

MOHAMAD IKHSAN KALBI
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SAMBUTAN 
SEKRETARIS DPRD KOTA PALU

MOH. RIDWAN KARIM,S.Sos.,M.Si

Bismillahirrahmanir Rahim.
Assalamu alaikum wr.wb

Alhamdulillah, segala puja dan puji kehadirat Allah SWT dan salam sejahtera 
untuk kita sekalian yang senantiasa  memberikan rahmat, hidayah dan kesehatan 
bagi kita semuanya. Dengan izin-Nya jualah sehingga kita sebagai insan ciptaan-
Nya diberikan inspirasi untuk beraktivitas dan berkarya. Salah satu karya tulis yang 
ditorehkan DPRD Kota Palu adalah buku biografi anggota DPRD Kota Palu periode 
2019-2024. Buku ini termuat jejak rekam, visi politik, gagasan cerdas dan kiprah 
politik anggota DPRD Kota Palu hasil pemilu tahun 2019. Buku ini bermanfaat sebagai 
sarana pendidikan politik (political education) dan sosialisasi politik (political 
socialization) bagi masyarakat. 

DPRD Kota Palu sejak kepemimpinan almarhum bapak Mohamad Ihksan Kalbi 
pada periode ini telah banyak berkonstribusi dalam meningkatkan kinerja para 
legislator. Anggota DPRD menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal berdasarkan 
Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Beliau amat berjasa 
dalam mengayomi baik anggota Parlemen maupun saya pribadi dan pegawai 
sekretariat DPRD Kota Palu. Oleh karena itu, saya selaku Sekretaris DPRD Kota 
Palu dan jajaran Aparat Sipil Negara dalam lingkungan Sekretariat DPRD Kota Palu 
menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Segala jasa, karya dan gagasan 
pikiran mulia dan tulus bapak almarhum Mohamad Ihksan Kalbi kami tetap me-
ngenangnya. 

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 
pimpinan dan anggota DPRD Kota Palu hasil pemilu tahun 2019 yang telah meng-
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abdikan diri secara tulus dan ikhlas kepada rakyat dan berkomitmen memajukan 
pembangunan Kota Palu. Para legislator telah menjalankan tugas dan fungsinya 
secara efektif dan optimal berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. 
Demikian pula, saya menuturkan terima kasih kepada pegawai (ASN) sekretariat 
DPRD Kota yang telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal dan 
terukur. Kepada seluruh segenap stakeholders, Partai Politik, media massa (Pers), 
LSM, Ormas dan  tokoh masyarakat serta segenap masyarakat Kota Palu diucapkan 
terima kasih telah mendukung dan memberikan saran serta konstribusi pemikiran 
cerdas dan bijak, sehingga kami menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik. 

Sebagai insan manusia biasa yang tidak luput dari keterbatasan, kekhilafan, 
kelemahan dan salah dalam menjalankan amanah tugas negara. Maka pada 
kesempatan ini, kami dengan penuh rendah hati memohon maaf sedalam-dalamnya. 
Semoga di lain hari dan waktu dengan izin Allah SWT akan memperbaiki kinerja 
kami. “Kesempurnaan dan kebenaran hakiki, hanya pada diri-Nya”. 

Wabillahi taufiq wal’hidayah.
Wassalamu alaikum wr.wb.

Palu,            2022

SEKRETARIS 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PALU

MOH. RIDWAN KARIM,S.Sos.,M.Si
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PRAKATA PENULIS

“…,prasyarat kesejahteraan masyarakat adalah demokrasi.  
Tetapi tanpa sosialisme, demokrasi akan cenderung kalang kabut. Sebaliknya, 

sosialisme  juga tidak mungkin menjadi kenyataan  
tanpa adanya demokrasi,..”

(by. Irving Howe (1920… ) Penulis Amerika Serikat

Alhamdulillah puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, hanya dengan ridho, rahmat, 
dan hidayah-Nya kami tim penulis dapat menyelesaikan buku, “Biografi Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Periode 2019-2024,”. Di tengah proses 
penyelesaian buku, diawali tahapan wawancara setiap legislator berikut pengisian 
quesioner. Selain itu, pengambilan data sekunder di berbagai tempat. Perjalanan 
proses penulisan laporan awal dan laporan akhir, kami kerap bertemu sambil diskusi 
santai bersama almarhum bapak Ketua DPRD Mohamad Ikhsan Kalbi. Sosoknya 
begitu ramah dan murah senyum membuat kami cukup akrab. Namun, waktu 
menunjukkan lain, atas kehendak Allah SWT, beliau dipanggil keharibaan-Nya, insya 
Allah beliau khusnul khatimah. Demikian, beberapa hari kemudian, bapak Hi.Thompa 
Yotokodi, S.Sos sosok figur wakil rakyat dan tokoh masyarakat yang bijak dengan 
penuh rendah hati dipanggil sang pencipta, Allah SWT. Insya Allah, beliau mendapatkan 
kasih sayang, khusnul khatimah dan tempat yang terbaik di sisi-Nya. Untuk itu, kami 
dengan penuh rendah hati mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya segala 
bantuan, dukungan, kebaikan hatinya begitu  tulus dan ikhlas selama itu dari kedua 
beliau almarhum tersebut. 

Anggota DPRD Kota Palu hasil pemilu tahun 2019 merupakan elite politik hasil 
rekrutmen politik langsung dari rakyat. Rakyat memilih langsung wakilnya sebagai 
hak politik dan amanah undang-undang. Wakil rakyat telah menempatkan dirinya 
pada posisi orang-orang pilihan pada struktur sosial masyarakat. Bahkan, bagian 
dari kelompok kelas pemegang kekuasaan (Social Structure and Rulling class) 
(Pareto,1935; Mosca,1939 dan Mills, 1956),-- legislatif yang memiliki kewenangan 
dalam menentukan kebijakan publik (public policy). Dengan demikian, harapan 
rakyat, bagaimana lahirnya kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan 
peningkatan kesejahteraannya. 

Arah dan kiprah politik legislator parlemen Kota Palu periode 2019-2024 telah 
sersajikan dalam buku ini secara gamlang dan lugas. Para legislator, memiliki 
komitmen luhur dan mulia dalam memperjuangkan hak-hak politik ekonomi yang 
bermuara peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat. Buku ini juga mendeskripsikan 
jejak rekam pengalaman, kapasitas individu, dan kualitas kepemimpinan anggota 
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dewan begitu baik dan unggul. Demikian pula wawasan kebangsaan dan pemahaman 
sistem kenegaraan serta sistem politik cukup holistik. Hal inilah menunjukkan bahwa 
elite politik lokal kita, meskipun berada di daerah, tetapi cara dan pola pikir dan 
cakrawala wawasan tidak kalah dengan elite politik di Jakarta. 

Dalam proses penulisan buku ini, kami tim merasa berutang budi kepada 
almarhum  Ketua DPRD Kota Palu Mohamad Ikhsan Kalbi, dan Pimpinan Dewan 
lainnya, Erman Lakuana, S.Sos dan Rizal, S.Pd.i. serta seluruh anggota DPRD Kota 
Palu periode 2019-2024 yang telah mendukung tahapan-tahapan penulisan buku 
ini. Oleh karena itu, sepatutnyalah, kami berterima kasih sedalam-dalamnya atas 
segala bantuan, respons positifnya, dan dukungannya kepada kami selama proses 
tersebut. Meskipun demikian, dalam perjalanan aktivitas penulisan buku ini, kami 
seyogyanya memohon maaf sebesar-besarnya kepada segenap legislator parlemen 
Kota Palu periode ini, manakala ada perilaku dan tabiat kami tim kurang berkenan.

Kami tak lupa menyampaikan terima kasih tulus kepada Sekretaris DPRD Kota 
Palu, Moh. Ridwan Karim, S.Sos.,M.Si  dan jajarannya Aparat Sipil Negara (ASN) 
di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Palu yang telah ikhlas tanpa pamrih membantu 
kami dalam proses penulisan buku ini. Untuk itu, kami pun memohon maaf, jika ada 
karakter dan perilaku yang kurang etis dan tidak edukatif selama ini. Kepada semua 
pihak yang tidak sempat diutarakan nama dan kelompoknya di ruang buku ini, dengan 
hormat kami menuturkan terima kasih atas bantuan dan dukungannya. 

Dengan momohon doa’nya kepada semua pihak, insya Allah atas ridho dan 
izin-Nya pada penulisan buku berikutnya dapat lebih baik dan dapat bermanfaat 
kepada publik. Segala kelemahan dan kekurangan konten buku ini, merupakan awal 
untuk kami lebih banyak belajar dan mendapatkan masukan konstruktif ke depan. 
Kami hanya insan biasa dan hamba Allah yang senantiasa diselimuti kelemahan 
dan kekurangan. Dengan realitas demikian, kami senantiasa bermunajab kepada 
sang pencipta. 

Wabillahi taufiq wal’hidayah.
Wassalamu alaikum wr.wb.

  
Palu,            2022

Penulis,

DR. DARWIS, M.Si
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DINAMIKA PERJALANAN 
EKSISTENSI PARLEMEN DAN PEMILU

1.1. SEJARAH PARLEMEN DI INDONESIA
Sebelum Indonesia merdeka, sistem keterwakilan masyarakat telah lama eksis 

melalui lembaga perwakilan yang dalam penamaan dan jenisnya berbeda di tiap-tiap 
negara. Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam menyebut lembaga 
perwakilan yaitu, legislature, assembly, parliament. Istilah legislature merujuk pada 
salah satu fungsi badan yaitu, legislate atau membuat undang-undang. Sementara, 
assembly mengutamakan unsur berkumpul untuk mendiskusikan masalah-masalah 
publik, dan parliament menekankan pada berbicara dan merundingkan masalah 
terkait publik dan negara. Sebutan lain yang memprioritaskan keterwakilan anggotanya 
disebut sebagai People’s Representative Body atau Dewan Perwakilan Rakyat 
(Budiarjo, 2008:315).

Model parlemen di Indonesia mengalami beberapa bentuk, ini erat kaitannya 
dengan sistem ketatanegaran indonesia yang mengalami beberapa kali perubahan. 
Mulai dari Volksraad di masa kolonialisme, kemudian parlementer di masa kemerdekan, 
lalu parlemen gotong royong di masa Demokrasi Terpimpin, hingga bentuk parlemen 
yang eksis di masa modern saat ini. Selain itu, karena Indonesia pernah berbentuk 
Republik Indonesia Serikat (RIS), kemudian berubah menjadi Negara Kesatuan 
Republik Iindonesia (NKRI), ini pun turut mempengaruhi format parlemen di Indonesia.  

Dalam sistem kenegaraan Indonesia, periodisasi perjalanan lembaga parlemen 
melewati banyak perubahan dan mekanisme yang berbeda. Jika mesti dirunut, 
berikut ini adalah perjalanan sejarah parlemen di Indonesia sejak masa pemerintahan 
Hindia Belanda hingga masa Reformasi. 

A. Volksraad (1918-1942)
Sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada masa penjajahan Belanda, telah 

terdapat lembaga perwakilan sejenis parlemen yang dinamakan Volksraad (Dewan 
Rakyat). Parlemen ini dibentuk pada tanggal 18 Mei 1918 oleh penjajah Belanda 
yaitu, Gubernur Jenderal JP van Limburg Stirum. Pembentukan lembaga ini sebagai 
dampak atas gerakan nasional serta perubahan mendasar di seluruh belahan dunia 
dengan berakhirnya perang dunia I (1914-1918).

Awal berdirinya, Volksraad memiliki anggota berjumlah 38 orang, ditambah 
dengan ketua, seorang Belanda, yang ditunjuk oleh Pemerintah Belanda. Saat itu, 
keterlibatan untuk berpartisipasi bagi organisasi politik Indonesia masih sangat 
terbatas. Dari 38 jumlah anggota Volksraad, Indonesia hanya terwakili oleh 4 orang 
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dari dua organisasi yaitu, dari Budi Utomo dan Sarikat Islam. Kemudian pada tahun 
1931, setelah diterimanya prinsip “mayoritas pribumi”, dari total 60 orang anggota 
Volksraad, terdapat 30 orang Indonesia pribumi yang berasal dari partai dan organisasi 
politik. Keterwakilan dengan jumlah seperti ini lebih dapat diterima daripada saat 
awal berdirinya Volksraad. Meskipun seperti itu, tetap saja ketuanya berasal dari 
Belanda (Budiarjo, 2008:330).

Volksraad sebagai sebuah lembaga pada awalnya hanya memiliki otoritas 
sebagai penasihat. Karena hal tersebut, secara umum Volksraad tidak memiliki 
kesamaan dengan parlemen, sebab Volksraad tidak memiliki hak angket dan hak 
menentukan anggaran belanja negara. Setelah tahun 1927, Volksraad baru memiliki 
kewenangan legislatif bersama gubernur jenderal yang ditunjuk oleh pihak Belanda. 
Volksraad kemudian memiliki beberapa hak yakni, hak petisi, interpelasi, inisiatif, 
amandemen, dan hak angket. Akan tetapi, hal ini tidak dapat berjalan dengan 
semestinya. Sebab, gubernur jenderal sebagai pemimpin memiliki hak veto, sehingga 
kewenangan Volksraad begitu terbatas. Ditambah lagi, perwakilan yang ada lebih 
banyak berasal dari golongan yang pro terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda 
(Erianto, 2020).

Pada awal perang dunia II, para anggota Volksraad mengusulkan untuk mem-
bentuk milisi pribumi untuk membantu pemerintah menghadapi musuh dari luar, 
namun usulan ini ditolak. Tanggal 8 Desember 1941, Jepang mulai melancarkan 
serangannya ke wilayah Asia, dan untuk pertama kalinya pada tanggal 11 Januari 
1942 Jepang berhasil mendaratkan armadanya di teritorial Indonesia. Setelah 
datangnya Jepang, secara perlahan kekuasaan dari kolonial Belanda mulai tergerus. 
Hindia Belanda tidak mampu melawan dan akhirnya menyerah kepada Jepang pada 
tanggal 8 Maret 1942, setelah 350 tahun menjajah Indonesia. Dengan berakhirnya 
kekuasaan Belanda, secara otomatis mengakibatkan tidak berlakunya lagi keberadaan 
Volksraad. 

Selanjutnya, Jepang membentuk sebuah badan bernama Cuo Sangi-in, sebuah 
badan perwakilan yang bertugas merespons pertanyaan Saiko Sikikan, seorang 
penguasa militer tertinggi, terkait hal-hal yang menyangkut usaha untuk memenangkan 
perang Asia Timur Raya. Meskipun begitu, Cuo Sangi-in bukan merupakan badan 
perwakilan atau parlemen yang mewakili bangsa Indonesia. Melainkan, badan yang 
hanya bergerak untuk kepentingan Jepang (Erianto, 2020).

B. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 1945-1949
Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, dibentuklah sebuah Komite 

Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang kemudian pada tanggal 29 Agustus 1945 
dilantik. KNIP merupakan suatu badan yang bertugas sebagai pembantu presiden, 
dan pembentukannya didasarkan pada keputusan sidang Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang pertama 
KNIP tanggal 29 Agustus 1945 jumlah anggotanya sebanyak 137 orang, terdiri dari 
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anggota PPKI ditambah dengan beberapa tokoh yang diangkat oleh presiden. Pada 
sidang terakhirnya, jumlah anggota KNIP telah berjumlah 536 orang (Budiarjo, 2008: 
331).

Dalam sidang pleno pertama KNIP, terpilih Kasman Singodimedjo sebagai Ketua 
dan dibantu oleh tiga wakilnya yaitu, Sutardjo Kartohadikusuma sebagai Wakil Ketua 
I, J. Latuharhary Wakil Ketua II, dan Adam Malik sebagai Wakil Ketua III. Mulanya, 
KNIP berfungsi sebagai pembantu presiden, namun hal itu berubah setelah keluarnya 
Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada sidang pleno kedua tanggal 16-17 Oktober 
1945 di Jakarta. Sejak diterbitkannya maklumat wakil presiden tersebut, KNIP 
diberikan kekuasaan legislatif dan ikut dalam menetapkan garis besar haluan negara 
(GBHN) (Erianto, 2020). Ini sekaligus menandakan bahwa kekuasaan presiden 
makin berkurang. Karena produk Undang-Undang harus dibuat dengan mensertakan 
keterlibatan KNIP di dalamnya. Begitupun dalam menetapkan GBHN. 

Dalam melakukan tugasnya, pekerjaan sehari-hari KNIP dilakukan oleh Badan 
Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP). BP KNIP dibentuk pada tanggal 
17 Oktober 1945 dengan ketuanya Sutan Sjahrir dan wakilnya Amir Sjarifuddin, 
sementara untuk anggota dipilih dari kalangan anggota dan bertanggung jawab 
kepada KNIP. Dalam perjalanannya, KNIP telah melakukan sidang pleno sebanyak 
enam kali dan berlokasi di beberapa daerah. Sidang pleno keempat bertempat di 
Solo tahun 1946, sidang pleno kelima diadakan di Malang tahun 1947 dan sidang 
pleno keenam di Yogyakarta tahun 1949, yang juga merupakan sidang pleno terakhir.

Sejak dibentuk hingga pulihnya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia 
tanggal 17 Agustus 1950, BP KNIP dan KNIP telah menyetujui 133 Rancangan 
Undang-Undang menjadi Undang-Undang, di antaranya terdapat sebuah keputusan 
penting, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1949 tentang Pengesahan Konstitusi 
Republik Indonesia Serikat, mengeluarkan 6 mosi dan 2 interpelasi (Budiarjo, 2008: 
332).

C. Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949-1950
Sebagai konsekuensi atas diterimanya hasil dari Konferensi Meja Bundar pada 

tahun 1949, maka diadakan perubahan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 
menjadi Negara Serikat. Seperti yang termaktub dalam Konstitusi Republik Indonesia 
Serikat (RIS). RIS terdiri dari tujuh negara bagian dan sembilan daerah otonom. 
Tujuh negara bagian yang dimaksud yaitu, Negara Republik Indonesia dengan ibu 
kota Yogyakarta, Negara Indonesia Timur dengan ibu kota Makassar, Negara 
Pasundan dengan ibu kota Bandung, Negara Jawa Timur dengan ibu kota Surabaya, 
Negara Madura dengan ibu kota Pamekasan, Negara Sumatera Timur dengan ibu 
kota Medan, dan Negara Sumatera Barat dengan ibu kota Palembang. Sementara, 
adapun sembilan daerah otonom terdiri atas Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Dayak 
Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Bangka, Belitung, dan Riau 
(Erianto, 2020).
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Berdasarkan Konstitusi RIS bahwa badan legislatif RIS terdiri dari dua majelis, 
yaitu: senat, dengan jumlah anggota 32 orang dan badan legislatif (DPR) dengan 
jumlah anggota 146 orang, dan 49 orang di antaranya dari Republik Indonesia yang 
berpusat di Yogyakarta (Budiarjo, 2020: 332). Badan legislatif RIS dilantik oleh 
Presiden RIS pada 15 Februari 1950. Senat dan DPR melakukan sidang pertamanya 
pada tanggal 17 Februari 1950. Sidang ini bermaksud untuk membahas posisi Ketua 
dan Wakil Ketua DPR dan Senat RIS. Dalam sidang yang dilakukan, menghasilkan 
putusan bahwa Pellaupessy dari Negara Indonesia Timur sebagai Ketua Senat RIS 
dan Teuku Mohammad Hasan sebagai Wakil Ketua. Sementara, Sartono terpilih 
sebagai Ketua DPR dan dibantu oleh AM Tampubolon dan Arudji Kartaminata sebagai 
Wakil Ketua (Erianto, 2020). 

Keberadaan Negara RIS hanya berumur kurang dari setahun. Dalam kurun 
waktu tersebut, telah diselesaikan 7 jenis Undang-Undang termasuk diantaranya 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi R.I.S menjadi 
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, 16 mosi, dan 1 interpelasi, 
baik oleh Senat maupun DPR (Budiarjo, 2008: 332). Negara RIS yang berbentuk 
federasi, secara resmi dibubarkan dan dibentuk NKRI yang meliputi seluruh daerah 
Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) mulai berlaku 
pada tanggal 17 Agustus 1950. 

D. Badan Legislatif Sementara (1950-1956)
Bentuk negara federasi dan penerapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Serikat (1949) ternyata hanya berlangsung sementara. Karena, pada periode 1950-
1956 terjadi pergolakan politik yang semakin kuat dan ini dirasakan oleh lembaga 
birokrasi pemerintah. Kondisi ini pun mengilhami kembalinya bentuk negara Indonesia 
menjadi NKRI. Bagi negara kesatuan yang baru terbentuk, tentunya dibutuhkan se-
buah landasan ketatanegaraan yang baru. Maka, untuk memenuhi kebutuhan tersebut 
dibentuklah sebuah panitia bersama yang bertugas untuk menyusun Rancangan 
Undang-Undang Dasar yang kemudian disahkan pada 12 Agustus 1950 oleh BP 
KNIP dan selanjutnya DPR dan Senat RIS pada 14 Agustus 1950. Disahkannya 
landasan ketatanegaraan tersebut, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 Undang-
Undang Dasar Sementara sudah sah untuk diberlakukan. 

Dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dianut sistem demokrasi 
parlementaer. Dalam sistem ini, partai politik semakin berperan dalam menciptakan 
tatanan demokrasi yang liberal (Thoha, 2012: 123). Menurut pasal 77 UUDS, jumlah 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara ditetapkan sebanyak 236 orang yang 
terdiri dari 148 anggota berasal dari DPR-RIS, 29 anggota berasal dari Senat RIS, 
46 anggota berasal dari BP KNIP, dan 13 anggota berasal dari DPA RI Yogyakarta.

Meski bersifat sementara, DPRS memiliki tugas dan wewenang yang sama 
seperti DPR hasil pemilihan umum. Merujuk pada Pasal 56 hingga Pasal 77 UUDS, 
tugas dan wewenang DPR, antara lain menetapkan Undang-Undang bersama 
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pemerintah, hak budgeting, hak interpelasi, hak bertanya, hak menyelidiki (angket), 
serta tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena yang dikatakannya dalam rapat 
atau yang dikemukakannya dengan surat kepada majelis. Dalam kurun 1950-1956, 
DPRS telah membahas 237 RUU dan menyetujui 167 diantaranya menjadi Undang-
Undang, menyetujui 21 mosi dari 82 yang diusulkan, 16 interpelasi dari 24 yang 
diajukan, 1 angket dan melaksanakan 2 kali hak budget (Budiarjo, 2008: 332) .  

Sementara, kondisi tanah air yang pada waktu itu tidak stabil dan sama sekali 
tidak memberikan keuntungan bagi perkembangan ketatanegaraan, maka pada 
tanggal 5 juli 1959, Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit 
Presiden yang salah satu isinya untuk kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai UUD yang berlaku di Indonesia. 
Dasar hukum yang menjadi rujukan keluarnya Dekrit tersebut adalah Staatsnoodrecht 
(hukum tata negara darurat).

E. Badan Legislatif Hasil Pemilihan Umum 1955: (1956-1959)
Pada tanggal 12 Agustus 1955, terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap 

dari Partai Masyumi. Kabinet ini berkoalisi dengan beberapa partai besar diantaranya 
Partai PIR, NU, PSII, PSI, Parindra, Parkindo, Partai Buruh, Partai Demokrat. Sebagai 
formatur untuk membentuk kabinet, Burhanuddin Harahap berhasil menyusun 
kabinetnya dengan jumlah formasi 20 kementerian. Kabinet ini sekaligus membuat 
sejarah dengan menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk kali pertama. Pemilihan 
Umum ini terselenggara untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Meskipun 
demikian, Kabinet ini hanya memiliki periode kerja yang sangat singkat karena mesti 
lengser pada tanggal 3 Maret 1956 (Thoha, 2012: 129).

Jumlah anggota parlemen pada periode 1956 sebanyak 272 orang, terdiri atas 
60 anggota merupakan wakil Masyumi, 58 anggota dari PNI, 47 anggota berasal 
dari NU, 32 orang wakil PKI, dan selebihnya berasal dari sejumlah partai-partai kecil. 
Sepanjang DPR ini bertugas, telah diajukan 145 RUU dan 113 diantaranya disetujui 
menjadi Undang-Undang, diusulkan 8 mosi dan 2 diantaranya disetujui, dan diajukan 
8 interpelasi dan 3 diantaranya disetujui (Budiarjo, 2008: 333).

F. Kabinet Presidensial – Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pemberlakuan Undang Undang Dasar (UUD) 

1945 berlangsung cukup lama jika dibandingkan dengan masa awal diberlakukannya 
Undang-Undang Dasar sejak tahun 1945 hingga 1959. Adapun yang menjadi isi 
pokok dari Dekrit Presiden yaitu: pertama, menetapkan pembubaran konstituante; 
kedua, menetapkan berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang 
Dasar Sementara; ketiga, membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 
yang terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan golongan 
dan daerah; keempat, membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara.  
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Dengan dibubarkannya konstituante hasil Pemilu 1955, mengakibatkan peran 
partai politik yang selama ini menggunakan sistem Kabinet Parlementer tidak bisa 
lagi diterapkan. Peran presiden sangat kuat untuk membentuk dan memimpin 
pemerintahan. Ini mengacu pada kabinet yang ditetapkan dalam UUD 1945, yaitu 
Kabinet Presidensil. Presiden sebagai kepala pemerintahan memimpin kabinet dan 
tidak bertanggung jawab kepada DPR, serta para menteri adalah pembantu dan 
bertanggung jawab kepada presiden (Thoha, 2012: 131). Dalam sistem ini, peran 
DPR diperlihatkan sebagai pembantu pemerintah, yang kemudian tercermin dalam 
istilah Gotong Royong. Perubahan fungsi ini tercermin dalam tata tertib DPR-GR 
yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1960, dimana dalam 
peraturan tersebut tidak disebutkan hak kontrol seperti hak bertanya dan hak 
interpelasi. Kondisi ini pun mendukung presiden untuk menggunakan otoritasnya 
secara penuh dan menunjukkan bahwa seorang presiden begitu superior.

Sejak Dekrit dan kembalinya UUD 1945, susunan kabinet tidak lagi menunjukkan 
dominasi partai politik, dan hampir tiap tahun susunan kabinet mengalami perombakan. 
Selama masa demokrasi terpimpin hingga Februari 1996, DPR-GR telah mengesahkan 
117 Undang-Undang, dengan rincian: tahun 1960 disahkan 5 Undang-Undang, tahun 
1961 disahkan 22 Undang-Undang, tahun 1962 disahkan 19 Undang-Undang, tahun 
1963 disahkan 14 Undang-Undang, tahun 1964 disahkan 36 Undang-Undang, dan 
tahun 1965 disahkan 21 Undang-Undang (Budiarjo, 2008:336).

G. Kabinet Orde Baru (1966-1999)
Setelah terjadinya peristiwa G 30 S/PKI, DPR-GR mengalami perombakan, baik 

terkait keanggotaan maupun wewenangnya. Anggota PKI dikeluarkan, sementara 
partai-partai politik lainnya menggunakan hak recall untuk mengganti anggotanya 
yang dianggap terlibat dalam atau bersimpati kepada PKI. Pada pemerintahan Orde 
Baru, kabinet yang pertama kali dibentuk adalah Kabinet Ampera pada tanggal 25 
Juli 1966. Namun, pada tanggal 11 Oktober 1967 berdasarkan Surat Keputusan 
Presiden Nomor 171 Tahun 1967 maka susunan Kabinet Ampera disempurnakan. 
Pada Kabinet Ampera yang pertama, pimpinan kabinet masih dijabat oleh Presiden 
Soekarno, sedangkan pada Kabinet Ampera yang disempurnakan, langsung dipimpin 
oleh Jenderal TNI Soeharto. Kabinet ini pun berakhir pada 6 Juli 1968 dan diteruskan 
dengan Kabinet Pembangunan I.

Sejak 1966 hingga tahun 1971, komposisi DPR-GR didominasi oleh kelompok 
pro Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Setelah Indonesia kembali 
menggelar pemilihan umum untuk kedua kalinya tahun 1971, Jenderal Soeharto 
berhasil keluar menjadi pemenang dan ditetapkan sebagai presiden. Sejak itu, 
pemilihan umum diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, Soeharto selalu dikukuhkan 
sebagai presiden dan yang memimpin kabinet. Sehingga, kabinet ini dikenal dengan 
Kabinet Pemerintahan Golkar. Karena selalu memenangkan Pemilu dengan mayoritas 
tunggal. Salah satu faktor yang menentukan kemenangan Golkar dalam beberapa 
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kali Pemilu selama Orde Baru adalah karena peranan lembaga pemerintah ditambah 
dengan dukungan kekuatan ABRI.

Golkar mendominasi lembaga parlemen sejak Pemilu 1971 hingga pemilu terakhir 
Orde Baru pada 1997. Pada Pemilu 1971, Golkar menguasai 236 kursi dari 360 kursi 
di DPR. Kemudian berikutnya Golkar kembali mendominasi kursi DPR dengan 232 
kursi pada Pemilu 1977 dan 242 kursi pada Pemilu 1982. Pada Pemilu 1987, Golkar 
meraih 299 kursi dari 400 kursi DPR dan lima tahun kemudian meraih 282 kursi. 
Penguasaan tertinggi Golkar di parlemen terjadi pada Pemilu 1997, partai tersebut 
menguasai 74 persen atau 325 kursi DPR.

Pada susunan kabinet masa Orde Baru, para menteri yang menjabat selalu 
berasal dari kalangan teknokrat bukan politisi. Hal demikian terjadi karena Golkar 
sebagai pemenang Pemilu mengutamakan “kekaryaan”, maka karya itu hanya bisa 
dilakukan oleh orang-orang profesional dari kalangan teknokrat. Dengan begitu peranan 
partai politik sama sekali tidak ada, bahkan partai politik sering kali dijadikan dalih yang 
membuat tidak ada stabilitas pembangunan bangsa dan negara. Maka, dua partai 
politik yakni PDI dan PPP sama sekali tidak bisa menyentuh pemerintahan. Kondisi 
ini berlangsung hingga berakhirnya pemerintahan Soeharto (Thoha, 2012: 134).   

H. Parlemen Masa Reformasi (1999-2004)
Pada era reformasi dominasi dari Golkar mulai runtuh. Tepat pada tanggal 21 

Mei 1998 Presiden Soeharto secara resmi menyatakan berhenti dari jabatannya 
sebagai presiden setelah adanya desakan secara nasional dengan terjadinya 
gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah. Dewan Perwakilan Rayat 
pada periode 1999 dan 2004 merupakan DPR pertama yang terpilih dalam masa 
reformasi. Kemudian pada tanggal 7 Juni 1999, Pemilu untuk memilih anggota 
legislatif dilaksanakan. Pemilu ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu mengubah 
UU tentang Partai Politik, UU Pemilihan Umum, UU tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR, dan DPRD (UU Susduk) dengan tujuan mengganti sistem Pemilu ke 
arah yang demokratis. 

Merosotnya dominasi Golkar di parlemen seiring dengan beragamnya partai 
yang masuk dalam parlemen. Pada Pemilu 1999, parlemen dikuasai PDI Perjuangan 
dengan 33 persen kursi di DPR, sementara Partai Golkar turun drastis dengan 22 
persen kursi DPR. Pada pemilu-pemilu berikutnya, tak ada partai yang mendominasi 
parlemen dan partai pemenang Pemilu pun hanya menguasai sekitar 20 persen 
kursi di parlemen (Erianto, 2020). Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu 1999 
menghasilkan tujuh partai besar, yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN, PK, dan PBB.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
pertama kali dilakukan pada sidang umum MPR tahun 1999. Setelah itu, dilanjutkan 
dengan perubahan kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000, perubahan ketiga 
pada sidang tahunan MPR tahun 2001, dan perubahan keempat pada sidang tahunan 
2002. Meskipun hasil amandemen tersebut masih belum ideal, namun terdapat 
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beberapa perubahan penting yang terjadi. Salah satunya adalah lahirnya Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD), lahirnya sistem pemilihan presiden secara langsung, dan 
lahirnya Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dari sisi jumlah Undang-Undang yang 
dihasilkan, DPR pada masa ini paling produktif yaitu dengan mengesahkan 175 RUU 
menjadi UU (Budiarjo, 2008: 341).

1.2.PARLEMEN LOKAL (DPRD)
Pemikiran awal mengenai lembaga perwakilan dipaparkan oleh Jean Jacques 

Rousseau yang mengemukakan idenya tentang demokrasi sebagai sistem peme-
rintahan yang layak untuk dijadikan sebagai dasar pengelolaan negara. Ide ini 
berangkat dari pemahaman sederhana mengenai demokrasi langsung. Sementara 
menurut A.F. Pollard, pada dasarnya bahwa kelahiran lembaga perwakilan tidak 
murni karena gagasan dan cita-cita demokrasi, melainkan sebagai kelicikan sistem 
feodal. Hal ini dapat dilihat pada parlemen Inggris yang dianggap sebagai parlemen 
tertua di dunia (Wahidin, 2011). Badan legislatif di negara-negara demokrasi disusun 
sedemikian rupa sehingga memewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah 
bertanggung jawab kepadanya (Budiarjo, 2008: 316).

Berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, maka 
badan legislatif menjadi lembaga yang berhak menyelenggarakan kedaulatan dengan 
jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam Undang-Undang. 
Runtuhnya tatanan otoriter di era Presiden Soeharto memberikan sebuah harapan 
bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Reformasi pada tahun 1998 seolah menjadi 
gebrakan awal dalam sejarah baru ketatanegaraan Indonesia. Dalam waktu yang 
relatif singkat, Indonesia mengalami desentralisasi secara besar-besaran. Baik itu 
desentralisasi pada tataran parlemen maupun pada hubungan pusat-daerah. Pasca 
reformasi 1998, mulai dari tahun 1999-2002, Indonesia telah mengalami amandemen 
UUD 1945 sebanyak empat kali. Hasil dari amandemen memberikan kerangka baru 
bagi bangsa Indonesia untuk memulai era baru. Melalui amandemen UUD 1945, 
lahirlah sejumlah lembaga-lembaga negara, baik yang kewenangannya diberikan 
oleh konstitusi (constitutionally entrusted power) maupun yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang (legislatively entrusted power) (Huda, 2005).

Dalam beberapa tahun setelah reformasi, salah satu isu penting hasil demokrasi 
adalah lembaga legislatif pada level daerah. Hal ini memunculkan pemikiran untuk 
menciptakan wadah demokrasi perwakilan yang bertugas menghasilkan keputusan-
keputusan penting dalam urusan bernegara demi kesejahteraan publik atau masyarakat 
yang diwakili. Maka, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lahir sebagai bagian 
dari upaya untuk memastikan terwakilnya suara rakyat pada aras lokal. Undang-
Undang Dasar 1945 hasil amandemen memuat bab khusus tentang pemerintahan 
daerah, yaitu Bab VI (Pemerintahan Daerah) yang memiliki tiga pasal, yaitu Pasal 
18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Ketiga pasal ini merupakan hasil amandemen kedua 



Biografi Anggota DPRD Kota Palu 2019-2024

11

UUD 1945, yang disahkan pada tahun 2000. Ketiga pasal tersebut dijadikan landasan 
yuridis-konstitusional bagi perundang-undangan pemerintahan daerah dan lembaga 
legislatif daerah.

1.3.TEORI DAN KONSEP DPRD
A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Lembaga perwakilan daerah yang sering disebut DPRD, merupakan salah satu 
aspek yang diatur di dalam perundang-undangan yang mengatur pemerintahan 
daerah. Adapun perundang-undangan yang dimaksud diantaranya: Undang-Undang 
No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; UU No. 5 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah; UU No. 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 
PERPPU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah; UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan sebagai UU atas 
PERPPU No. 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, menyebutkan bahwa defenisi DPRD adalah sebuah lembaga perwakilan 
rakyat daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah. Artinya, 
bahwa sebagai wakil rakyat para anggota legislatif harus mengutamakan kepentingan 
rakyat dalam pelaksanaannya. Para wakil daerah bukanlah mereka yang berasal 
dari suatu kelompok ataupun sekat komunitas, melainkan figur-figur yang bisa 
mewakili seluruh elemen yang ada di daerah. Namun, karena seorang wakil rakyat 
merupakan bagian dari komunitas yang primary group-nya berbasis pada partai 
politik, maka potensi untuk mengabaikan kepentingan rakyat selalu ada, apalagi jika 
hal tersebut tidak sejalan dengan kepentingan partai. Sehingga, hal ini yang seringkali 
menimbulkan gagasan-gagasan yang tidak pro terhadap rakyat.  

Sejak awal eksisnya DPRD sebagai lembaga perwakilan, DPRD memiliki peran 
ganda yang cukup unik. Disatu sisi DPRD bersama-sama dengan kepala daerah 
bertanggung jawab dalam melakukan penyelenggaraan pemerintah daerah, dilain 
hal DPRD sebagai badan perwakilan. Akan tetapi, pada UUD No. 2 Tahun 1999 hal 
tersebut sedikit bergeser. Undang-Undang ini lebih menekankan pada peran DPRD 
sebagai badan legislatif yang terpisah dari eksekutif. Selain itu, Undang-Undang ini 
pun memberikan kekuasaan dan wewenang yang berlebih dibanding dengan yang 
dimiliki oleh Gubernur, Walikota, dan Bupati. Akan tetapi, sejak keluarnya UU No. 
32 Tahun 2004, eksistensi dari UU No.2/1999 tidak lagi berlaku, dan ini mengembalikan 
peran DPRD seperti pada awal terbentuknya (Asmawi, 2014).    

Sebagai unsur pemerintahan daerah, DPRD turut terlibat dalam menghasilkan 
kebijakan-kebijakan di daerah terutama yang tertuang dalam peraturan daerah. 
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Secara garis besar, peran DPRD dapat diwujudkan dalam tiga fungsi yaitu, Regulator, 
Policy Making, dan Budgeting. Secara lebih spesifik dalam pasal 41 UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa fungsi DPRD, yaitu legislasi, 
anggaran, dan pengawasan. Sebagai badan perwakilan, DPRD memiliki posisi untuk 
menciptakan check and balance dan melakukan pengawasan terhadap kepala daerah 
beserta seluruh jajaran pemerintah daerah (KPK, 2008). Di sisi lain, jika dilihat dalam 
pelaksanaannya, DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga yang mengontrol terhadap 
kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang 
sebenarnya. Pasalnya dalam mengajukan rancangan peraturan daerah (Perda) 
kepada kepala daerah, tidak serta-merta menjadikan posisi DPRD sebagai pemegang 
kekuasaan legislatif yang utama. Melainkan pemegang kekuasaan di bidang ini tetap 
berada di tangan pemerintah daerah, yaitu Gubernur, Bupati/Walikota. Meskipun 
begitu, dalam kesehariannya DPRD biasa dan tetap saja disebut sebagai lembaga 
legislatif (Asshiddiqie, 2006).

Dengan melihat implementasi UU No. 32 tahun 2004, fungsi utama DPRD 
cenderung sebagai lembaga kontrol terhadap aktivitas pemerintahan di daerah, 
sementara berkaitan dengan fungsi legislatif, DPRD bukan merupakan aktor yang 
dominan. Bahkan UU 32/2004 “mewajibkan” Gubernur dan Bupati/Walikota untuk 
mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) dan menetapkannya menjadi 
Perda dengan persetujuan DPRD. Maksudnya adalah bahwa DPRD hanya bertindak 
sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui, menolak 
ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan, dan sesekali dapat mengajukan 
Raperda dengan usul inisiatif sendiri (Asshiddiqie, 2006).

B. Pemilihan Umum (General Elections)
Secara garis besar bahwa pemilihan umum (Pemilu) lahir dari konsepsi dan 

gagasan besar mengenai demokrasi yang berarti merujuk pada John Locke dan 
Rosseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi tiap individu 
disegala bidang. Dalam demokrasi, terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan 
yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara 
baik pada tataran legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (Bachtiar, 2014). Pemilu saat 
ini adalah bahasa untuk mengekspresikan demokrasi. Pemilu merupakan bukti mutlak 
kebebasan berpendapat dan bekerja terlepas dari praktik kredibilitas aktual demokrasi. 
Bahkan dengan keterbatasan, demokrasi tetap menjadi pilihan beradab untuk 
mengekspresikan partisipasi politik (Al-Khuthaila, 2005). 

Democracy is government of the people, by the people, and for the people. 
Makna dari ungkapan ini adalah bahwa kekuasaan negara berada di tangan rakyat 
dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk merealisasikannya, maka 
pemilihan umum (Pemilu) dipercaya sebagai suatu metode untuk mengangkat 
eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara (Labolo & 
Ilham, 2015: 45). Menurut Samuel P. Hutington (1997) bahwa sistem politik dapat 
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dikatakan demokratis jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam 
suatu sistem dipilih melalui mekanisme Pemilu yang jujur, adil, dan berkala, serta di 
dalam sistem tersebut para kandidat bebas berkompetisi dalam rangka memperoleh 
suara dan mayoritas penduduk dewasa berhak untuk memberikan suaranya. Pemilihan 
umum dianggap sebagai simbol, dan sekaligus tolak ukur dari demokrasi (Budiarjo, 
2008). Masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam sebuah pengambilan kebijakan, 
melainkan diwakili oleh wakil yang mereka pilih dalam kontestasi pemilihan umum.

Pemilu dalam setting negara demokrasi menempati tempat yang penting. 
Pelaksanaan demokrasi melalui Pemilu dirancang untuk menggantikan sistem 
pengangkatan dalam bentuk negara monarki yang cenderung memunculkan pemimpin 
otoriter. Adanya sistem Pemilu, mendorong masyarakat untuk turut andil dalam 
menentukan masa depan sebuah negara, melalui mekanisme keterwakilan oleh 
wakil rakyat di dalam pemerintahan. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang 
Pemilu, dijelaskan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah 
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah negara kesatuan Rebuplik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Rebuplik Indonesia tahun 1945. Untuk 
mewujudkan kedaulatan rakyat, maka Pemilu perlu dilaksanakan secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil agar tercapainya demokrasi yang menjunjung 
tinggi kebebasan dan persamaan di mata hukum. Pemilu juga berfungsi sebagai 
pengawas kekuasaan karena adanya “simpati” antara perwakilan dan konstituennya. 
Kualitas ini tidak mengacu pada perasaan pribadi legislator melainkan pada kesamaan 
posisi sosial dengan pemilihnya (Pomper, 1967)   

Pemilihan umum di Indonesia bila dilihat dari objek jabatan yang dipilih terdiri 
atas dua jenis. Pertama, adalah pemilihan anggota legislatif (Pileg) di tingkat pusat 
(DPR dan DPD) dan pada tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Kedua, 
adalah pemilihan eksekutif yang terdiri atas pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 
(Pilpres) serta pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur dan Wakil 
Gubernur, serta Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Perbedaan objek 
pemilihan ini diikuti dengan perbedaan sistem pemilihan. Pileg DPR dan DPRD 
menggunakan sistem proporsional terbuka, sedangkan pemilihan anggota DPD 
menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Sementara, pada Pilpres menggunakan 
sistem mayoritarian dan Pilkada menggunakan sistem pluralitas (Minan, 2018). 

C. Partai Politik (Political Party)
Partai politik merupakan instrumen untuk mencapai kekuasaan. Robert Huckshorn 

(1984) memberikan definisi yang pragmatis terkait partai politik dalam bukunya 
‘Political Parties in America’ . Ia mengatakan bahwa partai politik adalah kelompok 
warga otonom yang memiliki tujuan membuat nominasi dan bersaing dalam pemilihan 
dengan harapan mendapatkan kontrol atas pemerintah melalui kedudukan pada 
kantor publik dan organisasi pemerintah. Bagi Huckshorn, sederhananya bahwa 
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partai politik adalah sarana yang diperlukan untuk memenangkan pemilihan dan 
memberikan arahan kepada pemerintah (White, 2006).

Partai politik merupakan kendaraan politik yang memiliki peran besar dalam 
mempengaruhi preferensi masyarakat dalam menentukan pilihan pada saat pemilihan 
umum. Sebagai organisasi yang terstruktur dan memiliki sumber daya serta power 
yang dapat mempengaruhi sistem kebijakan, tentunya hal ini yang membedakan 
partai politik dengan organisasi kepentingan lainnya. Parpol memainkan peran khusus 
yang tak dapat digantikan oleh organisasi lainnya. Peran penting ini mendudukkan 
Parpol di posisi pusat (political centrality). Dalam hal ini, posisi Parpol dalam posisi 
pusat (political centrality) memiliki dua dimensi, yaitu pertama, Parpol sebagai lembaga 
yang mengagregasikan berbagai kepentingan dan nilai yang ada dalam masyarakat, 
dan  kemudian mentransformasikannya menjadi sebuah agenda yang dapat dijadikan 
platform Pemilu. Dan yang kedua, Parpol adalah satu-satunya pihak yang dapat 
menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan 
publik yang mengikat. Hal ini dapat mereka lakukan setelah mendapatkan posisi 
yang kuat dalam parlemen daerah maupun nasional (Meyer, 2012: 28). Dengan 
begitu, ini menunjukkan bahwa peran Parpol dalam pemilihan umum begitu funda-
mental. 

Berkembangnya pemaknaan mengenai apa dan bagaimana peran dari partai 
politik dalam studi ilmu politik menjadikan banyaknya pendapat dari para ahli, apakah 
partai politik  menjadi fasilitator pemilihan yang memberi kandidat akses suara atau 
Parpol hanya merupakan alat untuk mempromosikan suatu gagasan. Untuk meluruskan 
hal ini, terdapat beberapa penjelasan terkait apa itu partai politik dan fungsinya. 
Menurut Anthony Downs (1957): dalam arti luas, partai politik adalah koalisi orang-
orang yang berusaha mengendalikan aparat pemerintah dengan cara-cara yang 
legal. Dengan berkoalisi, sekelompok individu yang memiliki tujuan bersama dapat 
saling bekerjasama untuk mencapainya. Melalui perangkat pemerintahan, seperti 
hukum dan institusional yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan perannya 
yang khusus dalam melakukan pembagian kerja. Dan secara hukum, pengaruh yang 
dilakukan memiliki legalitas dan keabsahan (White, 2006).

Partai politik merupakan alternatif yang baik dalam mengumpulkan kekuatan 
sampai kepada tingkat lokal. William Nisbet Chambers (1967), mengatakan bahwa 
political party in the modern sense may be thought of as a relatively durable social 
formation which seeks offices or power in government, exhibits a structure or 
organization which links leaders at the centers of government to a significant popular 
following in the political arena and its local enclaves, and generates in-group 
perspectives or at least symbols of identification or loyalty (dalam White, 2006). Apa 
yang disampaiakan oleh Chambers bahwa sebagai formasi sosial, partai politik dapat 
membawa individu ataupun kelompok sampai kepada tingkat kemakmuran pada 
arena politik. Hal ini dikarenakan, partai politik dapat memaksimalkan pengaruhnya 
sampai kepada tingkat lokal di masyarakat. 
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Dengan kekuatan yang telah terlembaga dengan baik serta adanya peran elit 
yang berada di partai politik, memudahkan partai politik untuk menggerakkan sumber 
daya yang ada di internal maupun eksternal partai dalam mencapai tujuannya dan 
yang terpenting untuk menjaga eksistensi dari keberadaan partai tersebut. Seperti 
yang dikatakan oleh John Aldrich (1995), Political parties can be seen as coalitions 
of elites to capture and use political office. [But] a political party is more than a 
coalition. A political party is an institutionalized coalition, one that has adopted rules, 
norms, and procedures (dalam White, 2006). Maksudnya bahwa, koalisi elite yang 
terlembagakan dengan baik dalam suatu partai, yang kemudian terikat melalui 
peraturan, norma, dan prosedur yang ada, akan memungkinkan dapat mencapai 
tujuan yang di inginkan secara bersama-sama. 

Partai politik dapat melakukan mobilisasi terhadap masyarakat agar supaya 
dapat memberikan hak suara mereka kepada kandidat yang di usung oleh partai. 
Bisa dilihat, bahwa partai politik menjadi salah satu instrumen penting untuk melakukan 
mobilisasi politik. Partai politik diasumsikan memiliki kekuatan keorganisasian yang 
melembaga, sebagaimana dapat dilihat dari tulisan-tulisan Huntington (2003), Karp 
dan Banducci (2001), dan Wielhouwer (1999). Sehingga, melalui kegiatan mobilisasi 
politik yang diorganisir oleh partai politik, massa dapat dipengaruhi menjadi pemilih 
yang  partisan (Nugroho, 2011).

1.4. SISTEM POLITIK INDONESIA
Pasca Indonesia merdeka pada tahun 1945, negara ini baru saja terlepas dari 

belenggu penjajahan dan masih belum mempunyai sistem yang dapat mengakomodir 
kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kondisi negara yang belum stabil memunculkan 
pergulatan politik, kerusuhan, kesulitan ekonomi secara nasional, pemerintahan 
yang masih begitu lemah, dan terjadinya Agresi Belanda 1947. Tekanan yang terjadi 
baik secara internal maupun eksternal membuat pemerintah Republik Indonesia 
tidak kuasa membenahi segala aspek kehidupan masyarakat. Perubahan sistem 
politik yang terus terjadi memberikan dampak pada model pemerintahan yang terus 
bergonta-ganti. Meskipun ini adalah upaya untuk menemukan format terbaik kene-
garaan, namun tetap saja di tiap sistem politik yang diterapkan menyisahkan warisan 
yang mesti ditanggung oleh seluruh bangsa Indonesia. Berikut ini merupakan 
perjalanan sistem perpolitikan Indonesia untuk menemukan formula yang layak dan 
dianggap sesuai bagi bangsa Indonesia. 

A. Parlementer
Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag, Belanda pada 

24 Agustus 1949 menghasilkan sebuah draf, dan pada draf akhir konferensi tersebut, 
menyatakan bahwa Indonesia harus menanggung beban utang Hindia Belanda 
sebesar 5,6 milyar gulden, serta menambahkan kata serikat pada namanya menjadi 



Biografi Anggota DPRD Kota Palu 2019-2024

16

Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara hasil KMB ini menyebabkan banyak 
keterbatasan dan ketergantungan pada Kerajaan Belanda. Akhirnya pada 16 Agustus 
1950, Presiden Soekarno menyatakan perubahan RIS dan menyatakan Indonesia 
kembali menjadi negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 
yang menetapkan bentuk pemerintahan berdasarkan demokrasi parlemen (Purwoko, 
2020).

Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana 
badan eksekutif yang terdiri atas presiden sebagai kepala negara konstitusional 
(constitutional head) dan menteri-menterinya mempunyai tanggung jawab politik. 
Dalam sistem parlementer, fungsi eksekutif sebagai kepala pemerintahan dan kepala 
negara dijalankan oleh dua lembaga yang berbeda. Kepala pemerintahan dijalankan 
oleh perdana menteri yang memimpin kabinet dan bertanggung jawab terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan. Sementara fungsi kepala negara dijalankan oleh 
presiden atau di negara monarki oleh raja/ratu. Kekuasaan kepala negara cenderung 
bersifat simbolis dan tidak menjalankan kekuasaan yang nyata dalam kehidupan 
politik sehari-hari sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas 
penyelenggaraan pemerintahan (Lijphart, 1995: 37-38).

Sistem pemerintahan parlementer adalah fusi kekuasaan yang mengkonsentrasi-
kan semua kekuasaan berada di tangan parlemen. Karena dominannya partai politik 
dalam sistem ini, membuat adanya fragmentasi partai politik dimana setiap kabinet 
ber koalisi dengan berbagai partai besar maupun partai kecil. Namun yang terjadi 
adalah terbentuknya koalisi yang kurang solid dan partai yang tergabung dalam 
koalisi dapat sewaktu-waktu menarik dukungannya jika kondisi tidak menguntungkan-
nya. Kondisi perpolitikan yang tidak stabil seperti ini, mengakibatkan sering kalinya 
formasi dalam kabinet bergonta-ganti akibat keretakan dalam koalisi. Sementara, 
partai oposisi tidak dapat berperan dengan maksimal dan konstrruktif dalam mem-
berikan alternatif atas kegaduhan yang terjadi. 

Setelah pemilu pertama tahun 1955, jajaran kabinet diisi oleh partai-partai politik. 
Riskannya, partai politik yang tergabung memiliki perbedaan ideologi yang begitu 
tajam dan menyebabkan seringnya perubahan-perubahan konstelasi koalisi di dalam 
parlemen. Kondisi ini dengan segera mengakhiri legitimasi kabinet. Selain itu, tingkah 
pola partai yang tidak dewasa menjadi alasan kuat kabinet yang terbentuk menjadi 
tidak berdaya. Akhirnya karena partai politik dinilai tidak profesional dalam menjalankan 
amanat konstitusi, militer pun turut berpolitik. Seperti yang disampaikan oleh Harold 
Crouch (1985) salah satu faktor penting mengapa militer terjun langsung ke politik 
adalah karena ketidakmampuan otoritas sipil untuk memerintah secara efektif. Kondisi 
ini memicu Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk 
kembali memberlakukan Undang-Undag Dasar 1945. Dengan begitu demokrasi 
berdasarkan parlementer berakhir.   
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B. Demokrasi Terpimpin
Dibubarkannya konstituante dan kembali pada UUD 1945, Indonesia mengguna-

kan format baru dalam sistem kenegaraannya. Dengan menganut demokrasi terpimpin 
(1959-1966) yaitu demokrasi dengan arahan atau kepemimpinan presiden yang 
biasanya disebut sebagai sistem presidensil. Sistem ini menegaskan bahwa presiden 
sebagai pucuk pimpinan tertinggi memiliki kekuasaan yang absolut. Dalam sistem 
presidensil, fungsi eksekutif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara 
dijalankan oleh presiden, yang dipilih oleh rakyat secara langsung atau pun dipilih 
oleh lembaga tertentu dengan masa jabatan tertentu (fixed term). Sebagai kepala 
pemerintahan, presiden mengangkat langsung para menterinya yang akan duduk 
dalam kabinet dan bertugas sebagai pembantu serta bertanggung jawab kepada 
presiden. Dalam sistem presidensil, kedudukan presiden dan parlemen adalah sama 
kuat karena keduanya memperoleh legitimasi melalui Pemilu yang terpisah. Presiden 
tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan parlemen tidak bisa memberhentikan 
presiden, kecuali karena alasan pelanggaran hukum berat yang memerlukan proses 
panjang. (Lijphart, 1995: 44-47).

Pada Demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menjadikan UUD 1945 dan 
Pancasila sebagai dasar dan pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Karena 
cita-cita yang ingin dicapai telah tertuang dalam batang tubuh UUD 1945 dan Sila 
Pancasila. Selain itu, pada periode ini memiliki ciri khas tersendiri dengan kuatnya 
dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh 
komunis dan ekspansi peranan ABRI sebagai unsur sosial-politik.

Begitu kuatnya dominasi Presiden pada periode ini ditunjukkan dengan Ketetapan 
MPRS No. III/1983 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup, 
telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun (seperti yang tertuang dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 yang memungkinkan seorang presiden untuk dipilih 
kembali). Hal lain yang terjadi adalah penyelewengan dalam ketentuan UUD 1945 
yaitu pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR yang merupakan 
hasil dari Pemilu 1955. Padahal, merujuk pada ketentuan UUD 1945, bahwa presiden 
tidak dapat membubarkan DPR. Penyelewengan atas otoritas yang dimiliki oleh 
prsiden terjadi juga pada bidang perundang-undangan dimana tindakan pemerintah 
dilaksanakan melalui Penetapan Presiden (Penpres) yang memakai Dekrit 5 Juli 
sebagai sumber hukum. Hal lain juga adalah didirikannya badan-badan ekstra 
konstitusional seperti Front Nasional yang ternyata dipakai oleh pihak komunis 
sebagai arena kegiatan, partai politik dan pers yang dianggap menyimpang dari rel 
revolusi akan ditutup, tidak dibenarkan, dan di-breidel, serta politik mercusuar di 
bidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri yang kemudian menyebabkan 
keadaan ekonomi menjadi bertambah suram (Budiarjo, 2008: 129).

Demokrasi terpimpin merupakan konsep yang dirumuskan oleh Soekarno untuk 
memodifikasi demokrasi di masa sebelumnya yang menjadikan presiden memiliki 
posisi yang inferior dan hanya dijadikan sebagai simbol negara. Jadi, sistem yang 
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digunakan pada era demokrasi terpimpin hanya sebuah repetisi atas demokrasi 
sebelumnya dengan komando yang sedikit berbeda. Dan klimaksnya adalah pada 
saat pemberontakan G 30 S/PKI, yang sekaligus mengakhiri periode ini.

C. Rezim Pemerintahan Orde Baru
Orde baru (Orba) yang lahir sebagai upaya untuk melakukan koreksi dan 

pembenahan terhadap kesalahan dan kekeliruan rezim sebelumnya, dimulai dengan 
harapan dan penuh janji akan membasmi korupsi dan pembangunan ekonomi yang 
merata. Tetapi, seiring waktu berjalan rezim ini terus menggerogoti bangsa melalui 
sistemnya dan menunjukkan peranan presiden yang semakin besar. Ketika masyarakat 
tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Orba, maka untuk membungkam dan 
menghadapi ketidakpuasan tersebut rezim Soeharto semakin banyak menggunakan 
metode kekerasan (Lay, 2004).

Karakter kepolitikan Orde Baru ditandai dengan sifat monolitik dari sistem politik 
yang menempatkan negara sebagai pemegang kekuasaan secara tunggal. Secara 
horizontal, negara didukung oleh unsur-unsur militer, birokrasi, dan partai politik 
utama (Golkar) yang sekaligus sebagai mesin politik. Secara vertikal, negara ditunjang 
oleh sentralisasi kekuasaan oleh pemerintah. Lembaga kepresidenan yang dipimpin 
oleh Soeharto memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan hubungan 
unsur-unsur penunjang baik horizontal maupun vertikal (Lidlde, 1985). Terciptanya 
sentralistik kekuasaan di bawah kendali presiden karena Presiden Soeharto menjelma 
sebagai tokoh yang paling dominan dalam sistem politik Indonesia dan memiliki 
pengaruh yang kuat dalam elite politik Indonesia (Budiarjo, 2008:131).

Pada periode 1966 sampai dengan 1999 lembaga pemerintah cenderung 
memihak kepada kekuatan politik yang dominan. Semenjak rezim Orde Baru berlaku, 
masyarakat menjadi ketakutan untuk membicarakan peranan sipil dalam tata 
pemerintahan Republik Indonesia. Sebab, supremasi sipil yang seharusnya menjunjung 
kedaulatan rakyat tidak lagi memiliki arti. Sementara, dominasi militer turut merambah 
kehidupan kenegaraan sampai pada level terbawah. Semua jenjang pemerintahan 
dari level nasional, daerah tingkat I (Provinsi), daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) 
dan sampai pada level desa, semuanya dikuasai dan di kontrol oleh Golkar. Partai 
politik yang seharusnya bisa mewakili rakyat sipil dalam proses perpolitikan dan 
pemerintahan, malah tergerus oleh peranan angkatan bersenjata yang mewakili 
aspirasi kekuasaan sang penguasa. Orang-orang militer secara mayoritas menguasai 
lembaga sipil, sehingga selama periode Orde Baru lebih banyak dikenal sebagai 
pemerintahan sipil yang dikuasai oleh militer (Thoha, 2012: 139-140).

Dominasi presiden Soeharto membuat presiden menjadi penguasa mutlak 
karena tidak adanya satu institusi yang dapat mengawasi dan mencegah presiden 
untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Saat menjelang berakhirnya Orde 
Baru, para elit politik semakin tidak peduli dengan aspirasi rakyat dan semakin banyak 
mengeluarkan kebijakan yang hanya menguntungkan kroninya dan merugikan rakyat 
banyak. Akibat dari semua tindakan ini berujung pada semakin menguatnya kelompok-
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kelompok yang menentang Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru. Dan yang 
menjadi pelopor gerakan untuk menentang kezaliman Orde Baru adalah para 
mahasiswa dan pemuda (Budiarjo, 2008: 133).   

Ketidakmampuan pemerintahan pada era Soeharto untuk menyelesaikan masalah 
bangsa baik itu dari sektor ekonomi maupun sosial politik, menyebabkan dipaksanya 
Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatan yang selama 32 tahun diembannya. 
Gerakan mahasiswa yang berhasil menduduki Gedung MPR/DPR di Senayan pada 
bulan Mei 1998 merupakan puncak aksi massa yang menentang rezim Orde Baru. 
Karena desakkan masyarakat Indonesia, akhirnya Soeharto mengumumkan pemun-
duran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia dan ini menandakan runtuhnnya 
dominasi Orde Baru yang berlaku hampir 32 tahun lamanya.

D. Era Reformasi
Lengsernya Orde Baru membuka peluang untuk terjadinya reformasi politik dan 

demokratisasi di Indonesia. Perubahan sistem politik di Indonesia dari sistem otoriter 
pada era Orde Baru menjadi sistem demokratis pada era reformasi saat ini, memberikan 
warna politik menjadi lebih variatif dan semakin kompleks. Pasalnya, dengan adanya 
fragmentasi kekuasaan di semua sektor menjadikan tidak adanya aktor yang 
mendominasi aktor lain, dan semua aktor yang terlibat memiliki kans masing-masing, 
serta posisi tawar bargaining yang berimbang. Pengelolaan politik yang tidak lagi 
tersentral, melainkan telah terdesentralisasi ke daerah-daerah, memberikan daerah 
sebagai kekuatan baru dan memberikan tantangan bagi dominasi pemerintah pusat 
dalam tata kelola pemerintahan. 

Tumbangnya Orde Baru memberikan implikasi yang luas bagi keberlangsungan 
NKRI, yang paling pokok adalah kembalinya demokrasi dalam kehidupan politik 
nasional. Pemilu yang Jurdil dan LUBER berlangsung pada tahun 1999 dan diikuti 
oleh 48 partai politik. Demokratisasi memberikan perubahan yang cukup mendasar 
bagi konsekuensi pola relasi antara Presiden dan DPR. Jika di masa lalu DPR hanya 
menjadi pembantu, masa kini mereka bertindak untuk mengawasi presiden. Perubahan 
format politik yang tidak lagi executive heavy atau bahkan dominan seperti pada 
masa Orde Baru, tetapi juga tidak terlalu legislative heavy seperti pada masa Orde 
Lama ataupun seperti pada masa demokrasi parlementer yang sudah menjad stigma 
negatif (Purwoko, 2020)    

Terobosan yang dilakukan dalam proses untuk mewujudkan demokratisasi 
adalah dengan melakukan amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil 
Pemilu 1999 sebanyak empat kali antara tahun 1999-2002. Beberapa perubahan 
penting dilakukan terhadap UUD 1945 agar menghasilkan pemerintahan yang 
demokratis. Hasil amandemn UUD 1945 memperkenalkan pemilihan umum untuk 
memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, anggota legislatif dan pemilihan 
kepala daerah secara langsung.   
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Perubahan yang terjadi dalam sistem politik nasional berdampak pada munculnya 
pluralisme. Pola hubungan-hubungan di dalam tubuh negara tidak lagi bersifat 
monoton melainkan kompetitif dan konfliktual. Aktor politik pasca Orde Baru tidak 
lagi tunggal melainkan telah beragam dan memunculkan para pendatang baru. 
Munculnya aktor-aktor politik baru, memberikan beragam alternatif baru dalam 
menentukan pilihan politik. Badan perwakilan tumbuh menjadi badan yang relatif 
dominan sebagai tandingan lembaga eksekutif. Birokrasi pun dibebaskan untuk 
berafiliasi dengan partai lain selain Golkar (Harsasto, 2021).

Pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu presiden pada tahun 2004 bisa 
dikatakan sebagai pangkal sejarah politik indonesia di era modern, karena di momen 
itu telah terpilihnya presiden dan wakil presiden yang didahului oleh terpilihnya 
anggota-anggota DPR, DPD, dan DPRD yang telah menuntaskan demokratisasi di 
bidang lembaga-lembaga politik di Indonesia. Demokratisasi telah berhasil membentuk 
pemerintah Indonesia yang demokratis karena nilai-nilai demokrasi yang pokok telah 
diterapkan melalui pelaksanaan peraturan perundangan mulai dari UUD 1945 
(Budiarjo, 2008). Meskipun sampai saat ini, dalam perjalanannya proses demokratisasi 
masih terus berlangsung dan mengalami pasang surut. Namun ini merupakan era 
dimana situasi negara dan kehidupan bernegara lebih stabil jika dibandingkan dengan 
beberapa periode yang telah dilewati sebelumnya.

E. DPRD Kota Palu
Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 terdapat 35 anggota DPRD Kota Palu 

berhasil dilantik dan dinobatkan menjadi wakil rakyat Kota Palu periode 2019 – 2024. 
Partai politik yang berhasil meloloskan kadernya terdiri dari 10 Partai Politik. Pemilihan 
suara terbanyak adalah dari partai Gerindra dengan 6 kursi sehingga berhak memangku 
jabatan ketua DPRD Kota Palu. Partai Golkar mendapatkan 5 kursi dan PKS hanya 
memperoleh 4 kursi sehingga berhak menduduki kursi wakil ketua I dan wakil ketua 
II. Partai politik meloloskan kadernya di Parlemen Kota Palu pada pemilu 2019, 
sebagai berikut.

Tabel 01
Komposisi Partai Politik Memperoleh Kursi di DPRD Kota Palu

pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019

No. Partai Politik Periode 
2014-2019

Periode
2019-2024

1. Gerindra 6 6
2. Golkar 6 5
3. PKS 3 4
4. NasDem 2 4
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5. PDI Perjuangan 3 3
6. PKB 3 3
7. PPP 1 0
8. PAN 4 2
9. Hanura 4 4

10. Demokrat 3 3
11 Perindo -- 1

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Palu dan Data diolah, 2022

Pelantikan Anggota DPRD Kota Palu  2019 - 2024

Pemilu 2014, PPP memiliki satu orang legislator di DPRD Kota Palu periode 
2014-2019. Kemudian, pada pemilu tahun 2019 PPP tidak memiliki kader di Parlemen 
Kota Palu. Perindo sebagai partai baru hanya berhasil meloloskan kadernya satu 
orang pada pemilu 2019. Dinamika politik demikian merupakan indikator kualitas 
demokrasi lokal. Rakyat dengan bebas dan rahasia memilih dan menentukan 
pilihannya setiap penghelatan pemilihan umum legislatif. Adapun, wakil rakyat yang 
memangku jabatan legislator, DPRD Kota Palu periode 2019-2024 berjumlah 35 
orang. Mereka para wakil rakyat Kota Palu sedang melaksanakan tugas dan fungsinya 
dengan maksimal dan efektif. 
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Tabel 02
Anggota DPRD Kota Palu dan Asal Partai Periode 2019-2024 

No. Nama Partai Politik
1. Mohamad Ikhsan Gerindra
2. Erman Lakuana, S.Sos Golkar
3. Rizal, S.Pdi PKS
4. Mutmainah Korona,S.E NasDem
5. Zainal, S.Hut Demokrat
6. Hi.Astam Abdullah, S.Sos Gerindra
7. Nendra Kusuma Putra,S.E Golkar
8. Rusman Ramli,S.T PKS
9. Mohamad Imam Darmawan NasDem
10. Irsan Satriya,S.H Hanura
11. Narwis Hanura
12. Achmad Alaydrus PDI Perjuangan
13. Hi.Moh.Nasir Daeng Gani PKB
14. Marselinus Perindo
15. Ridwan Hanura
16. Hi.Thompa Yotokodi, S.Sos Gerindra
17. Ratna Mayasari Agan PAN
18. Armin.S.T Gerindra
19. Drs.Hi.Ishak Cae,M.Si Golkar
20. Ulfiani PKS
21. Rudi Permesta Mustaqim NasDem
22. Joppi Alvi Kekung PDI Perjuangan
23. Rizki Hardianti Ramadani Demokrat
24. Andris,S.Sos PKB
25. Anwar Lanasi,S.Sos.,M.Kes Gerindra
26. Hi.Nanang, S.P.,M.Ap PKB
27. Muslimun,S.P NasDem
28. Moh.Syarif,S.Sos Gerindra
29. Drs.Ahmad Umaiyer Golkar
30. Farden Saino,S.T Golkar
31. Sucipto PKS
32. Muchsin Ali,S.T Hanura
33. Abdul Fatah,S.E PDI Perjuangan
34. Abdurahim Nasar Al’Amri Demokrat
35. Mulyadi,S.E.,M.M PAN

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Palu dan Data diolah, 2022.
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MOH. IKSAN KALBI
WAKIL RAKYAT YANG BIJAK DAN PEDULI 

KESEJAHTERAAN RAKYAT

“… politik memberikan hak dan kewajiban kesetaraan setiap warga negara dalam 
membangun dan mengkosolidasi demokrasi untuk bangsa yang besar 

menjunjung tinggi etika politik…”

LEGISLATOR INSPIRATIF YANG BIJAK
Legislator yang inspiratif senantiasa mengayomi dan memberikan pemikiran 

cerdas, bijak dan prospektif dalam membangun bangsa dan negara yang lebih maju 
dan menjunjung tinggi etika politik sebagaimana yang diatur dalam konstitusi. Moh.
Ikhsan Kalbi sosok legislator yang tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Palu karena 
sepak terjangnya di dunia politik praktis cukup matang dan memiliki jejak rekam 
cemerlang. Ia memang merupakan kader Partai Gerakan Indonesia Raya yang 
berbakat dan potensial. Sebagai wakil rakyat, Moh. Ikhsan Kalbi telah menunjukkan 
kredibilitas politiknya yang sukses karena telah berkecimpung dan dipercaya oleh 
rakyat untuk duduk kembali anggota DPRD Kota Palu periode 2019–2024. Bahkan, 
meraih suara terbanyak pada pemilu 2019 menghantarkan dirinya selaku Ketua 
DPRD Kota Palu masa bhakti 2019–2024. Kematangan dirinya selaku wakil rakyat 
yang merakyat senantiasa tak terpisahkan dengan rakyat, pernah menjadi legislator 
Kota Palu periode 2009–2014. 
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Politisi dan kader partai Gerindra ini, dikenal cukup ramah dan berjiwa sosial 
yang kerap kali menyapa siapa saja dikenal maupun belum akrab baginya. Masyarakat 
Kota Palu umumnya mengenal Moh. Iksan Kalbi figur anak bangsa yang kebetulan 
menjadi pimpinan legislatif Kota Palu memiliki akses untuk tampil pemimpin nomor 
wahid dalam Pemerintahan Kota Palu pada pemilu 2024. Indikasi politik yang rasional 
bahwa Moh. Iksan Kalbi meraih kepercayaan masyarakat Kota Palu menjadi Ketua 
DPRD Kota Palu periode 2019–2024. Realitas politik ini sesungguhnya salah satu 
indikator tingkat elektabilitas cukup signifikan untuk tampil di pentas politik pemerintahan 
Kota Palu ke depan. Baginya, politik merupakan pengabdian kepada bangsa dan 
negara untuk memperjuangkan hak-hak rakyat untuk meraih kesejahteraan. Oleh 
karena itu, tujuan politik adalah mensejahterakan rakyat. 

MEMBINA KELUARGA YANG AGAMIS
Wakil rakyat yang dicintai rakyatnya ini merupakan sosok politisi dan kader 

Partai Gerindra yang ramah dan santun. Ia berwatak rendah hati (tawaduk), seolah-
olah tidak ada jarak antara dirinya dengan rakyat. Kepeduliannya terhadap masyarakat 
kecil yang kurang mampu membuat dirinya berkiprah di pentas politik pada level 
parlemen Kota Palu. Dalam rangka ini, berjuang aspirasi dan kepentingan rakyat 
yang kurang mampu. Alhasil, ia pun berhasil meraih suara signifikan pada pemilu 
2009 dan pemilu 2019.

Meskipun kesibukannya selaku politisi, Moh.Ikhsan Kalbi tetap penuh perhatian 
terhadap pembinaan keluarganya. Ketua DPRD Kota Palu 2019-2024 ini berharap 
kedua anaknya dapat menjadi insan disiplin dalam menjalankan ajaran agama Islam. 
Di samping itu, pembinaan agama Islam, juga yang lebih penting adalah kedua 
anaknya dapat berhasil dalam pendidikan. Kedua anaknya itu sukses dalam meraih 
predikat pendidikan formal dan tetap menjalankan ajaran agama secara konsisten. 
Tidak heran kedua anaknya disenangi banyak orang di sekitarnya. 

Legislator yang memiliki hobi bermain bola dan mengendarai motor besar ini 
telah lestari membangun rumah tangga harmonis bersama istrinya tercinta bernama 
Ernawatie A, S.E.,M.M. Keberhasilannya sebagai politisi dewasa ini, merupakan 
buah motivasi dan dorongan semangat dari sang istri. Moh. Ikhsan Kalbi membangun 
rumah tangga kerap kali mengedepankan pendidikan agama yang kemudian 
membentuk watak agamis. Bahkan, di berbagai kesempatan, legislator hasil pemilu 
2009 ini turun langsung ke masyarakat dalam membangun komunikasi politik. Hal 
ini menjadi penting bahwa komunikasi politik merupakan pendekatan dalam mem-
bangun pendidikan politik. Dengan pendidikan politik yang baik, maka akan membentuk 
watak bangsa yang demokratis dan beretika. Kualitas demokrasi lebih baik, manakala 
pendidikan politik berlangsung efektif. 
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POLITISI DAN KADER PARTAI GERINDRA MASA DEPAN
Politisi dan kader Partai Gerindra yang memiliki naluri sosial dan kemanusiaan 

yang tinggi membuat dirinya cukup lebih dekat dengan rakyat. Putra kedua dari 
pasangan bapak Hi. Kalbi Djause dan Ibu Saleha sejak kecil mendapatkan binaan 
menjadi seorang yang selalu menghargai orang lain dan dibekali pengetahuan 
agama. Moh. Ikhsan Kalbi besar dan tumbuh dalam keluarga yang agamis dan 
terdidik sebab kedua orang tuanya merupakan sosok pendidik dengan profesi guru. 
Hal inilah kedua orang tuanya kerap mengajarkan bagaimana seseorang itu bisa 
menjadi orang yang berperilaku sopan, disiplin dan menghargai orang lain. Dengan 
demikian, kedua orang tua Moh. Ikhsan Kalbi memprioritaskan nilai-nilai agama 
Islam dalam membentuk pribadi dan tabiat sanak keluarganya. Oleh karena itu, ayah 
dan ibunya kerap melakukan penekanan terhadap anak-anaknya untuk menuntut 
pendidikan baik formal maupun non formal. Maka, beruntunglah  Moh. Ikhsan Kalbi 
menyelesaikan jenjang pendidikannya di Kota Palu, tahun 1976 menyelesaikan 
pendidikan di Sekolah Dasar tepatnya di SD 5 Kota Palu. Kemudian ia melanjutkan 
pendidikannya di SMP dan selesai pada tahun 1974, dan Sekolah Menengah Atas 
diselesaikan pada tahun 1982 di SMA Negeri 1 Palu. Bahkan Moh. Ikhsan Kalbi 
sempat melanjutkan di perguruan tinggi dan mendapat gelar sebagai Sarjana Muda. 
Pesan utama yang disampaikan orang tua kepada Moh. Ikhsan Kalbi adalah harus 
taat beragama yang sampai sekarang masih dipegang sebagai prinsip hidup. Hal 
inilah membuat diri Moh.Ikhsan Kalbi yang sosoknya yang ramah, santun dan rendah 
harti memiliki pandangan ke depan untuk memajukan bangsa dan negara, terutama 
memajukan Partai Gerindra agar mendapatkan tingkat elektabilitas yang tinggi pada 
setiap penghelatan demokrasi nasional dan lokal. 

Motivasi meraih pendidikan formal begitu penting sehingga, setelah meraih 
predikat Sarjana Muda,  Moh. Ikhsan Kalbi mendaftar  anggota Kepolisian Republik 
Indonesia. Ia pun berhasil menjadi salah satu anggota kepolisian dan menjalankan 
tugas negara dan bangsa yang baik. Dedikasinya dalam menekuni kariernya sebagai 
Polisi, Moh.Ikhsan Kalbi pun kemudian dipercayakan menjadi ajudan Gubernur 
Provinsi Sulawesi Tengah, Hi.Bandjela Paliudju. Baginya punya kesan positif bahwa 
tentu tidaklah mudah menjadi seorang ajudan, karena ajudan dipilih dari orang-orang 
tertentu saja yang hanya mempunyai kemampuan dan kapasitas dedikasi yang baik. 

Sosoknya perwira Polri berdedikasi yang baik dan loyal terhadap bangsa dan 
negara, maka setelah berakhir masa jabatan Gubernur Hi. Bandjela Paliudju Moh. 
Ikhsan Kalbi  kembali dipercaya untuk menjadi ajudan Gubernur Provinsi Sulawesi 
Tengah, Hi.Prof. Aminuddin Ponulele. Dengan keberhasilan dan kepercayaan yang 
selama memangku jabatan ajudan kepala daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang 
begitu baik dan berdedikasi tinggi, maka semasa Pemerintahan Gubernur Provinsi 
Sulawesi Tengah Drs.Hi. Longki Djanggola, M.Si, Moh.Ikhsan Kalbi kembali menda-
patkan kepercayaan menjadi ajudan. Hal inilah menunjukkan bahwa kader Partai 
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Gerindra, yang saat ini dipercaya oleh rakyat Kota Palu memegang jabatan Ketua 
DPRD Kota Palu hasil pemilu 2019-2024. 

Dalam kesibukannya selaku ajudan Gubernur Sulawesi Tengah, Moh. Ikhsan 
Kalbi menyisihkan waktunya aktif di berbagai organisasi kepemudaan seperti Komite 
Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pemuda Pancasila (PP) serta Pramuka. 
Organisasi merupakan wadah untuk mengaktualisasikan kemampuan yang dimiliki 
seseorang dalam rangka menggerakkan aktivitas organisasi dan menjadi uji kapasitas 
kepemimpinan. Begitupun yang dilakukan Moh. Ikhsan Kalbi selain mengaktualisasikan 
kemampuannya, kader Partai Gerindra ini juga menambah wawasan terkait bagaimana 
caranya berorganisasi yang baik dan mampu merespons kebutuhan-kebutuhan sosial 
masyarakat. Hal ini dipahaminya bahwa  melalui organisasi khususnya organisasi 
kepemudaan mampu menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah ketika 
ada hal-hal terkait masalah kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. 
Dengan demikian, Moh.Ikhsan Kalbi pensiunan POLRI memiliki pengalaman organisasi 
yang matang, sehingga dirinya sebagai kader Partai Gerindra masa depan. 

DI PANGGUNG POLITIK UNTUK MENGABDI KEPADA RAKYAT
Sosoknya low profile, rendah hati serta ramah kepada orang lain, sehingga 

tidaklah asing bagi masyarakat Kota Palu. Pengalaman dan rajin bersedekah di 
tempat-tempat sosial dan keagamaan membuat Moh.Ikhsan Kalbi mendapatkan 
kesan positif di masyarakat. Hal inilah sosok mantan polisi ini kemudian terdorong 
untuk tampil di panggung politik. Niat yang tulus dan ikhlas memasuki arena politik 
praktis semata-mata hanyalah berjuang dan menyalurkan aspirasi rakyat. Di panggung 
politik ini kemudian akan masuk dalam sistem kekuasaan pemerintahan daerah yang 
dapat memperjuangkan kepentingan kesejahteraan rakyat. 

Keinginan untuk menjadi seorang politisi bukanlah cita-cita dari seorang Moh. 
Ikhsan Kalbi, berkat dorongan dan keinginan teman-teman dekatnya, maka ia pun 
memberanikan diri untuk terjun ke dunia politik. Awalnya ia masuk ke partai politik 
karena diajak oleh Arifin Sunusi,S.H untuk bergabung di Partai Politik. Kala itu Arifin 
Sunusi,S.H merupakan ketua Partai Bulan Bintang. Moh. Ikhsan Kalbi bergabung 
di Partai Bulan Bintang (PBB) karena melihat platform partai tersebut sebagai partai 
Islam. Ia teringat  pesan orang tuanya bahwa harus taat dan patuh menjalankan 
nilai-nilai agama Islam setiap beraktivitas. Atas dasar mantan ajudan tiga Gubernur 
Sulawesi Tengah ini memilih partai yang berazaskan Islam tersebut dalam menyalurkan 
gagasan dan ide untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ia berharap 
melalui partai tersebut akan menjalankan pesan orang tuanya dengan memperjuangkan 
hak-hak ummat. Dengan pengalaman sebagai ajudan dan di berbagai organisasi 
kepemudaan tidaklah menjadikan dirinya kaku dalam menjalankan aktivitas politiknya. 
Pengetahuan politik dapatkannya semenjak menjadi seorang ajudan di berbagai 
aktivitas politik selama itu.
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 Muh. Ikhsan Kalbi pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar berpolitik 
kala mendampingi gubernur. Mungkin ungkapan inilah yang cocok untuk sosok Moh. 
Ikhsan Kalbi, ”Guru yang paling penting adalah pengalaman”.  Dalam konteks tersebut 
dalam menimba  pengetahuan tidak mesti harus melalui kegiatan-kegiatan formal, 
namun pengetahuan itu bisa didapatkan secara empiris, yakni dari berbagai 
pengalaman-pengalaman seseorang dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-
harinya. Pengalaman sebagai ajudan Gubernur dan Bupati tentu memberikan 
pelajaran bermakna bagi Moh. Ikhsan Kalbi dalam mengenal politik praktis. Oleh 
karena itu, legislator yang dikenal ramah dan santun ini memasuki arena politik 
praktis lebih kepada niat yang tulus dan ikhlas memperjuangkan kepentingan rakyat 
yaitu peningkatan kesejahteraan. Hal itu tentu berkorelasi erat dengan kemajuan 
pembangunan Kota Palu kini dan esok.

Setelah bergabung di Partai Bulan Bintang (PBB), Moh. Ikhsan Kalbi pada tahun 
2009 turut serta meramaikan bursa pencalonan anggota legislatif. Ia berhasil 
meyakinkan masyarakat yang ada di daerah pemilihannya bahwa Moh. Ikhsan Kalbi 
mampu menjalankan amanah rakyat, jika  terpilih menjadi wakil rakyat. Hal itu 
dibuktikan dengan perolehan jumlah suara yang terbilang cukup besar di daerah 
pemilihannya dan mengantarkannya mendapat satu jatah kursi di Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu. Setelah penetapan dan pelantikan sebagai 
anggota DPRD Kota Palu Moh. Ikhsan Kalbi tidak serta merta melupakan tanggung 
jawabnya sebagai wakil rakyat. Ia kemudian menjalankan amanah dengan sungguh-
sungguh. Hal itu dilihat dari jabatannya sebagai wakil ketua Komisi yakni Komisi I 
periode 2009-2014. Jabatan wakil ketua Komisi I tersebut tentu bukanlah sesuatu 
yang mudah dilaksanakan, namun demi untuk menjalankan amanah dan titah 
masyarakat/konstituennya agar lebih mudah mempengaruhi setiap kebijakan publik. 
Dalam konteks itu kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat. 

Pada periode 2009-2014, fungsi dan tugas pokok dari Komisi I adalah merumuskan 
dan memperjuangkan bagaimana terkait masalah pemerintahan dan pembangunan. 
Tugas yang tentu membutuhkan kemampuan analisis dan pertimbangan yang matang 
dalam mengambil suatu keputusan, karena seringnya terjadi benturan berbagai 
kepentingan baik sesama anggota dewan maupun antara DPRD Kota Palu dengan 
Pemerintah Kota Palu. Tetapi, dinamika tersebut tidak pernah menyurutkan niat dari 
Moh. Ikhsan Kalbi untuk tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. 
Hal semacam itu sudah didapatkan sejak masih sekolah sampai menjadi polisi 
kemudian dipercaya ajudan gubernur Sulawesi Tengah. Selain itu berkat didikan dari 
orang tuanya sehingga mentalnya cukup kuat menghadapinya. Muh. Ikhsan Kalbi 
menganggap sepanjang  berjuang di jalan agama dan untuk kepentingan rakyat  tak 
gentar mundur sekalipun. Prinsip seperti itulah yang dipegang sampai sekarang 
sehingga cukup disegani oleh koleganya di tataran anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu. 
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Seiring berjalannya waktu dan menjadi wakil rakyat Moh. Ikhsan Kalbi kemudian 
diberikan tanggung jawab yang begitu besar. Para pengurus sejumlah kecamatan 
yang ada di Kota Palu pernah mendaulat Moh. Ikhsan Kalbi menjadi Ketua Partai 
Bulan Bintang (PBB) Kota Palu. Amanah itu pun diembannya kala itu. Berkat 
kepiawaiannya mengelola situasi yang dihadapinya Moh. Ikhsan Kalbi mampu 
memisahkan antara kepentingan partai yang dipimpinnya dengan kepentingan 
masyarakat yang diwakilinya. Dalam politik perlu ada keseimbangan antara hak dan 
kewajiban, jangan sampai wakil rakyat terlalu banyak menuntut hak partai politiknya 
dari pada menjalankan haknya sebagai wakil rakyat. 

Moh. Ikhsan Kalbi berkecimpung di bidang politik adalah semata-mata untuk 
memperjuangkan aspirasi masyarakat. Wakil rakyat yang ramah  melihat selama ini 
masih banyak masyarakat yang belum menikmati dengan baik hasil kebijakan yang 
dilaksanakan pemerintah daerah. Dengan melihat kondisi tersebut ia terpanggil untuk 
menyuarakan persoalan-persoalan yang belum tersentuh oleh pemerintah daerah, 
melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, sebab untuk mem-
pengaruhi sistem harus terlibat langsung dalam sistem tersebut. Moh. Ikhsan Kalbi 
masuk sebagai anggota DPRD Kota Palu untuk mempengaruhi sistem tersebut 
dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat. DPRD Kota Palu bersama 
pemerintah Kota Palu adalah mitra sejajar sebagai pelaksana pemerintahan daerah 
guna untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada masyarakat. Moh. 
Ikhsan Kalbi juga berharap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 
Palu yang ada sekarang ini bekerja semaksimal mungkin karena semua fasilitas 
yang di butuhkan dalam menunjang tugas-tugas kesehariannya itu sudah ada, jangan 
terlalu berharap banyak ketika menjadi seorang wakil rakyat, karena mereka duduk 
sebagai wakil rakyat merupakan amanah untuk memperjuangkan kepentingan 
masyarakat. Wakil rakyat yang merakyat ini mengidolakan Hi.Prabowo Subianto ini 
lebih mengedepan kepentingan rakyat dan berkomitmen memajukan pembangunan 
daerah Kota Palu.

   
WAKIL RAKYAT YANG AMANAH DAN BIJAK

Moh. Ikhsan Kalbi berpandangan bahwa politik itu adalah pertarungan kepen-
tingan, baik itu secara individu maupun kelompok. Hal itu didasari bahwa politik tidak 
mempunyai pangkal untuk dijadikan pegangan hanya imanlah yang menjadi alat 
kontrol di pentas politik praktis. Pertarungan kepentingan di sini dimaksudkan bahwa 
kadangkala di dalam menetapkan suatu keputusan Moh. Ikhsan Kalbi diperhadapkan 
pada situasi yang sulit. Contohnya saat program sudah disepakati di tataran anggota 
dewan, tiba-tiba keputusan yang telah disepakati itu berubah karena adanya 
kepentingan yang tidak sama, ataukah ketika memutuskan suatu keputusan walaupun 
tidak sepaham akan tetapi karena keputusan itu merupakan suara terbanyak maka 
ia pun ikut dalam keputusan tersebut sebab keputusan yang dikeluarkan anggota 
DPRD Kota Palu merupakan keputusan kolektif. 
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Moh. Ikhsan Kalbi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Palu periode 2009–2014 dan periode 2019–2024 yang sekarang dipercayakan oleh 
rakyat sebagai pemangku jabatan amanah Ketua DPRD Kota Palu. Sebagai legislator, 
baginya berpolitik niatnya hanya untuk berjuang bersama masyarakat. Ia menjadi 
perpanjangan tangan rakyat yang duduk di DPRD Kota Palu. Tipikal orangnya tegas, 
ramah dan santun, kerap diperagakan dengan pernyataan-pernyataan yang acap 
kali dilontarkan pada saat sidang-sidang menyangkut kepentingan masyarakat. 
Sebagai wakil rakyat, ia harus memberikan yang terbaik di dalam menyuarakan 
aspirasi masyarakat. Moh. Ikhsan Kalbi berpikir bahwa ia duduk sebagai wakil rakyat 
sudah digaji oleh rakyat. Secara prosedural anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik 
DPRD maupun DPR yang ada di pusat mereka digaji oleh rakyat karena uang yang 
dipakai untuk membayar honor dan membiayai fasilitas yang dipakai wakil rakyat 
berasal dari pajak masyarakat, tentunya harus mempertanggungjawabkan kinerjanya 
kepada masyarakat. Dalam hal itulah Moh. Ikhsan Kalbi benar-benar dan serius 
menjaga amanah dan hanya bekerja untuk rakyat. Ide dan gagasanya sering sekali 
disampaikan tanpa ada tendensi dan kepentingan tertentu ia memberikan saran dan 
ide berdasarkan aspirasi yang dia serap dari konstituennya. Moh. Ikhsan Kalbi 
mengatakan, “jangan pernah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya di DPRD 
karena kita sudah di gaji dan tentu kita harus bekerja lebih baik lagi untuk rakyat”. 

Moh. Ikhsan Kalbi mempunyai kesan tersendiri ketika menjadi anggota dewan. 
Ia melihat bahwa tentunya berbagai kelompok dan partai politik yang ada di DPRD 
Kota Palu, tentu saja berbagai karakter pula dalam memberikan pandangan dalam 
setiap pembahasan setiap sidang dan rapat, kerap mempertahankan kepentingannya. 
Masih banyak anggota DPRD yang mempertahankan pandanganya secara subjektif 
sehingga keputusan yang ingin ditetapkan akhirnya terlambat. Kader partai Gerindra 
ini memandang bahwa perbedaan adalah sesuatu yang wajar dan merupakan hal 
yang hakiki apalagi perbedaan itu menyangkut kepentingan masyarakat dan perbedaan 
tentunya bisa mempererat kebersamaan karena akan saling menutupi kelemahan 
yang sudah ada. Dinamika itulah mencerminkan kualitas demokrasi yang sehat. 

Legislator memangku jabatan Ketua DPRD Kota Palu periode 2019-2024 
mempunyai komitmen dan loyalitas kepada masyarakat yang diwakilinya. Ia kerap 
turun di tengah-tengah masyarakat untuk mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan 
eksekutif, selain itu ia juga menyerap, menampung serta mengakomodir aspirasi 
masyarakat terkait masalah yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat dalam 
pelaksanaan kebijakan dan program. Ia berharap dengan turun langsungnya 
mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat yang ada di Kota Palu, maka 
ia pun lebih dekat dengan masyarakatnya agar masyarakat mengetahui siapa yang 
menjadi wakilnya untuk menyuarakan aspirasi mereka. Sebagai Ketua DPRD Kota 
Palu, kerap membangun komunikasi politik dengan sesama legislator, pemerintah 
daerah dan masyarakat merencanakan dan merumuskan kebijakan publik yang lebih 
bermanfaat bagi rakyat dan pembangunan Kota Palu ke depan.
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SINERGITAS LEGILATIF DAN EKSEKUTIF
Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara 

jelas tersurat bahwa DPRD dengan Pemerintah Daerah adalah mitra dalam men-
jalankan pemerintahan. Kedua lembaga tersebut merupakan unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kedua lembaga tersebut hendaknya mem-
bangun hubungan sinergitas dalam membangun daerah. Moh.Ikhsan Kalbi tetap 
berkomitmen membangun Kota Palu bersama koleganya untuk mendorong Pemerintah 
Daerah Kota Palu mendapatkan penghargaan bergengsi dalam pembangunan, yaitu 
Adipura. Oleh karena itu, sosoknya yang dekat dengan rakyat kerap melakukan 
komunikasi politik untuk memberikan pencerahan masyarakat untuk senantiasa 
menjaga kebersihan lingkungan daerah kita ini. 

Kader Partai Gerindra yang menjadi Ketua DPRD Kota Palu periode 2019-2024 
ini, berharap program-program pembangunan lebih tepat guna dan terarah untuk 
kesejahteraan rakyat. Bermaknanya pembangunan, jika kemajuan pembangunan 
dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Semangatnya yang begitu tinggi, ia kerap 
menemui masyarakat di setiap kecamatan meskipun saat ini kondisi alam ditempa 
bencana Pandemi Covid-19. Baginya, kondisi demikian, bukanlah penghambat dalam 
melakukan komunikasi politik dan sosial dengan rakyat. Hal inilah yang menunjukkan 
politisi dan kader Partai Gerindar yang memiliki wawasan luas dan bijak itu kerap 
memperjuangkan program-program pembangunan yang pro rakyat. Ia berharap Kota 
Palu mendapatkan piala ADIPURA. 

* Nama lengkap: Moh.Iksan Kalbi :*Tempat/tgl lahir: Palu, 29 September 1962: *Anak 
kandung: Kiki Lestari dan Aan Febrianto :*Pendidikan Formal: SD Negeri Palupi, 1976: *STN 
Palu, 1980:*SMA Negeri 1 Palu, 1984:*Nama Istri : Ernawatie.A, SE.,M.M: *Kedudukan 
DPRD Kota Palu: Ketua DPRD Kota Palu Periode 2019-2022: *Ketua DPD Partai GERINDRA 
Kota Palu: *Pernah Ketua Partai Bulan Bintang Kota Palu:*Wakil Ketua Fraksi Palu Ngataku 
DPRD Kota Palu Periode 2009 – 2014: *Wakil Ketua Komisi :*Anggota Badan Legislasi DPRD 
Kota Palu Periode 2009 – 2014:* Pengurus KNPI Sulteng 2004:* Pengurus Pemuda Pancasila 
Kota Palu 2004:* Anggota Pramuka Kwarcab Kota Palu.
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ERMAN LAKUANA, S.Sos
POLITISI MUDA DAN WAKIL RAKYAT 
YANG POTENSIAL SERTA BERBAKAT

 

“...,kita senantiasa mengedepankan kerja dalam kerangka yang proporsional  
dan profesional, intinya kita harus giat dan fokus serta dilandasi dengan  

kerja keras dan ikhlas...,”

WAKIL RAKYAT YANG MERAKYAT DAN BIJAK
Tingkat kematangan seseorang ditentukan jam terbang dalam aktivitas politik. 

Jejak rekam dalam politik seseorang politisi berkorelasi kapasitas dalam membangun 
komunikasi politik baik pada level pemerintahan maupun di tingkat legislatif. Deskripsi 
demikian gambaran Erman Lakuana, S.Sos sebagai sosok politisi dan kader Partai 
Golkar yang potensial. Mantan aktivis kampus ini memiliki karakter yang sopan, 
ramah dan santun kepada siapa pun yang dikenalnya. Jiwa sosial dan rendah hati 
yang membuat wakil ketua DPRD Kota Palu periode 2019–2024 ini diterima di ber-
bagai kalangan masyarakat. Ia merupakan anggota dewan yang merakyat, yang 
kerap berinteraksi dengan masyarakat tanpa adanya sekat-sekat sosial dan kultural. 
Ia memang figur politisi muda yang prospektif menjadi aset daerah dalam membangun 
daerah Kota Palu kini dan esok. 

Bagi legislator Kota Palu yang sudah dua periode ini, di dunia politik ia tidaklah 
mengalami kendala psikologis dan sosiologis. Ia memiliki pengalaman organisasi 



Biografi Anggota DPRD Kota Palu 2019-2024

34

yang matang. Ia merupakan sosok organisatoris baik di lingkungan kampus maupun 
di organisasi kepemudaan. Figur politisi yang karib disapa Eman ini memiliki bakat 
dan talenta politisi masa depan bangsa. Ia memiliki segudang pengalaman organisasi 
sosial dan kemasyarakatan serta banyak ditempa kematangan berorganisasi semasa 
mahasiswa, yang membuat dirinya lebih bijak dan cerdas dalam melakoni dunia 
politik di tengah gegap gempitanya stigma politik. Hirup pikuk kegaduhan politik 
nasional dewasa ini menjadikan Bung Erman semakin eksis dalam membangun 
jejaring sosial dan semakin intensif  melakukan kegiatan sosial yang amat bermanfaat 
pada masyarakat Kota Palu, meskipun di tengah pandemi Covid-19 yang melanda 
masyarakat dunia dan daerah Palu khususnya. 

AKTIVIS KAMPUS MEMBINA KELUARGA YANG AGAMIS
Eman Lakuana, S.Sos merupakan jebolan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Jurusan Administrasi Negara Universitas Tadulako Palu. Tidak hanya lingkup internal 
kampus, ayah dua orang anak dari hasil pernikahan dengan Hj.Nuraeni Matuliang,S.H 
ini, juga merambah organisasi masyarakat dan kepemudaan seperti AMPI, KNPI, 
MKGR dan lain sebagainya. Realitas ini kemudian membentuk dirinya lebih matang 
dan dewasa serta bijak dalam membangun komunikasi politik di partai politik dan 
legislatif. 

 Erman Lakuana cukup penuh perhatian dalam dunia pendidikan formal maupun 
informal. Di dunia pendidikan formal juga aktif di berbagai organisasi kesiswaan 
sekolah. Dunia pendidikan formal Wakil Ketua DPRD Kota Palu periode 2019-2024 
ini diawali semenjak mulai menempuh Sekolah Dasar, kemudian melanjutkan di 
Sekolah Menengah Pertama sampai Sekolah Menengah Atas. Dari perjalanan 
studinya tersebut, ia harus menetap di rumah sanak famili keluarga dekatnya yang 
bernama Indo Sumang, sehingga ia meninggalkan kampung halaman Pangkalaseang 
untuk menempuh Studi Sekolah Tingkat Pertama (SMP) di Balantak tahun 1983, 
tepatnya di SMP Negeri Balantak. Selanjutnya ia menempuh lagi studi di ibukota 
kabupaten Luwuk di Sekolah Menengah Negeri Luwuk tahun 1987. Kemudian tahun 
1989 Bung Eman memilih untuk menapaki jenjang Perguruan Tinggi tepatnya di 
Jurusan Administrasi Negara FISIP Untad dan diselesaikannya tepat waktu pada 
tahun 2000. Semasa kuliah Erman Lakuana menyisihkan waktu untuk aktif dalam 
lembaga kemahasiswaan. 

Di balik lamanya proses kuliah ini, bukan menggambarkan bahwa Bung Eman 
tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan aktivitas kuliahnya, tetapi karena 
aktivitasnya di lembaga masyarakat dan kepemudaan, seperti AMPI dan aktif pula 
di Organisasi kepemudaan KNPI ditambah lagi pilihannya menikah di masa kuliah 
pada 15 Agustus 1992 dengan seorang wanita idamannya bernama Jumiati, membuat 
Bung Eman harus bekerja keras dengan mencari orderan percetakan apa saja, mulai 
dari pembuatan spanduk, kalender sampai papan iklan. Pengalamannya itulah 
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memberikan kemandirian kepada sosok pekerja keras ini dan menjadi embrio cikal 
bakal ia merambah dunia usaha percetakan. Bung Eman pun tetap membina anak-
anaknya tentang ibadah yang baik dan nilai-nilai agama Islam. Alhasil, anak-anaknya 
berhasil menempuh dunia pendidikan formal dan semua sudah memiliki pekerjaan 
tetap. 

Meskipun konsentrasinya dalam membiayai keluarga lebih dominan, tapi Bung 
Eman tetap memiliki fighting spirit di dalam menyelesaikan studi sarjananya, terbukti 
sebanyak tiga kali merevisi proposal penelitiannya sebelum  menuntaskan kuliahnya. 
Sosok pekerja keras ini sangat multi aktivitas, mulai dari aktivitas usaha, organisasi 
sampai aktivitas politik kemasyarakatannya membuat ia memiliki banyak pengalaman 
yang dijadikan modal sosial (social capital) dalam membangun kapasitas dan kualitas 
di tengah masyarakat. Prinsip bekerja ikhlas dan sungguh-sungguh yang ditanamkan 
dalam kehidupannya, memberikan pembuktian bahwa untuk meraih segala sesuatu 
harus dilandasi dengan kerja keras. Out put dari prinsip itu memberikan hasil 
menyelasaikan studi S1 di Fisip Untad tahun 2000 dan terpilih menjadi anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu periode 2009-2014 sekaligus 
mendapat kepercayaan dari rekan-rekan sesama anggota DPRD Kota Palu untuk 
menduduki posisi Ketua Komisi III. 

 Kini kembali Erman Lakuana dipercaya oleh rakyat duduk di kursi kedaulatan 
rakyat di Kota Palu. Ia berhasil mendapatkan suara signifikan pada pemilu 2019, 
sehingga memangku jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Palu periode 2019–2024. 
Politisi muda yang berbakat dan potensial dari kader Partai Golkar ke depan kerap 
mengedepankan kepentingan kesejahteraan rakyat dan memajukan pembangunan 
Kota Palu kini dan akan datang. Komitmennya bahwa Kota Palu semoga mendapatkan 
ADIPURA sebagai Kota yang pembangunannya mulai bangkit setelah ditimpa bencana 
alam, gempa bumi dan likuifaksi. Harapannya Kota Palu ke depan dapat sejajar 
dengan daerah lainnya di Sulawesi. 

PENGUSAHA MUDA KE PENTAS POLITIK  
Beberapa tokoh nasional dan lokal berhasil dalam dunia politik praktis yang 

berawal dari karier pengusaha sukses. Politik global era ini, pengusaha dan politik 
bagaikan ikan dalam air. ”Ikan tidak dapat hidup tanpa air”. Demikian pula dunia 
politik dewasa ini kehidupan politik itu saling sinergitas dengan political financial. 
Sosok Erman Lakuana sebelum menekuni perjalanan politik praktis, memang telah 
berkecimpung dalam dunia usaha. Dunia politik baginya merupakan bagian dari 
bakat dan instingnya untuk mengabdi kepada rakyat. Di pentas politik Kota Palu, 
sebagai anggota legislatif yang matang, kerap memikirkan agar pembangunan daerah 
semakin maju. 

Erman Lakuana merupakan salah satu tokoh muda di Kota Palu memiliki 
perjalanan bisnis ke politik. Tak bisa dipungkiri bila meniti karier di dunia usaha 
(entrepreneur) membutuhkan perjuangan dan ketekunan yang cukup besar. Sukses 
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tidaknya karier seorang entrepreneur ditentukan langsung dari besar kecilnya usaha 
yang mereka jalankan. Semakin besar langkah usaha yang mereka jalankan, maka 
semakin besar pula peluang mereka untuk mendapatkan kesuksesan. Dan begitu 
juga sebaliknya, bila seorang entrepreneur cenderung pasif dan mudah menyerah 
(hopeless) dengan berbagai masalah dan tantangan. Hal inilah yang dijalani oleh 
Erman, dengan modal pengalaman bekerja di masa kuliah, mencari orderan mengecat, 
mencetak kalender dan spanduk yang akhirnya menjadi rintisan sebuah usaha 
percetakan grafika. 

Jiwa entrepreneur (usaha) yang terpatri dalam diri Bung Erman Lakuana ternyata 
dapat memberikan andil penghidupan yang layak terhadap keluarganya,ia tidak 
sama sekali bergantung pada pendapatan/gaji yang diperoleh sebagai anggota 
legislatif. Direktur CV Fandu Pratiwi ini memiliki pandangan bahwa bekerja sebagai 
wakil rakyat adalah untuk menjalankan amanah sekaligus memperjuangkan aspirasi 
dan kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi. Hal inilah yang menunjukkan 
jiwa besar dan wawasan kebangsaan kader Partai Golkar ini.  

Usaha percetakan grafika yang dirintisnya dan kini berhasil, memberikan 
gambaran kesungguhan dan keteguhan Erman Lakuana dalam menekuni skill yang 
telah lama diasah semasa ia kuliah. Keberadaannya di DPRD Kota Palu sama sekali 
bukan untuk orientasi finansial berdasarkan perolehan gaji anggota legislatif, tapi 
murni untuk memperjuangkan hak-hak politik masyarakat dan berkomitmen memajukan 
pembangunan daerah Kota Palu. Meskipun kondisi Pandemi Covid-19 yang kita 
alami sekarang, mantan aktivis kampus ini tetap terjun langsung ke masyarakat 
dalam rangka menampung aspirasi masyarakat. 

LEGISLATOR POTENSIAL YANG ORGANISATORIS
Sosok legislator yang telah matang dalam dunia politik praktis ini, memang telah 

dibekali selain pengalaman seorang pengusaha muda, juga sebagai aktivis kampus 
yang aktif di berbagai kegiatan dan kepengurusan kampus. Erman Lakuana telah 
menggeluti secara baik organisasi baik intern maupun eksternal kampus. Di organisasi 
kemahasiswaan ini pula yang menjadikan dirinya lebih dinamis dan bijak dalam 
berorganisasi. Dengan modal pengalaman berorganisasi demikian membuat dirinya 
tidak menjadi kendala sosiologis dan psikologis di partai politik dan organisasi sayap 
partai. 

Semasa kuliah, Erman Lakuana mulai menapaki aktivitas organisasi intra kampus  
yang berskala himpunan. Erman Lakuana awalnya dipercayakan menjadi Sekretaris 
Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, UNTAD tahun 1990. Selanjutnya Wakil Ketua DPRD Kota Palu hasil Pemilu 
2019 ini, juga dipercayakan sebagai pengurus Senat Mahasiswa memangku jabatan 
Wakil Ketua Bidang Litbang tahun 1991. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan 
tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan 
wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk 
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menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 
akademik, profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau men-
ciptakan ilmu pengetahuan, sampai pada penciptaan peluang kerja serta meng-
upayakannya untuk meningkatkan tarap kehidupan masyarakat. 

Mahasiswa yang aktif berorganisasi secara konsisten semata-mata memiliki 
pemahaman bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan sebuah sarana yang 
efektif dalam mengkader dirinya sendiri untuk ke depan. Mematangkan hubungan 
emosional dengan rekan-rekan yang lain karena saling berinteraksi dalam organisasi 
berefek kepada perubahan yang signifikan terhadap wawasan, cara berpikir, 
pengetahuan dan ilmu-ilmu sosialisasi, kepemimpinan serta menajemen kepemimpinan 
yang notabene tidak diajarkan dalam kurikulum normatif perkuliahan. Namun, dalam 
berorganisasilah hal-hal tersebut dapat digali, ditemukan dan menjadi modal yang 
besar untuk terjun di dunia yang sesungguhnya, yaitu dunia sosial (masyarakat) 
sebagai realitas yang harus disikapi secara bijak.

Hal tersebut menjadi pegangan Bung Erman semasa kuliah hingga saat ini, di 
mana organisasi mahasiswa memberikan andil yang begitu besar dalam kehidupannya. 
Berkat pengalamannya itu membuat Bung Erman Lakuana memiliki kapasitas dan 
kemampuan leadership yang bijak dan dinamis. Di sisi lain secara general dalam 
aktivitas hidupnya, politis muda ini menjadi sosok yang survival dengan bekal jejak 
rekam yang didapatkan selama berkecimpung di HIMAN dan Senat Mahasiswa. 
Modal sosial yang diperolehnya adalah bagaimana menata kecerdasan emosional 
dan kecerdasan sosial yang sangat mendominasi dalam melakukan interaksi dan 
komunikasi dengan orang lain (masyarakat).

Dari refleksi perjalanan semasa kuliah akhirnya Erman Lakuana bergabung 
menjadi pengurus organisasi masyarakat AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan 
Indonesia), menjadi Ketua AMPI Sub Rayon Besusu tahun 1992, dan menduduki 
posisi ketua AMPI Kota Palu untuk periode 2005-2010. Di samping itu Erman Lakuana 
juga sempat aktif di organisasi kepemudaan KNPI Sulawesi Tengah, yaitu sebagai 
wakil ketua tahun 2007. Oleh karena aktivitasnya sebagai pengusaha Percetakan 
Grafika, Erman Lakuana juga mendapat kepercayaan di tengah beberapa lembaga-
lembaga pengusaha, mulai dari Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Sulawesi 
Tengah sampai Lembaga Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Sulawesi Tengah. Di 
HIPMI dan KADIN Sulawesi Tengah ia menjabat posisi wakil ketua saat ini. 

Bila kita retrospeksi historis perjalanan organisasi politisi dari kader Partai Golkar 
yang potensial dan berbakat sekaligus pengusaha ini memberikan sebuah gambaran 
tentang perjuangan kerja keras dapat membuahkan hasil yang baik di kemudian 
hari. Akumulasi pengalaman-pengalaman organisasi yang ia peroleh menjadi bekal 
dan modal kuat dalam membuka jalan baginya menjadi salah seorang Anggota 
DPRD Kota Palu selama dua periode. Memasuki ranah politik praktis baik Partai 
Politik maupun di lembaga legislatif lokal (DPRD Kota Palu) semata-mata hanya 
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dorongan dan motivasi yang tulus dan ikhlas memperjuangkan kepentingan rakyat, 
sehingga rakyat dapat memetik dan menikmati hasil pembangunan. 

MENGAGUMI AKBAR TANJUNG DAN AIRLANGGA HARTARTO
Partai Golkar sejak kelahirannya sebagai organisasi sosial politik, sejak Orde 

Baru hingga kini tetap eksis dan mampu mencetak kader dan politisi nasional yang 
berkualitas. Diantaranya adalah Yusuf Kalla, Akbar Tanjung, Abu Rizal Bakri  dan 
Airlangga Hartato dan beberapa lainnya. Di Era Reformasi, Golkar, berubah menjadi 
Partai Politik, yaitu Partai Golongan Karya. Partai politik yang berlambangkan pohon 
beringin dan  berwarna kuning cerah ini juga mencetak kader partai lokal di Provinsi 
Sulawesi Tengah. Erman Lakuana salah seorang sosok politisi muda yang potensial 
dan prospektif tetap mengagumi politisi Partai Golkar seperti Akbar Tanjung dan 
Airlangga Hartarto. Erman Lakuana memandang bahwa kedua tokoh politisi nasional 
ini cukup tenang, ramah dan berwibawa dalam memimpin Partai Golkar. Gagasan 
dan ide cerdasnya cukup memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.

Akbar Tanjung periode 1988-1993 untuk pertama kalinya ia menjadi menteri 
dengan jabatan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, pada Kabinet Pembangunan 
V. Selanjutnya periode 1993-998 menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat, Kabinet 
Pembangunan VI sampai kabinet VII yang tidak berumur panjang, Akbar Tanjung  
mendapat kepercayaan menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman. 
Selepas pergantian Presiden dari HM Soeharto ke BJ Habibie, ia diangkat menjadi 
Menteri Sekretaris Negara, Kabinet Reformasi Pembangunan periode 1998-1999. 
Pada periode 1999-2004, Akbar Tanjung terpilih secara voting dan diangkat sebagai 
Ketua DPR RI.

Prestasi yang ia torehkan adalah sebagai Ketua DPR RI pertama era Reformasi, 
dan Ketua Partai Golkar Pertama yang sebelumnya hanya menggunakan format 
Organisasi Sosial kontestan pemilu era Orde Baru. Akbar Tandjung adalah sosok 
yang sangat berjasa dalam tubuh Golkar hingga menjadi partai besar di masa 
reformasi sekarang ini. Secara spekulatif berdasarkan ekspektasi masyarakat, Partai 
Golkar sebagai produk Orde Baru, dianggap akan kalah dalam berkompetisi dengan 
partai-partai lain. Akan tetapi Akbar Tandjung menampik hal tersebut, ia membuat 
Partai Golkar menjadi partai yang dewasa dan modern, di antaranya menggunakan 
metode voting terbuka secara internal (konvensi) dalam pemilihan Ketua Partai 
maupun pengusungan calon Presiden. 

Hasil Pemilu 1999 menempatkan Partai Golkar diposisi ke 2, tahun 2004 Partai 
Golkar menempati Posisi pertama, dan Pemilu tahun 2009 Partai Golkar jatuh ke 
posisi 2. Hal ini membuktikan bahwa partai Golkar sangat dinamis dan konstruktif 
serta konsisten di hadapan konstituennya, bukti riilnya partai Golkar tidak beranjak 
dari tiga besar perolehan kursi parlemen RI yang liniearnya memberikan gambaran 
tentang kematangan kader-kader di semua lini organisasi. Hal inilah sekelumit kesan 
politik yang muncul dalam benak Bung Erman Lakuana terhadap sosok Bung Akbar 
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Tanjung. Bung Akbar Tanjung jebolan S3 (Doktoral) Ilmu Politik UGM, Yogyakarta. 
Ia merupakan sosok politisi dan sekaligus ilmuwan politik. 

Dari perjalanan karier Akbar Tandjung tersebut memberikan refleksi terhadap 
Erman Lakuana tentang kisah-kisah orang sukses selalu diawali dengan kerja keras 
dan ikhlas kemudian didukung dengan kualitas pendidikan yang baik. Secara 
proporsional kecerdasan tidak hanya berkutat dan bermuara kepada kecerdasan 
intelektual semata, meskinya didukung dengan kecerdasan emosional, spritual dan 
kecerdasan sosial dalam aktivitas keorganisasian dalam level dan bentuk apa pun, 
termasuk pranata legislatif sebagai sebuah pranata yang memiliki otoritas dan 
kekuasaan yang urgen dalam penataan kelembagaan pemerintahan. Erman Lakuana 
sebagai figur aktivis kampus dan organisatoris memandang bahwa di pentas politik 
memerlukan modal kualitas pendidikan dan pengalaman berorganisasi sehingga 
dapat memelihara silaturahmi sosial dan politik kepada orang lain. 

SOCIAL CAPITAL: PENDIDIKAN DAN BERORGANISASI
Menjadi seseorang legislator dan politisi tidak hanya bermodalkan kemampuan 

finansial, tetapi wawasan ilmu pengetahuan menjadi penting. Oleh karena menjadi 
politisi dan legislator, Erman Lakuana menyadari bahwa betapa pentingnya memiliki 
wawasan kebangsaan dan kenegaraan karena berhubungan dengan dunia kekuasaan. 
Oleh karena itu, kader Partai Golkar yang dikenal ramah dan santun ini memandang 
bahwa pendidikan dan organisasi adalah dua hal yang saling memberikan andil dan 

;*Nama lengkap: Erman Lakuana, S.Sos; *Tempat dan tanggal lahir:Pangkalaseang, 15 
Januari 1971; *Jenis kelamin: Laki – laki; *Nama isteri: Hj.Nuraeni Matuliang,S.H;* Nama 
anak: Fandu Pratama Lakuana,tempat dan tgl lahir: Palu, 21 Desember 1993 ; *Putri Pratiwi 
Lakuana, tempat dan tgl lahir: Palu, 14 Februari 1996; *Riwayat Pendidikan: Sekolah Dasar 
Negeri : Pangkalaseang, 1983 ; SMP  Negeri Balantak, 1986 ; SMA Negeri Luwuk, 1989 ; * 
Sarjana Lengkap (S1) : FISIP Untad, 2000; *Nama Ayah : Nursalim Lakuana  ;* Pekerjaan : 
Guru ;*Nama Ibu: Maryama Yusuf; * Kedudukan dalam Partai Politik : Ketua DPD Partai 
Golkar Kota Palu; *Riwayat Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Partai Politik : Wakil Ketua 
Litbang Senat Fisip Untad Tahun 1991; Sekretaris HIMAN FISIP Untad Tahun 1990 ; Ketua 
AMPI Kota Palu, 2005 – 2010 ; Wakil Ketua KNPI Sulteng Tahun 2007; Wakil Ketua HIPMI 
Sulteng ; Ketua MKGR Kota Palu ; Wakil Ketua Pengusaha Grafika Sulteng ; Wakil Ketua Kadin 
Kota Palu :*Kegiatan Nasional Yang Pernah Diikuti (Seminar, Studi Banding, Workshop, 
dll) :Seminar Nasional Grafika, Jogyakarta Tahun 2007 ;Rakernas KNPI, Banten Tahun 2008 
; Munas AMPI Pandaan, Jatim Tahun 2006; Munas Golkar, Pekan Baru Tahun 2010;Rapimnas 
Pengusaha Grafika, Bali Tahun 2008 ;Rakernas KNPI, Palembang Tahun 2005; Bintek Anggota 
DPRD, Jakarta Tahun 2011; Rakorwil HIPMI, Mataram Tahun 21 Maret 2012: Kedudukan 
DPRD: Wakil Ketua DPRD Kota Palu periode 2019-2024 dan Plt.Ketua DPRD Kota Palu 2022. 
Kegiatan Luar Negeri (Internasional) yang pernah diikuti : Study Banding & Kunjungan Kerja 
Ke Jerman & Swedia, Tahun 2010 dan hingga kini masih ikut serta di berbagai kegiatan 
akademik dan kedewanan serta pemerintahan daerah.



Biografi Anggota DPRD Kota Palu 2019-2024

40

berhubungan satu sama lain. Memahami kajian berupa ilmu pengetahuan memberikan 
tambahan penguasaan konsep dan teori agar bisa diberdayakan secara praktis 
dalam semua ranah kehidupan. Sedangkan organisasi adalah sebuah wahana yang 
memberikan pembelajaran terhadap kualitas emosional dan sosial, mengasah 
kepemimpinan yang baik, memberikan opsi manajemen publik yang efeketif dan 
efisien. Dengan berbekal kematangan organisasi dan kualitas pendidikan yang baik, 
seseorang layak mendapatkan apresiasi pribadi yang intelektual. Seseorang dapat 
mengembangkan ilmu secara cerdas intelektual dan menjalankan aktivitas sosial 
dengan kematangan emosional, komunikasi silaturahmi yang santun dan beretika. 
Inilah yang membentuk karakter Erman Lakuana  atas kerja keras yang  digelutinya 
mulai dari perjalanan studi, tempaan organisasi sampai kematangannya di dunia 
usaha. Semuanya dilakukan dengan kerja keras dan ikhlas yang menjadi pegangan 
utama prinsip ayah dari Fandu Pratama dan Putri Pratiwi ini. Alhasil, kedua anaknya 
pun berhasil dalam pendidikan dan sukses dalam pekerjaannya. 

Kedua aktivitas tersebut membantu Erman Lakuana dalam berkiprah di dunia 
politik praktis saat ini. Karena aktivitas yang dilaksanakan sebagai anggota legislatif 
bisa dikatakan cukup berat, karena ragamnya tendensi politis yang berkutat di setiap 
proses maupun mekanismenya. Begitu rumit dalam mengakomodasi semua kebutuhan 
konstituen untuk menjadi produk kebijakan daerah. Namun semuanya dijalankan 
secara santai dan serius oleh suami Hj.Nuraeni Matuliang,S.H. ini. Bagi mantan 
ketua DPD Partai Golkar Palu ini sudah ada kejelasan spesifikasi tugas pokok dan 
fungsi terbagi dalam  komisi yang mengurus bidang masing-masing dengan organisasi 
pemerintah kota terkait, sehingga menurutnya ada spesialisasi yang jelas tentang 
cakupan kerja masing-masing anggota legislatif agar fungsi DPRD Kota Palu dapat 
berjalan dengan terarah dan lancar. 
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RIZAL,S.Pd.I.,M.Pd
LEGISLATOR MANTAN GURU YANG BIJAK, 

AGAMIS DAN AMANAH 

“…pengabdian yang tak terhenti untuk kesejahteraan rakyat. Politik yang mulia 
jika bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat…”

DI KANCAH POLITIK UNTUK KEMASLAHATAN RAKYAT
Niat dan tujuan seseorang untuk tampil menjadi aktor di kancah politik  beragam. 

Bahkan kerap mencuat sisi negatifnya, padahal politik merupakan aktivitas yang 
mulia karena memikirkan kehidupan yang baik untuk publik. Di lembaga legislatif 
adalah berkumpulnya orang-orang yang memiliki niat tulus dan ikhlas mengabdi 
kepada rakyat. Memperjuangkan aspirasi yang beragam dari rakyat tidaklah mudah, 
tetapi amat dinamis karena masing-masing komunitas masyarakat berbeda kepenting-
an dan kebutuhannya. Rizal, S.Pd.,M.Pd merupakan sosok figur legislator yang 
senantiasa berfikir positif terhadap aktivitas politik. Baginya, melakoni peran dan 
fungsi di DPRD merupakan ibadah dalam rangka pengabdian kepada rakyat. Ia 
memperjuangkan aspirasi rakyat di Kota Palu untuk mencapai tujuan politik yang 
kesejahteraan rakyat dan memajukan daerah Kota Palu. Rizal yang dikenal ramah 
dan bijak kerap memberikan nasihat dan pandangan positif kepada kaum generasi 
muda untuk lebih kreatif dan produktif serta meningkatkan kualitas taqwa kepada 
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Allah SWT. Kader Partai Keadilan Sejahtera yang rendah hati ini telah dua periode 
dipercayakan rakyat memangku jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Palu periode 2015 
– 2019 dan 2019 – 2024. 

Bagi Rizal, memasuki ranah politik praktis baik di partai politik maupun di parlemen 
Kota Palu merupakan panggilan nurani untuk mengabdikan dirinya dalam rangka 
memperjuangkan nasib rakyat kecil dan kurang mampu. Realitas sosial dan ekonomi 
sejak pasca bencana alam, gempa bumi, likuifasi dan tsunami yang dilanda masyarakat 
Kota Palu beberapa tahun silam telah meningkat tingkat penderitaan masyarakat. 
Rizal sebagai sosok yang peduli terhadap rakyat kecil yang mendapatkan dampak 
bencana alam tersebut kerap bersuara kritis dalam perumusan kebijakan dan program 
yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat. Salah satu menjadi kebutuhan 
rakyat sebagai penyintas bencana alam tersebut adalah tersedianya fasilitas rumah 
tetap (Huntap) berikut sarana dan fasilitas air bersih dan listrik.

Rizal melakoni perannya sebagai wakil rakyat yang memiliki pengaruh kebijakan 
publik di Parlemen Kota Palu senantiasa menekankan adanya program-program 
yang tepat guna dan termanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat Kota Palu. 
Baginya, rakyat yang menjadi subyek pembangunan, karena itu rakyat menjadi 
sasaran  agar supaya dapat dinikmatinya. Hasil pembangunan dinikmati oleh setiap 
lapisan masyarakat. Oleh karena itu, bagi jebolan S2 (Magister) Pascasarjana IAIN 
Kota Palu ini yang dikenal santun ini, pembangunan hendaknya berdasarkan aspirasi 
masyarakat, sehingga dapat menopang tingkat kesejahteraannya. 

KELUARGA SEDERHANA DAN AGAMIS
Rizal, S.Pd.I.,M.Pd yang lahir di Kota Palu tanggal 04 Maret 1982 dan istrinya, 

Ice Abd. Rahim, S.Pd hidup rukun dan harmonis. Kedua pasangan suami istri ini 
telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Semua anak-anaknya patuh dan taat menjalankan 
ajaran agama Islam serta perintah Allah SWT. Rizal dengan istrinya tercinta senantiasa 
mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada lingkungan keluarganya sehingga 
tertanam prinsip hidup yang sederhana, bersahaja dan agamis. Rizal memang dikenal 
sebagai penceramah dan memberikan tausiah nilai-nilai agama Islam kepada 
masyarakat, utamanya kaum generasi muda. Generasi muda sebagai penerus 
perjuangan bangsa dan negara akan menentukan masa depan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Betapa tidak, Rizal memiliki rekam jejak pendidikan agama Islam 
yang cukup matang, ia pernah menjadi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA 
Al-Azhar Palu, SMA Negeri 2 Palu, SMA Negeri 6 Palu, SMP Al-Azhar Palu dan SMP 
Madani Palu. Ia berhasil dan sukses melahirkan anak didik yang menegakkan ajaran 
agama Islam dan moralitas. Saat menekuni profesi sebagai Guru Agama Islam, ia 
kerap mendapatkan apresiatif dan penghargaan dari masyarakat dan sekolah. 
Meskipun demikian, alumni STAIN Datokarama Palu ini tetap low profile dan santun 
kepada siapa pun mengenal dan dikenalnya. 
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Wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera yang visioner dan agamis ini mengawali 
Pendidikan formalnya dari SD Negeri Inpres Donggala Kodi dari tahun 1989 tamat 
1995, kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP Al-khairaat 1 Palu dari tahun 1995 
tamat 1998. Di tahun 1998 masuk sekolah SMA Negeri 6 Palu dan tamat 2000. Ia 
memahami betapa pentingnya memiliki pendidikan yang lebih tinggi ke depan. Di 
tahun 2001 ikut serta ujian masuk perguruan tinggi di STAIN Datokarama Palu 
kemudian selesai studinya tahun 2006. Semasa menjalani studinya di STAIN 
Datokarama, Rizal menyempatkan waktunya ikut serta dalam berbagai kegiatan 
organisasi intra dan eksternal kampus. Bahkan, menjadi pengurus dan ketua organisasi 
dan lembaga kemahasiswaan tersebut. 

Dengan prestasinya akademiknya serta pengalaman edukatifnya cukup baik 
dan profesional, maka Rizal kemudian melanjutkan studinya di level S 2 (Magister 
Pendidikan) di IAIN Kota Palu. Selama menjalani studinya di IAIN, Ketua DPD Partai 
Keadilan Sejahtera cukup cemerlang dan memuaskan dalam berbagai kesempatan 
tugas-tugas akademiknya. Ia mendapatkan apresiatif akademik dari teman-teman 
kuliahnya dan termasuk dosen pembimbingnya memberikan penilaian positif baginya. 
Kemampuan menajemen waktu yang diaturnya dengan baik antara keaktifan dalam 
dunia politik dan berstatus mahasiswa Pascasarjana kedua sukses dan berhasil. 
Baginya, aktivitas di arena politik selaku wakil rakyat, anggota partai politik dan 
mahasiswa menjadikannya sinergitas ilmu pengetahuan dan praktis di lapangan. 
Realitas sosial dan politik demikian itulah menjadikan Rizal sebagai bagian dari 
tantangan dan intellectual exercise.

Rizal, sosok politisi dari kader PKS yang cukup menjunjung tinggi pendidikan 
formal. Pendidikan formal baginya merupakan bagian dari ibadah serta menjadi 
harapan dalam mengantisipasi perkembangan zaman. Karena itulah dirinya sedang 
menempuh studi program Doktoral (S3) di UIN Palu. Dengan penuh rendah hati dan 
santun menuturkan bahwa ia saat ini sedang mempersiapkan penulisan disertasi 
yang berjudul "Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Islam". Harapan Rizal, bahwa 
setiap kebijakan publik (public policy) hendaknya berbasis penelitian (research). 
Dengan demikian, kebijakan publik menjadi tepat guna dan bermanfaat peningkatan 
kesejahteraan rakyat. 

POLITIK SEBAGAI SARANA IBADAH
Melakoni peran aktif dalam konstelasi politik praktis memang membutuhkan 

pemikiran dan manajemen emosional yang seimbang. Di kancah politik terdapat 
beragam kepentingan kekuasaan, sehingga kematangan personal amat menentukan. 
Kematangan personality pun juga ditentukan dan ditopang dengan latar tingkat 
pendidikan dan profesionalisme ilmu pengetahuan. Rizal,S.Pd.I.,M.Pd memiliki 
pemikiran dan manajemen emosional yang seimbang juga memiliki kapasitas 
pendidikan cukup baik. Selain itu dengan dasar pemikiran keagamaan yang matang, 
ia  menganggap perjuangannya di dunia politik bagian ibadah dengan membangun 
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dipercayakan rakyat dua periode ini menilai politik praktis sebagai kancah untuk 
meningkatkan amal saleh dan memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan masyarakat. 
Oleh karena itu, menurutnya politik merupakan aktivitas membangun kehidupan 
masyarakat yang lebih baik dan membangun daerah yang lebih maju. 

Legislator yang pernah menjadi guru dan aktivis dakwah kampus ini memiliki 
dengan perawakan yang ramah dan santun. Ia juga memiliki setumpuk pengalaman 
dan sederetan organisasi dan lembaga yang pernah dipimpinnya. Rizal sebagai 
wakil ketua DPRD Kota Palu periode 2019–2024, selain sukses dalam dunia pendidikan 
formal juga sejumlah organisasi yang membentuk dirinya lebih dewasa dan matang. 
Rizal, sejak periode 2002–2004 telah dipercaya menjadi Ketua Risma Al-Ikhlas 
Cemara Indah dan periode 2003–2004 diamanatkan memangku jabatan LDK Jundullah 
IAIN Palu. Di organisasi yang bernuansa keagamaan ini, Rizal memberikan andil 
kesuksesan dalam membina umat dan generasi muslim. 

Mantan aktivis mahasiswa STAIN Datokarama Palu yang ramah dan bijak ini 
sukses dalam memimpin organisasi dan Lembaga kemahasiswaan. Ia sukses selaku 
Ketua Bidang Pengembangan Intelektual & spiritual BEM STAIN Datokarama Palu 
periode 2004–2005. Kemudian, dipercaya menjadi Ketua Puskomda Se-Sulawesi 
A periode 2006-2008. Dengan prestasinya membawa organisasi sukses dan berhasil 
menjalankan tugas dan fungsinya membangun wadah silaturhami, maka ia kemudian 
mendapatkan amanah selaku Ketua KAMMI Daerah Sulawesi Tengah periode 

*Nama lengkap: Rizal, S.Pd.,M.Pd ;*Tempat tgl lahir: Kota Palu, 04 Maret 1982 
;*Jenis kelamin: Laki-laki ;*Agama: Islam ;*Nama istri: Ice Abd.Rahim,.S.Pd ;*Jumlah 
anak: 5 (lima) orang ;*:Riwayat pekerjaan:Anggota DPRD periode 2015  - 2019 dan 
Wakil Ketua DPRD Kota Palu periode 2019 - 2024 ; Guru PAI SMA Negeri 6 Palu 2006-
2006 ; Guru PAI SMA Negeri 2 Palu 2007-2010 ; Guru PAI SMP Al-Azhar Palu 2010-
2011 ; Guru PAI SMP Madani Palu 2010-2015 ; Guru PAI SMA Al-Azhar Palu 2011-2012 
;*Riwayat Pendidikan: SD Negeri Inpres Donggala Kodi mulai 1989 tamat 1995 ; SMP 
Al-Khairaat 1 Palu mulai 1995 tamat 1998 ; SMA Negeri 6 Palu mulai 1998 tamat 
2001 ; Sarjana (S1) STAIN Datokarama Palu mulai 2001 selesai 2006 ; Magister 
Pendidikan (S2) IAIN Kota Palu mulai 2015 selesai 2017 ;*Riwayat organisasi: Ketua 
Risma Al-Ikhlas Cemara Indah periode 2002 -2004 ; Ketua LDK Jundullah STAIN 
Datokarama Palu periode 2003 -2004; Ketua Bidang Pengembangan Intelektual & 
Spritual Badan Eksekutif STAIN Datokarama Palu periode 2004 – 2005 ;Ketua Puskomda 
Se-Sulawesi periode 2006 – 2008 ; Ketua KAMMI Daerah Sulawesi Tengah periode 
2006 – 2008 ; Sekretaris IKADI Kota Palu periode 2010 – 2012 ; Ketua DPD PKS Kota 
Palu periode 2015 – 2020 ;*Ketua Umum IOSKI (Ikatan Olahraga Senam Kreasi 
Indonesia periode 2021-2025 ; Ketua umum FESPATI (Federasi Seni Panahan Tradisional 
Indonesia periode 2022-2026)
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2006–2008. Rizal, kembali memegang tampuk pimpinan partai politik dengan 
memangku jabatan Ketua DPD PKS Kota Palu periode 2015–2020 dan periode 2020 
hingga sekarang. Namun, sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Palu periode 
2019–2024 menjabat Sekretaris IKADI Kota Palu. Rizal amat concern terhadap 
perbaikan kehidupan masyarakat yang pernah ditimpa bencana alam gempa bumi, 
likuifaksi dan tsunami. Ia berharap semoga mereka mendapatkan perumahan tetap 
(Huntap) yang layak huni. 

Rizal meskipun telah memangku jabatan strategis pada organisasi kepemudaan 
dan kemasyarakatan tetap tidak menampakkan sosok yang memiliki kelebihan dari 
orang lain. Malah, memandang bahwa jabatan dan status sosial merupakan sarana 
mempererat hubungan silaturahmi kepada setiap insan ciptaan Allah SWT. Mempererat 
tali persaudaraan hubungan silaturahmi sesama legislator, rakyat dan pemerintah 
daerah serta stakeholders menuju pembangunan Kota Palu yang lebih maju ke arah 
peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, sebagai anggota DPRD Kota 
Palu ia mendukung dan mendorong pemerintah daerah Kota Palu untuk mendapatkan 
penghargaan pembangunan bergengsi ADIPURA. 
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MUTMAINAH KORONA, S.E.

AKTIVIS BERJUANG UNTUK MEMBERDAYAKAN 
RAKYAT YANG TERMAJINALKAN (WONG CILIK)

“…mewarnai dan mempengaruhi kebijakan politik yang lebih berbasis pada 
kepentingan dan kebutuhan rakyat, utamanya kelompok perempuan, anak, 

komunitas disabilitas dan masyarakat yang mengalami marjinalisasi 
pembangunan …”

MEMPERJUANGKAN HAK-HAK POLITIK RAKYAT KECIL
Kepiawaian seseorang dalam melakoni perannya sebagai aktor politik ditentukan 

jejak rekam aktivitasnya dalam beragam organisasi. Rekam jejak pun mempengaruhi 
kapasitas individu sang aktor. Hal ini tergambarkan pada sosok Mutmainah Korona, 
S.E mantan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) dan advokasi kemanusiaan 
terutama masyarakat yang mengalami marjinalisasi kebijakan pembangunan. Kader 
Partai Nasdem potensial ini dikenal cukup ramah, santun serta bijak kepada siapa 
pun dikenal dan mengenalnya. Segudang pengelaman dan sederetan penghargaan 
diraihnya sejak mengabdikan dirinya di lingkungan sosial masyarakat kurang mampu 
dan terpinggirkan oleh kekuasaan. Bagi istri Nasution Camang, S.Sos ini, kiprahnya 
di pentas politik tak lain karena ingin memberdayakan masyarakat kecil, memberikan 
perlindungan pada anak-anak dan kaum hawa. Pembangunan hendaknya dinikmati 
oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya kelas menengah ke atas, para kapitalis 
dan cukong ekonomi. Kepeduliannya terhadap nasib rakyat kecil yang berdomisili 
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di pinggiran, pelosok desa-desa, juga di pegunungan, membuat dirinya berkiprah di 
dunia politik praktis baik di partai politik maupun di parlemen lokal. 

Sebagai sosok aktivis dan organisatoris pada lembaga sosial dan kemasyarakatan, 
Mutmainah Korona amat melekat dan menyatu dengan rakyat yang kurang berdaya 
secara politik dan ekonomi. Ia menjadi seorang tokoh perempuan yang kerap 
mengharumkan nama Provinsi Sulawesi Tengah melalui penghargaan nasional dan 
internasional yang diraihnya. Meskipun meraih segudang perhargaan dan memimpin 
aktif sederetan organisasi sosial, ia tetap low profile, ramah dan ber penampilan 
sederhana. Karakternya yang supel dan dinamis membuatnya disenangi banyak 
orang, termasuk ketika berdiskusi dan bertukar pikiran. Mutmainah Korona  sebagai 
sosok pekerja sosial kemanusiaan yang amat merakyat, membuat dirinya berhasil 
mendulang suara signifikan pada pemilu 2019. Srikandi Partai Nasdem Kota Palu 
ini melenggang dengan mudah di gedung DPRD Kota Palu dan dilantik memangku 
status legislator Kota Palu periode 2019–2024. Di lembaga legislatif, Mutmainah 
Korona dipercaya memegang jabatan Ketua Komisi A periode 2019-2024. Di Alat 
Kelengkapan Dewan inilah direktur Sikola Mombine Institut ini memperjuangkan 
aspirasi rakyat kecil. Program-program yang bersentuhan langsung dengan pening-
katan kualitas hidup masyarakat yang mengalami marginalisasi pembangunan. 
Mutmainah Korona,selama beberapa tahun duduk di kursi kedaulatan rakyat daerah 
ini telah nampak hasil perjuangannya dalam memberdayakan masyarakat yang 
kurang mampu. 

Mutmainah Korona, S.E sebagai legislator perempuan, termasuk kritis dan kerap 
menyuarakan program yang menyentuh kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang 
mengalami dampak bencana alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami. Ia kerap 
mengunjungi langsung masyarakat di tempat penampungan, yaitu Hunian Sementara 
dan Hunian Tetap. Namun, ia mengakui bahwa pemerintah daerah Kota Palu, telah 
bekerja maksimal dan membuahkan hasil yang dinikmati masyarakat. Oleh karena 
itu, ia pun berharap program-program pembangunan dapat dirumuskan yang dapat 
menyentuh langsung kepentingan dan kebutuhan masyarakat. 

PRIORITAS PEMBINAAN KELUARGA
Mutmainah Korona,S.E sosok aktivis advokasi sosial dan hukum berkiprah di 

pentas politik baik di parlemen maupun menjadi kader Partai Nasdem tetap concern 
pembinaan dan mengayomi anak-anaknya. Meski ia sibuk di beragam organisasi 
kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Masyarakat, tetapi ia tetap menyisihkan 
waktunya membina dan mendidik anak-anaknya terkait pelajaran agama Islam serta 
etika sosial. Alhasil, Mutmainah Korona bersama suaminya Nasution Camang tetap 
membangun rumah tangga yang haromis dan lestari. Keduanya, menempatkan 
posisinya secara proporsional. Meskipun Mutmainah Korona menjadi wakil rakyat 
Kota Palu dengan menyandang beberapa jabatan, ia tetap kembali pada kodratnya 
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sebagai ibu rumah tangga yang mengasuh ketiga anak-anaknya. Ketiga anak-anaknya 
telah berhasil meraih pendidikan formal dan non formal yang memadai. 

Mutmainah Korona mulai jenjang pendidikan formal pada SD Nurul Islam Tawaeli 
dari tahun 1985 tamat 1991. Kemudian, lanjut SMP Negeri Tawaeli dari tahun 
1991–1994, selanjutnya hijrah ke Ujung Pandang melanjutkan pendidikannya di 
Pesantren Ummul Mukminin Makassar dari tahun 1994 tamat 1997. Suaminya, 
Nasution Camang, S.Sos merupakan aktivis Non Government Organization (NGO). 
Pasangan suami istri ini, merupakan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 
sehingga mereka matang dalam mengelola gagasan dan ide menjadi sebuah karya 
ilmiah. Gagasan dan ide cerdas yang rasional kemudian pernah bagian dari call 
paper nasional tentang anggaran terbaik ke-2, dalam Seknas Forum Indonesia untuk 
Transaparansi Anggaran pada tahun 2007. Hal inilah yang membuktikan bahwa 
kader Partai Nasdem memiliki potensi dan bakat untuk meningkatkan elektabilitas 
partainya pada pemilu ke depan. 

Selain malang melintang di dunia advokasi masyarakat kecil yang terpencil, 
srikandi DPRD Kota Palu ini pernah mendapatkan penghargaan bergengsi dari 
majalah Kartini, yaitu Kartini Awards ‘Inspirasi Perempuan Indonesia’ tahun 2011. 
Penghargaan inilah yang membuktikan dirinya sebagai sosok titisan ibu Kartini 
sebagai pembela dan pemberdayaan kaum perempuan. Ibu tiga anak-anak dari istri 
Nasution Camang ini mendapatkan penghargaan karena keberhasilannya dalam 
membina keluarga yang lestari dan harmonis. Keluarga besar Mutmaina Korona 
termasuk disiplin dan istiqamah menjalankan syariat agama Islam. Ia merupakan 
politisi perempuan yang ramah, santun dan bijak dalam berinteraksi dengan banyak 
orang. Realitas ini kemudian membuat dirinya banyak orang yang bersimpati dan 
senang bersilaturahmi dengannya. 

AKTIVIS “NGO” DI PENTAS POLITIK  
Latar belakang dan pengalaman seseorang yang membentuk jati dirinya dalam 

melangkah ke jenjang karier berikutnya. Kesuksesan pun diraih tak lepas karena 
jejak rekam yang pernah dijalaninya. Begitulah sosok Mutmainah Korona, S.E, 
merupakan politisi perempuan yang sebelumnya  telah memiliki segudang pengalaman 
dan deretan penghargaan. Ia merupakan aktivis kerap melakukan advokasi rakyat 
kecil dan masyarakat yang kurang mampu. Lantaran itulah ia dinobatkan sebagai 
politisi perempuan yang peduli terhadap nasib masyarakat termajinalisasi kebijakan 
pembangunan. Ia juga dikenal legislator perempuan yang ramah dan rendah hati 
kepada siapa pun. Dalam keseharian, wakil rakyat peraih Kartini Awards ini tidak 
menonjolkan dirinya, penampilannya cukup sederhana mencerminkan sosoknya 
yang bijak dalam mengambil kebijakan pada setiap kesempatan rapat-rapat di DPRD 
Kota Palu.

Sebagai kader partai Nasdem, ia memasuki arena politik praktis di dalam 
konstelasi parlemen lokal Kota Palu, menjadi anggota DPRD Kota Palu periode 
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2019–2024 tanpa kendala psikologis dan sosiologis. Hal ini, karena ia memiliki 
pengalaman memimpin dan menjadi anggota organisasi swadaya masyarakat dan 
mendapatkan penghargaan bergengsi nasional maupun internasional. Memasuki 
pentas politik, dan terjaring menjadi anggota DPRD Kota Palu, kemudian dipercayakan 
memangku jabatan Ketua Komisi A periode 2019-2024. 

Sebelum berkiprah dalam konstelasi politik lokal di Palu, Mutmainah Korona 
memiliki segudang pengalaman organisasi, sebagian mendapatkan penghargaan 
bergengsi. Kader Partai Nesdem ini, pernah menjadi anggota perkumpulan Lembaga 
Bantuan Hukum Sulteng periode 2009-2011, pada periode yang sama dipercaya 
menjadi anggota Badan Pengawas Lembaga Pengembangan dan Study Hak Asasi 
Manusia (LPSHAM) Sulteng. Mutmainah Korona, S.E kembali menghibahkan tenaga 
pikirannya ikut serta dalam jajaran struktur Pengurus Liga Mahasiswa Nasional 
Demokrasi (LMND) Sulteng periode 2000–2001. Bahkan, pada periode 2001–2018 
ini, menjadi anggota Koalisi Perempuan Indonesia dan salah satu perempuan aktivis 
turut menjadi anggota Solidaritas Perempuan Palu periode 2003–2015. 

*Nama lengkap: Mutmainah Korona,S.E; *Tempat tgl lahir: Tawaeli, 03 Juli 1979; * Jenis 
kelamin: Perempuan; *Agama: Islam;* Nama suami: Nasution Camang, S.Sos; *Jumlah 
anak: 3 orang; *Daerah pemilihan:Kota Palu 2; * Partai Politik:  Ketua DPD Partai NASDEM 
Kota Palu periode 2020-sekarang; * Riwayat Pendidikan: SD Nurul Islam Tawaeli dari 1985 
tamat 1991; *SMP Negeri Tawaeli dari 1991 tamat 1994;*Pesantren Ummul Mukminin Ujung 
Pandang dari 1994 tamat 1997; Sarjana Ekonomi (S1) Universitas Al Khairat Palu 2024 *: 
Riwayat Organisasi: Anggota Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Sulteng periode 2009 
– 2011; *Anggota Badan Pengawas Lembaga Pengembangan dan Study Hak Asasi Manusia 
(LPSHAM) Sulteng periode 2009 – 2011;*Anggota Solidaritas Perempuan Palu periode 
2003–2015;*Anggota Koalisi Perempuan Indonesia periode 2001–2018; Anggota Pengurus 
Liga Mahasiswa (LMND) Sulteng;* Riwayat Pekerjaan: Ketua Dewan Pengurus Sikola Mombine 
Institut periode 2018–2018;* Direktur Sikola Mombine Institut periode 2015–2018;*Direktur 
Perkumpulan Evergreen Indonesia (Masa Transisi) periode 2012–2014; *Sekretaris Pengurus 
Konstras Sulawesi periode 2009 -2011;*Staff Yayasan Evergreen Indonesia periode 2002–
2002;* Direktur Yayasan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Sulteng periode 2001–2015;* 
Staff Yayasan Pendidikan Rakyat periode 2000–2001;* Guru Honorer Taman Kanak-Kanak 
(TK) Aisyiyah Tawaeli periode 1997–1997 dari 1997-1997;*Penghargaan: Majalah Kartini 
“Kartini Awards “Inspirasi Perempuan Indonesia”, tahun  2011;* Escr Asia, Manila “Salah satu 
artikel terbaik Asia. “Women Legal Empowerment and Local Budgeting Policy” (Permberdayaan 
Hukum Perempuan dan Kebijakan Anggaran Lokal tahun 2010;*Metro TV, “Film terbaik ke-5 
Program Oasis Metro TV “Kartini dari Timur”, tahun 2008;*Tim penyelenggara Saparina Sadli 
Awards dan Pusat Kajian Gender Universitas Indonesia, “Saparina Sadli Awards”.;* Seknas 
Forum Indonesia untuk Transparansi, “Call Paper Nasional tentang Anggaran terbaik ke-2, 
tahun 2007;*Majalan Femina,”Femina Awards ‘Aspirasi dan Inspirasi 35 Wanita Indonesia’, 
tahun 2007. Kedudukan DPRD Kota Palu: Anggota DPRD Kota Palu periode 2019–2024; * 
Ketua Komisi A DPRD Kota Palu periode 2019-2024.
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Selain menjabat Ketua Komisi A DPRD Kota Palu periode 2019-2024 ini, dan 
pernah memimpin beberapa Lembaga dan Yayasan, ia tetap menampakkan sosoknya 
yang ramah dan santun. Lembaga dan Yayasan yang pernah dinakhodainya  
diantaranya direktur Yayasan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Sulteng periode 
2001–2015, staff Yayasan Evergreen Indonesia pada periode 2002–2002. Selain 
itu, Mutmainah Korona, S.E dipercayakan selaku sekretaris pengurus Kontras 
Sulawesi periode 2009–2011, kemudian memangku jabatan direktur Perkumpulan 
Evergreen Indonesia (Masa Transisi) periode 2012–2014. Salah seorang srikandi 
parlemen Kota Palu yang dikenal kritis ini pun pernah diberi amanah memangku 
jabatan direktur Sikola Mombine Institut periode 2015–2018, dan dinobatkan menjadi 
Ketua Dewan Pengurus Sikola Mombine Institut periode 2018–2018. 

Kapasitas individu dan bakat kepemimpinan dalam berorganisasi, legislator 
perempuan ini pernah mendapatkan sederetan penghargaan bergengsi baik pada 
level nasional maupun internasional. Mutmainah Korana, S.E pada tahun 2011 
mendapatkan penghargaan dari Majalah Kartini, “Kartini Awards ‘Inspirasi Perempuan 
Indonesia”. Sebelumnya itu, aktivis perempuan dan kaum marjinal ini mendapatkan 
Femina Awards ‘Aspirasi dan Inspirasi 35 Wanita Indonesia’ dari Majalah Femina 
tahun 2007. Bahkan, ia pernah mendapatkan penghargaan dari Escr Asia Manila 
pada tahun 2010 tentang ‘salah satu artikel terbaik Asia, ‘Women Legal Empowerment 
and Local Budgeting Policy (Pemberdayaan Hukum Perempuan dan Kebijakan 
Anggaran Lokal). 

Sebagai sosok aktivis yang gemar menulis dan kritikus film, Mutmainah Korona, 
S.E pun mendapatkan penghargaan bergensi dari Metro TV dengan Film terbaik ke 
5 Program Oasis Metro TV “Kartini dari Timur”, tahun 2008. Mantan guru honorer 
Taman Kanak-kanak Aisyiyah Tawaili ini pernah juga mendapatkan penghargaan 
dari Tim penyelenggara Saparina Sadli Awards dan Pusat Kajian Gender Universitas 
Indonesia, “Saparina Sadli Awards”, 2007. Meskipun, ia pernah menyabet beberapa 
penghargaan bergengsi baik tingkat nasional maupun pada level internasional, tetap 
berpenampilan merakyat yang rendah hati, ramah dan santun kepada siapa pun 
dikenalnya. 

Sebagai anggota DPRD Kota Palu periode 2019–2024 dari partai Nasdem, 
Mutmainah Korona,S.E berharap agar supaya hubungan mitra kerja antara legislatif 
dan eksekutif lebih konduksif dan sinergitas. Hal ini, karena kedua lembaga ini yang 
merumuskan kebijakan dan program pembangunan untuk kemajuan Kota Palu pasca 
dilanda bencana alam (gempa bumi, likuifaksi dan tsunami). Oleh karena itu, DPRD 
Kota Palu dan Pemerintah Daerah Kota Palu menampakkan hasil yang cukup 
signifikan dalam merajut kemajuan pembangunan. Ia berharap Kota Palu mendapatkan 
penghargaan ADIPURA. 
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ZAINAL.,S.Hut
MENJADIKAN KOTA PALU  

YANG LEBIH MAJU DAN RELEGIUS

“…,setiap warga negara berhak hidup yang layak. Keberhasilan seorang 
pemimpin itu jika rakyatnya telah menikmati hidup bahagiah dan sejahtera,..”

WAKIL RAKYAT CONCERN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Mungkin banyak orang memahami arti dan tujuan politik praktis hanya sekedar 
memburu dan mempertahankan kekuasaan dan jabatan. Politik kerap dipandang 
pada dua sisi saja, yaitu hitam putih, padahal politik itu aktivitas yang mulia manakala 
dimanfaatkan ke arah yang lebih baik. Esensi tujuan politik adalah menyejahterakan 
kehidupan rakyat dan memajukan daerah. Pokok pikiran dan gagasan cerdas demikian 
terpatri dalam benak dan harapan Zainal, S.Hut. sebagai sosok wakil rakyat amat 
peduli dan concern terhadap kehidupan masyarakat yang kurang mampu. Kepedulian 
Zainal, S.Hut kader Partai Demokrat yang dikenal ramah, santun dan bijak ini terhadap 
sebagian masyarakat Kota Palu yang mengalami dampak bencana alam gempa 
bumi, likuifaksi dan tsunami beberapa tahun silam, serta tragedi kemanusiaan yang 
diakibatkan Pandemi Covid-19 saat ini belum berakhir. Kondisi sosial ekonomi yang 
semakin morat marit mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat. Hal inilah yang 
menjadi perhatian utama Zainal memasuki arena politik berkomitmen memberdayakan 
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rakyat kecil yang kerap mengalami dampak ekonomi dan persoalan sosial. 
Zainal,S.Hut sosok wakil rakyat pernah berkecimpung dan aktif di beragam 

organisasi dan lembaga kemahasiswaan semasa kuliah di Fakultas Kehutanan 
Universitas Tadulako Palu. Sejak mengikuti kuliah di kampusnya, Zainal kerap menjadi 
pengurus Senat dan BPM serta kelompok studi himpunan. Hal inilah yang membentuk 
karakter Zainal menjadi sosoknya memiliki bakat kepemimpinan. Baginya, politik 
praktis merupakan sebuah seni dan menjadikan sarana silaturahmi sesama insan 
ciptaan Allah SWT.

PEMBINAAN KELUARGA DENGAN NILAI-NILAI AGAMA
Kehidupan keluarga merupakan cerminan dan miniatur eksistensi seseorang di 

tengah masyarakat. Zainal,S.Hut merupakan kader Partai Demokrat yang bijak 
sukses membangun keluarga sederhana dan taat beribadah kepada Allah SWT. 
Zainal,S.Hut lahir di Kota Palu, 05 April 1977 dan menikah dengan istrinya tercinta 
Bernama Liliyanti. Kedua pasangan harmonis dan rukun ini telah dikaruniai empat 
orang anak. Keempat anaknya hidup rukun dan damai saling menghargai satu 
dengan lainnya. Demikian pula, masyarakat cukup respect perilaku sopan dan ramah 
keempat anak-anaknya itu. Dia bersyukur, di samping berhasil di dunia pendidikan 
juga taat beribadah dan menjalankan syariat Islam secara konsisten. Memang, kedua 
orang tua Zainal adalah tokoh masyarakat di lingkungannya, ia dikenal bijak dan 
aktif dalam kegiatan sosial. Ayahandanya merupakan sosok yang kerap memberikan 
sumbangan kepada Panti Asuhan, membantu membangun dan me melihara masjid, 
kelompok dzikir lainnya. 

Zainal,S.Hut dengan penuh rendah hati dan matang mensyukuri dengan adanya 
kepercayaan masyarakat Kota Palu menjadi anggota DPRD Kota Palu periode 2019-
2024. Meskipun dengan kesibukannya menyandang status legislator dan kader 
Partai politik Demokrat, tetapi ia tetap fokus dan concern terhadap pembinaan anak-
anaknya. Dalam prinsipnya bahwa keluarga yang diutamakan agar supaya terjaga 
dari pengaruh teknologi informasi yang dapat membentuk watak seseorang. Alhasil, 
ternyata Zainal dalam kesibukannya menjadi politisi berhasil membina anak-anaknya 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, 
Zainal mampu menyeimbangkan antara tugas dan fungsinya anggota DPRD Kota 
Palu dengan pembinaan keluarganya. 

Zainal,S.Hut kapasitas individunya dalam membangun komunikasi politik terhadap 
sesama anggota legislatif dan komunikasi sosial kepada masyarakat terjalin dengan 
baik. Kapasitas demikian buah dari pendidikan formal yang diperolehnya. Zainal 
telah menyelesaikan pendidikan formalnya dari SD, SMP, dan SMA hingga Perguruan 
Tinggi dengan prestasi sangat memuaskan. Dia selama menempuh pendidikan telah 
ikut serta dalam kegiatan organisasi siswa seperti OSIS dan lembaga kemahasiswaan. 
Realitas demikian inilah menampakkan jati dirinya sebagai sosoknya yang organisatoris 
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dan aktivis kampus. Masalah pentas politik praktis tidaklah membuatnya menjadi 
kaku dan grogi, tetapi telah menjadi bagian dari bakat dan seninya. 

DI PENTAS POLITIK UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Tujuan berpolitik adalah memperbaiki taraf kehidupan rakyat. Niat dan ketulusan 

hati Zainal ikut serta di pentas politik lokal di Kota Palu semata-mata berkeinginan 
mensejahterakan rakyat. Baginya, rakyat menggapai kehidupan yang lebih baik, 
maka bagian dari keberhasilannya menjalankan tugas dan fungsi DPRD Kota Palu. 
Di pentas politik di Parlemen Kota Palu, ia kerap berjuang mewujudkan aspirasi 
rakyat melalui program-program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Bagi kader 
partai Demokrat ini rakyat merupakan subyek pembangunan yang dapat menikmati 
hasil pembangunan. Pembangunan esensinya dapat bersentuhan langsung kebutuhan 
dan kepentingan masyarakat di berbagai level sosial. Menyadari realitas sosial 
ekonomi demikian, Zainal kerap bersuara kritis memasukkan program-program 
pembangunan pro rakyat kecil diakomodasi oleh eksekutif. Eksekutif yang menjalankan 
kebijakan publik, yang diawasi oleh legislatif. Meskipun kedua lembaga tersebut 
merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang 
Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. 

Zainal,S.Hut salah seorang wakil rakyat Kota Palu bijak dan santun memiliki 
sederetan pengalaman organisasi dan segudang pengalaman. Pengalaman memimpin 
organisasi dan mendapatkan penghargaan dari institusi yang kredibel di bidangnya 
membuktikan sosok kader Partai Demokrat ini cukup matang dalam dunia politik 
praktis. Pengalaman organisasi yang pernah dijalani oleh Zainal diantaranya Ketua 
KPA Paspila Kawatuna periode 1995-2000. Dengan keberhasilannya mengelola dan 
memimpin organisasi tersebut, Zainal kemudian dipercaya memangku jabatan Ketua 
Kelompok Masyarakat Setempat (KSM) periode 2010-2015 dan menjadi bagian 

:*Nama lengkap:Zainal, S.Hut ; *Tempat tgl lahir:Kota Palu, 05 April 1977 ;*Jenis kelamin:Laki-
laki ;*Agama: Islam ;*Nama istri:Liliyanti ;*Jumlah anak: 4 (empat) orang: Shaldiq Ibrahim, 
Naura Shakila, Gibran Sya’ban dan Hafidz Rabbani ;*Orang tua kandung: Ayah: Ruchman 
Pokay (Pensiunan ASN) dan Ibu:Nurhayati ;* Saudara kandung:Juarni, Moh.Mahdin, Zainab, 
Abd.Rajab dan Magefira ;*Partai Politik: Ketua PAC Partai Demokrat Mantikulore ;*Riwayat 
Pendidikan: SD Negeri Kawatuna Palu, ;Tsanawiyah ;SMA Negeri Biromaru; Sarjana S1 
Muhammadiyah Palu ;*Riwayat Organisasi :Anggota Mapala Unismuh Palu periode 2000 
-2004 ;Ketua KPA Paspila Kawatuna periode 1995-2000 ;Ketua Kelompok Masyarakat Setempat 
(KMS) periode 2010-2015 ;*Riwayat Pekerjaan: Tenaga Pendamping Masyarakat di Kementrian 
Kehutanan Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) periode 2007-2014 ;*Tenaga 
Relawan (PNPM) Kota Palu untuk Kelurahan Kawatuna periode 2007-2015 ;Tenaga Relawan 
Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) periode 2010-2015 ;Anggota DPRD Kota 
Palu periode 2019-2024.
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anggota Mapala Unismuh Palu periode 2000-2004. 
Di samping itu, beberapa pengalaman pekerjaan yang pernah Zainal dijabatnya 

diantaranya pernah menjadi Tenaga Pendamping Masyarakat di Kementrian Kehutanan 
yang di bawah Lembaga Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) periode 
2007-2014. Dia pun pernah juga menjadi Tenaga Relawan (PNPM) Kota Palu untuk 
kelurahan Kawatuna periode 2007-2015 dan Tenaga Relawan Program Daerah 
Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) periode 2010-2015. Pengalaman demi pengala-
man yang pernah dilaluinya, menjadi referensi modal sosial bagi Zainal lebih matang 
dan kompetensi memasuki arena politik praktis di Kota Palu. 

Dengan tingkat kematangan dan wawasan pikiran serta gagasan cerdas yang 
dimiliki oleh Zainal,S.Hut menampakkan sosoknya yang bijak dalam menilai perkem-
bangan pembangunan Kota Palu saat ini. Dia berharap hubungan sinergitas DPRD 
dan Pemerintah Daerah Kota Palu lebih ditingkatkan kualitasnya. Hubungan fungsional 
yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 
2014 saling menopang agar supaya pembangunan daerah semakin maju dan rakyat 
lebih sejahtera. Zainal mengakui bahwa Pemerintah Daerah Kota Palu telah 
memaksimalkan membangun dan membenahi pembangunan daerah tersebut. 
Baginya, mendukung dan mendorong agar supaya Kota Palu mendapatkan peng-
hargaan bergensi yaitu ADIPURA, tentu saja merupakan kesuksesan masyarakat 
Kota Palu.

Zainal pun selama mengabdikan dirinya secara tulus dan ikhlas di Parlemen 
Kota Palu ternyata memiliki kesan yang cukup inspiratif. Kesan tersebut: (1) Dapat 
mengaplikasikan keinginan untuk membantu masyarakat yang membutuhkannya. 
(2) Turun langsung di tengah-tengah masyarakat mendengar aspirasi mereka (rakyat). 
(3) Dapat mengaktualisasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan (4) Dapat 
bertemu langsung dengan struktural pejabat daerah maupun pusat. 
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 H. ASTAM ABDULLAH, S.Sos
WAKIL RAKYAT DENGAN NIAT IKHLAS DAN TULUS 

MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

“…,menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat 
serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dengan memperhatikan kesetaraan 

dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara…,”

BERKIPRAH DI POLITIK DENGAN NIAT IKHLAS DAN TULUS
Jika banyak orang menilai bahwa dunia politik itu identik dengan aktivitas kurang 

manusiawi atau negatif tetapi tidak bagi H.Astam Abdullah, S,Sos. Menurut sosok 
politisi bijak dan ramah yang pernah berkarier di birokrasi ini menilai politik praktis 
merupakan kegiatan yang mulia karena memperjuangkan hak-hak politik dan ekonomi 
rakyat. Bagi kader partai Gerindra yang dikenal santun ini memasuki arena politik 
tergantung niat seseorang. Bila, niat kita tulus dan ikhlas, niscaya akan melahirkan 
sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat. Meskipun, 
usianya terbilang melewati separuh abad, sosok yang karib dipanggil H. Astam ini 
tetap memiliki idealisme yang senantiasa berjuang dan untuk kesejahteraan rakyat. 
Ia menyadari bahwa melakoni dunia politik sesungguhnya diperlukan adanya 
pemahaman sistem ketatanegaraan dan sistem politik yang baik, sehingga menghindari 
adanya pemikiran radikalisme. H. Astam Abdullah, S.Sos sebagai sosok wakil rakyat 
yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas dan nasionalisme yang tinggi terhadap 
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keutuhan NKRI. Oleh karena itu, kader Partai Gerindra ini supel dan dinamis dalam 
berinteraksi dengan kelompok masyarakat tanpa adanya perbedaan etnis dan agama. 
Dengan integritas tinggi yang dimiliki alumni Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) 
Panca Marga Palu ini mendapatkan kepercayaan rakyat untuk duduk di kursi parlemen 
DPRD Kota Palu hasil pemilu 2019. Baginya, memasuki pentas politik baik di partai 
politik maupun di parlemen semata-mata hanya untuk mengabdi kepada rakyat. 
Ketulusan hatinya melakoni perannya selaku wakil rakyat sangat ketara, penam-
pilannya pun low profile, santun dan menghargai orang lain. Di lembaga legislatif 
Kota Palu selama menjalankan tugas dan fungsinya selaku legislator kerap menyuara-
kan aspirasi rakyat hingga diwujudkan menjadi program yang bersentuhan langsung 
dengan kehidupan rakyat kecil.

H. Astam Abdullah, S.Sos sosok wakil rakyat yang rendah hati, ramah serta 
bijak dalam membangun hubungan silaturhami baik dengan masyarakat luas maupun 
koleganya di DPRD Kota Palu. Ia memang politisi matang, baik dalam pola pikir 
maupun membangun rumusan program-program pembangunan. Ia pun amat peduli 
dengan masyarakat yang telah mengalami bencana alam gempa bumi, likuifaksi 
dan tsunami beberapa tahun silam. Oleh karena itu, H.Astam kerap mengunjungi 
masyarakat yang berdomisili di hunian sementara dan hunian tetap. Kepeduliannya 
itulah, mantan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ini terus berjuang 
agar supaya penyintas bencana alam tersebut mendapatkan fasilitas dan sarana 
rumah yang layak. Kepeduliannya, yang membuktikan H. Astam sosok wakil rakyat 
yang peduli dengan rakyat serta menyatu dengan rakyat di Kota Palu. Baginya, 
rakyat hendaknya diberdayakan di berbagai aspek, sehingga dapat menikmati hasil 
pembangunan.

FOKUS MEMBINA KELUARGA AGAMIS
Salah satu indikator keberhasilan seseorang tercermin dari kehidupan keluarga-

nya. Kemampuan merawat dan melestarikan kehidupan keluarganya dalam kondisi 
rukun dan harmonis. Hal ini tercermin dari kehidupan keluarga H.Astam Abdullah,S.
Sos dalam kehidupan sederhana dan bersahaja. Keluarga besar H.Astam meskipun 
masing-masing memiliki kesibukannya bersama istri sebagai pengabdi bangsa dan 
negara, tetap fokus melakukan pembinaan keluarga terutama ketiga anak-anaknya. 
Ia bersama sang istri tercinta Hj. Arida menjaga dan membina anak-anaknya agar 
patuh dan taat dalam menjalani syariat agama Islam sebagai pondasi dalam menjalani 
hidup sementara di alam fana ini. Di samping itu, etika dan moral sosial dan kultural 
juga ditanamkan sedini mungkin terhadap anak-anaknya. Baginya, membangun 
hubungan silaturahmi kepada orang lain merupakan bagian dari ibadah sehingga 
sanak keluarganya pun melestarikan nilai-nilai moralitas dan nilai-nilai agama Islam 
dalam setiap interaksi dan pergaulan sosial di lingkungannya. Oleh karena itu, 
keluarga H. Astam disenangi oleh banyak orang di sekitarnya. 
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Bagi H.Astam, sosok ayahnya dan ibundanya adalah panutannya. Kedua orang 
tuanya semasa hidupnya dikenal sosok tokoh masyarakat yang panutan di tengah 
masyarakat. Ia senang memberikan bantuan sosial untuk pembangunan masjid dan 
mushala di daerahnya. Sehingga mereka terpandang di tengah masyarakat karena 
berjasa dalam merintis pembangunan daerahnya itu. Demikian pula, sang ibunda 
dengan setia dan tulus mendampingi suaminya itu dan amat bijak kepada anak-
anaknya. H. Astam amat apresiatif terhadap kedua orang tuanya itu, karena dengan 
didikan yang begitu disiplin dan menghormati orang lain serta kerja keras atas ridho 
Allah SWT yang terwariskan kepadanya. Hal ini yang menjadi dasar dan acuan H. 
Astam mendidik  ketiga anak-anaknya. Alhasil, ketiga anak-anaknya cukup berhasil 
mengabdi kepada bangsa dan negara. Dengan didikan dan pembinaan agama Islam 
yang konsisten diterimanya semasa kecil hingga dewasa. H. Astam pada akhirnya 
setelah menikah dan dikaruniai anak-anak membentuk dirinya menjadi birokrat yang 
berkiprah di dunia  politik dan sukses menjadi wakil rakyat yang amanah. 

Di tengah kesibukannya, H. Astam tetap penuh perhatian menjaga kondisi 
harmonis keluarganya. Alumni SMA Negeri 1 Palu tahun 1983 ini, cukup berhasil 
membina keluarga yang sederhana dan bersahaja yang istiqamah. Hal inilah yang 
disyukuri H. Astam, ternyata keluarganya mengerti profesi dan karier yang penuh 
tantangan dan ujian. Tentu saja, menurutnya keberhasilannya baik di masa menjadi 
pejabat birokrasi maupun menjadi politisi atas doa dan motivasi sang istri tercinta 
Hj.Arida. Bahkan, H. Astam senantiasa membanggakan jasa dan pengabdian istrinya 
kepadanya.  

MENGABDI KEPADA RAKYAT NIAT TULUS
Setiap orang memasuki pentas politik beragam tujuan dan harapan yang ingin 

dicapai. H. Astam Abdullah, S.Sos memasuki arena politik semata-mata untuk 
mengabdikan dirinya kepada rakyat, dengan harapan rakyat dapat meningkatkan 
taraf hidupnya dan sejahtera. H. Astam, merupakan kader Partai Gerakan Indonesia 
Raya (Gerindra) dengan karakter rendah hati, ramah dan santun berharap dengan 
sisa umurnya dapat menghibahkan tenaga dan pikirannya kepada rakyat. Bahkan, 
dengan harapannya sebagai legislator suami Hj. Arida ini pembangunan Kota Palu 
berkembang dengan pesat, setelah ditempa dengan gempa bumi, likuifaksi dan 
tsunami beberapa tahun silam. Sebagai sosok yang istiqamah, H. Astam cukup 
bersyukur kepada Allah SWT, bahwa masyarakat Kota Palu bangkit dan bersemangat 
membangun Kota Palu. 

H. Astam kiprahnya di pentas politik baik di partai politik maupun di parlemen 
Kota Palu dengan tujuan memberdayakan kaum rakyat kecil yang telah mengalami 
bencana alam. Hal ini tercermin, anggota DPRD Kota Palu ini sering kali menyempatkan 
waktu turun langsung ke masyarakat di komunitas perumahan Hunian Sementara 
dan Hunian Tetap (Huntap). H. Astam cukup akrab dengan masyarakat Kota Palu 
karena dengan keramahannya. Baginya, masyarakat merupakan subyek pembangun-
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an, sehingga perlu untuk mendapatkan ide dan masukan aspirasi dalam menyusun 
program-program pembangunan. Masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka 
setiap tahunnya, rakyat semakin meningkat kualitas taraf hidupnya. 

Sosok H. Astam yang akrab dengan rakyat membuatnya dipercaya memangku 
jabatan ketua Kerukunan Masyarakat Kaili Unde pada periode 2009 –2018. Semasa 
kepemimpinannya, ia telah banyak berbuat dan mengabdikan dirinya khususnya 
kepada masyarakat Kaili Unde. Salah satunya yang menjadi hasil yang progresif 
adalah memberikan edukasi dan pendidikan formal bagi masyarakat Kaili Unde. 
Masyarakat Kaili Unde telah banyak menikmati pendidikan formal, dan banyak telah 
meraih sarjana. Masyarakat Kaili Unde telah banyak berhasil menjadi pejabat struktural 
birokrasi Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kerangka inilah menjadi 
bukti, bahwa H. Astam telah mengabdi kepada rakyat dalam rangka memberdayakan 
secara ekonomi dan politik. 

MENINGKATKAN SINERGITAS DENGAN EKSEKUTIF
Wakil rakyat dari kader Partai Gerindra H.Astam Abdullah, S.Sos menekankan 

dalam memajukan pembangunan daerah Kota Palu hendaknya meningkatkan 
sinergitas antara legislatif dan eksekutif (DPRD dan Pemerintah Daerah Kota). Dalam 
undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014, bahwa DPRD dan 
Pemerintah daerah merupakan unsur pemerintah daerah. Institusi DPRD dan 
Pemerintah Daerah merupakan mitra kerja sejajar. Oleh karena itu, menurutnya 
legislator dan birokrat dalam jajaran pemerintahan daerah Kota Palu hendaknya 
lebih meningkatkan sinergitasnya dalam merumuskan kebijakan dan program-program 
pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

H. Astam, selaku legislator dari partai Gerindra kerap mendukung program 
pembangunan pemerintah daerah sepanjang untuk kepentingan kesejahteraan 
rakyat. Rakyat sebagai subyek pembangunan menjadi ujung tombak roda pem-
bangunan. Oleh karena itu, program pemerintah hendaknya lebih aspiratif dan tepat 
guna. Dengan rumusan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran, 

*Nama lengkap: H. Astam Abdullah, S.Sos ;*Tempat tgl lahir: Kab. Donggala, 04 Juni 1957 
;*Jenis kelamin: Laki-laki ;*Partai Politik: Gerakan Indonesia Raya ;*Agama: Islam ;*Nama 
istri: Hj.Arida ;*Jumlah anak: 3 orang ;*Riwayat Pendidikan: SD Negeri Loli Tasiburi dari 
tahun 1970 tamat 1976; SMP Negeri 1 Palu dari tahun 1977 tamat 1979 ; SMA Negeri 1 Palu 
dari tahun 1980 tamat 1983 ; STIA PANCA MARGA Palu dari tahun 2005 tamat 2009 ;*Riwayat 
Organisasi: Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat periode 2006–2011; Ketua Kerukunan 
Masyarakat Kaili UNDE periode 2009–2018 ; Wakil Ketua DPC GERINDRA Kota Palu periode 
2013–2019 ;*Riwayat Pekerjaan: Kepala Seksi Pembinaan SMP Sulawesi Tengah Dinas 
Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 1979–2013; *Anggota DPRD Kota 
Palu periode 2019–2024.
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maka pembangunan Kota Palu, niscaya akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. 
Dengan berkah tersebut, Kota Palu akan mendapatkan penghargaan ADIPURA. 
Oleh karena itu, H. Astam mendukung program pembangunan dan kebijakan 
pemerintah daerah Kota Palu dalam membenahi dan membangun Kota Palu kini 
akan datang. 

Dalam padangan H. Astam, selaku anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024 
cukup salut dan apresiatif terhadap Walikota sekarang Hi.Hadianto Rasyid, S.E. 
Belum cukup satu tahun memangku jabatan, walikota, telah membangun sarana 
jalan dan sarana drainase. Tentu saja, bagi H. Astam mendukung program dan 
kebijakan pemerintah daerah Kota Palu yang telah berniat sungguh-sungguh 
membangun Kota Palu kini dan akan datang. Harapannya, semoga pembangunan 
dapat dirasakan dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan dan 
kemajuan suatu daerah dapat berhasil, bila rakyatnya menikmatinya dengan baik 
hingga dapat meningkatkan income pendapatan masyarakat. Kemajuan pembangunan 
dapat terealisasi dengan meningkatkan hubungan sinergitas DPRD dan Pemerintah 
Kota Palu yang lebih baik dan harmonis. Hubungan kelembagaan kedua Lembaga 
unsur pemerintahan daerah sebagai mitra kerja yang sejajar berdasarkan koridor 
undang-undang dan peraturan yang berlaku. 
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NENDRA KUSUMA PUTRA, S.E., M.M
WAKIL RAKYAT YANG DEMOKRATIS DAN PEDULI 
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI RAKYAT

“…,membangun daerah dan rakyat dalam mewujudkan peningkatan 
kesejahteraan ekonomi kerakyatan melalui kebijakan yang partisipastif,… ”

POLITISI MUDA YANG BERBAKAT DAN VISIONER
Politisi ini bernama Nendra Kusuma Putra, S.E., M.M atau akrab dikenal dengan 

sapaan Nendra. Ia merupakan sosok seorang anak yang dikenal patuh terhadap 
perintah orang tuanya. Lingkungan keluarga merupakan instrumen pendukung bagi 
dirinya untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak. Tidak hanya sebatas fisik saja, 
tetapi lingkungan keluarga juga sebagai ruang bagi dirinya untuk membentuk karakter 
dan kepribadiannya. Karakter, watak, dan budi pekerti baik yang ada pada dirinya 
mencerminkan bukti atas berhasilnya didikan orang tuanya. Politisi ini lahir di Palu 
pada tanggal 17 September 1987, dari pasangan suami-istri yang sangat sabar, 
tulus, dan menyayanginya. Ia lahir sebagai anak laki-laki yang membanggakan kedua 
orang tuanya. Semasa kecil, orang tuanya mendidik dengan menerapkan hidup 
sederhana dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT. Ia 
mengaku bahwa orang tuanya tak hentinya mendidik dengan nilai-nilai keagamaan 
dan kebudayaan untuk melakoni kehidupan sehari-hari.
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Sikap disiplin yang tumbuh murni dalam dirinya merupakan dambaan bagi kedua 
orang tuanya. Ia selalu mengingat bahwa kedua orang tuanya kerap kali mengajarkan 
kaidah-kaidah sosial untuk dijadikan sebagai bekal anaknya di kemudian hari. Orang 
tuanya selalu berpesan kepada dirinya agar senantiasa mengingat Allah SWT. 
Baginya, hal tersebut merupakan cara atau metode untuk menjadi kontrol dalam 
menjalankan kehidupan di dunia. Melalui metode seperti itulah politisi ini merasa 
bahwa ia menjadi leluasa dalam melakoni hidup dengan selalu berpegang teguh 
pada nilai agama dan budaya yang ia miliki. Di pandangan keluarganya, ia dipandang 
sebagai sosok anak yang jarang bahkan tidak pernah menyusahkan orang tuanya. 
Hal ini tentunya membuktikan bahwa Nendra merupakan sosok anak laki-laki yang 
mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Itulah sebabnya orang tuanya 
selalu memberikan kepercayaan dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi 
kehidupan politisi ini kelak.

Semasa kecilnya, ia menggunakan waktunya untuk belajar. Tercatat ia pernah 
menjadi siswa di SD Negeri 22 Palu tahun 1993-1999, SMP Karuna Dipa tahun 
1999-2002, SMA Karuna Dipa 2002-2005, kemudian ia melanjutkan studinya pada 
jenjang strata 1 (S1) di Universitas Tadulako tahun 2005-2010, dan setelah itu ia 
kembali melanjutkan studinya pada magister (S2) di Universitas Tadulako tahun 
2010-2012. Melihat rekam jejak pendidikan formal yang telah ia tempuh tentunya 
menjadikan kita semakin percaya bahwa kehadiran sosok politisi ini dapat memberikan 
perubahan baik terhadap pembangunan daerah Kota Palu. Tak hanya sampai di situ 
saja, politisi ini juga mempunyai rekam jejak karier yang mapan dalam mengikuti 
pendidikan non-formal serta kesibukan organisasi. Politisi ini pernah mengikuti Diklat 
Orientasi Fungsionaris Partai Golkar yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golongan 
Karya Kota pada tahun 2017. Selain itu, ia juga pernah menjadi sebagai Ketua Harian 
DPD Partai Golongan Karya Kota Palu pada tahun 2016-2017. Hal ini semakin 
membuktikan bahwa sosok politisi ini merupakan figur wakil rakyat yang kuat dan 
kokoh dalam menjalani kehidupan serta mengemban jabatan sebagai anggota DPRD 
Kota Palu periode 2019-2024.

BERKIPRAH DI PENTAS POLITIK UNTUK KESEJAHTERAAN 
RAKYAT

Berkiprah pada dunia politik praktis merupakan jembatan untuk mengeksplorasi 
dirinya dalam berjuang terhadap pembangunan. Politisi ini sangat perhatian terhadap 
kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kota Palu. Ia berprinsip untuk 
selalu berdedikasi dalam berjuang untuk pembangunan Kota Palu. Hal tentunya ia 
lakukan berdasarkan bekal pendidikan dan pengalaman hidup serta karier yang 
mapan. Menurutnya, rakyatnya tidak hanya sebatas obyek pembangunan tetapi 
rakyat adalah subyek pembangunan. Itulah sebabnya ia selalu mengajak rakyat 
untuk ikut serta dalam menentukan arah kebijakan dan penyelesaian persoalan 
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kerakyatan. Pembangunan akan menjadi lancar apabila dilakukan dengan cara yang 
demokratis. Urgensi yang saat ini harus dibangun adalah pemahaman demokrasi 
di kalangan rakyat Kota Palu. Pemahaman demokratis rakyat tentu akan melahirkan 
sumbangsih politik terhadap pembangunan Kota Palu. Menurutnya, terlebih dahulu 
rakyat harus paham terhadap konsep pembangunan yang nantinya sebagai landasan 
dalam melahirkan suatu kebijakan. Pemahaman rakyat terhadap pembangunan 
harus didasarkan semata-mata untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat bukan 
ditujukan kepada kepentingan pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu saja.

Keputusan politisi ini untuk terjun ke dalam politik praktis semata-mata dilakukan 
karena dedikasi dan berjuang untuk kepentingan daerah dan rakyat Kota Palu. 
Orientasinya dalam bekerja sebagai wakil rakyat atau anggota DPRD Kota Palu 
periode 2019-2020 adalah melakukan pengawalan terhadap kebijakan yang akan 
lahir. Sebelum ia memutuskan untuk terjun ke dalam dunia politik praktis, ia mengawali 
karier politiknya dengan bergabung ke Partai Golongan Karya. Hal ini dimaksudkan 
agar dirinya dapat belajar secara mendalam terkait dinamika sosial. Perjuangan 
untuk mendapat pelajaran sosial di Partai Golongan Karya semata-mata ia lakukan 
agar menumbuhkan kepekaan diri serta perasaan terhadap nasib rakyat dan daerah 
Kota Palu. Sejak ia di Partai Golongan Karya, Nendra dipercaya untuk mengemban 
amanah sebagai Ketua Harian. Hal ini tentunya merupakan prestasi dirinya dalam 
berproses terhadap dunia politik. Selama ia di Partai Golongan Karya, politisi ini 
tidak pernah sedikitpun merasa lelah apalagi menyerah dalam mencari ilmu penge-
tahuan berkenaan dengan dinamika sosial politik. Ia beranggapan bahwa ilmu adalah 
sesuatu yang mahal dan sulit untuk didapatkan maka gunakanlah waktu untuk 
mencari ilmu pengetahuan selagi mampu. Tahun 2019, ia memberanikan diri untuk 
terjun langsung ke dalam dunia politik praktis guna mewujudkan idealisme politiknya.

Politisi ini memandang bahwa politik merupakan sarana perjuangan untuk 
pembangunan daerah dan rakyat Kota Palu. Pandangan tersebut semata-mata 
karena idealismenya sebagai warga negara Indonesia yang patuh terhadap amanat 
Pancasila dan Konstitusi. Upaya untuk mewujudkan jaminan atas pembangunan 
daerah dan kesejahteraan rakyat dapat dilakukan terlebih dahulu melalui pelaksanaan 
otonomi daerah. Hal ini tentunya sejalan dengan prinsip dan idealismenya. Sebagai 
wakil rakyat tentu harus senantiasa berpikir dan mempunyai gagasan terhadap 
pembangunan daerah. Pemikiran dan gagasan tersebut merupakan cerminan positif 
kepada rakyat Kota Palu. Ia selalu mencerminkan sikap terbuka agar rakyat tidak 
sungkan untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kebijakan pem-
bangunan yang telah dilahirkan. Menurutnya, masukan, saran, dan kritik adalah 
motivasi bagi dirinya untuk selalu berjuang demi rakyat dan daerah Kota Palu. Selain 
itu, ia juga selalu menjaga marwah institusi DPRD Kota Palu dengan tujuan agar 
rakyat dapat melaksanakan haknya dan begitupun wakil rakyat dalam menjalankan 
kewajibannya.



Biografi Anggota DPRD Kota Palu 2019-2024

63

BERJUANG KESEJAHTERAAN EKONOMI RAKYAT
Setiap orang tentu mempunyai pandangan yang berbeda terhadap arah politik. 

Hal tersebut tentu berasal dari niat masing-masing para politisi. Politisi bersahaja 
ini, setelah terpilih sebagai anggota DPRD Kota Palu tentu dijadikannya sebagai 
kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan daerah dan rakyat Kota Palu. 
Dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat ia selalu mengedepankan dan 
memperjuangkan pembangunan kesejahteraan rakyat Kota Palu. Itulah sebabnya 
ia kerap kali meminta masukan dan saran kepada rakyat agar dapat menjadi bahan 
pertimbangan pada setiap sidang program pembangunan. Berbekal pengalaman 
pendidikan dan wawasan yang matang menjadikan dirinya sebagai anggota DPRD 
Kota Palu. Baginya, pencapaian diri sebagai anggota DPRD Kota Palu bukan hanya 
ditujukan untuk mengakomodir kepentingan pribadi saja tetapi juga wajib untuk 
kepentingan rakyat dan daerah Kota Palu. Dalam memperlancar perjuangannya 
politisi ini selalu membuka ruang komunikasi kepada tokoh masyarakat dan rakyat 
Kota Palu. Hal tersebut dikarenakan agar dapat mengetahui kebutuhan rakyat dan 
daerah. Selain itu, cara tersebut juga dipandang untuk melaksanakan amanat 
demokrasi sebagaimana dijamin pada konstitusi.

Menurut politisi satu ini, seorang anggota legislatif harus memahami filosofi yang 
telah ia sandang sebagai pemangku kewenangan untuk melahirkan kebijakan daerah 
melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Selain politik dipandang sebagai 
sarana untuk mencapai kekuasaan, politik juga dipandang sebagai sarana bagi 
seseorang untuk mengeksplorasi wawasan dan perjuangan terhadap rakyat dan 
daerah Kota Palu. Politisi ini selalu menanamkan prinsip pantang menyerah dalam 
menjalankan tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat. Itulah sebabnya ia selalu 
menjalankan tugas dan kewenangannya semata-mata ditujukan pada meningkatkan 
kesejahteraan rakyat Kota Palu. Di lingkungan kerabat kerjanya, sosok Nendra 
dipandang sebagai politisi yang selalu bersikap tegas dan konsisten dalam menyusun 
suatu kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi rakyat.

:*Nama Lengkap: Nendra Kusuma Putra, S.E., M.M ; *Tempat tgl lahir: Palu, 17 September 
1987; *Jenis Kelamin: Laki-laki; *Agama: Islam; *Alamat lengkap: Jl. Pue Panda 1 No. 5 
RT.002/RW.006, Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah; * 
Riwayat pendidikan: SD Negeri 22 Palu masuk tahun 1993 tamat 1999; * SMP Karuna Dipa 
masuk tahun 1999 tamat 2002; * SMA Karuna Dipa masuk tahun 2002 tamat 2005; *Strata 
I (S1) di Universitas Tadulako masuk tahun 2005 tamat 2010 ; dan *Magister (S2) di Universitas 
Tadulako masuk tahun 2010 tamat 2012 ;* Ketua Harian DPD Golongan Karya (Golkar) tahun 
2016 sampai 2017; *Orientasi Fungsionaris Partai Golkar yang diselenggarakan oleh DPD 
Golkar Kota Palu tahun 2017.
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Sebagai wakil rakyat tentu harus mempunyai kepedulian terhadap perkembangan 
dan kemajuan pembangunan daerah serta rakyat. Menurutnya, kemajuan suatu 
daerah dapat dilaksanakan melalui upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat. 
Perhatiannya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Kota Palu tidak pernah 
sedikitpun ia abaikan pada setiap sidang di DPRD Kota Palu. Ia tidak segan-segan 
apalagi takut untuk menentang kebijakan yang akan lahir apabila dipandangnya 
tidak memberikan manfaat bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan 
rakyat. Kesejahteraan rakyat adalah suatu tolak ukur keberhasilan pembangunan 
daerah. Oleh sebab itu, ia berpandangan bahwa perjuangan kesejahteraan ekonomi 
rakyat adalah upaya memasifkan pembangunan dengan cara menentukan arah 
kebijakan atas pelaksanaan pembangunan. 
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RUSMAN RAMLI,S.T.,M.M
WAKIL RAKYAT PEDULI NASIB RAKYAT KECIL

 

“…melakoni peran politik hendaknya didasarkan dengan etika politik yang  tulus 
dan ikhlas. Dengan demikian, niscaya akan menjadi pemimpin yang amanah,…”

WAKIL RAKYAT YANG AMANAH 
Sebagian orang memandang politik praktis perilaku kurang baik dan tidak beretika 

dalam merebut dan mempertahankan jabatan dan kedudukan politik. Tentu saja 
pemikiran dan cara pandang demikian begitu naif, karena merebut dan mencapai 
kemerdekaan hak asasi setiap insan karena adanya hak-hak politik yang dimilikinya. 
Politik merupakan aktivitas yang mulia jika memang niat dan tujuannya semata-mata 
tulus dan ikhlas. Keikhlasan dalam berpolitik berarti menjunjung tinggi harkat dan 
martabat jiwa kepemimpinan yang amanah. Rusman Ramli sosok wakil rakyat yang 
dikenal ramah dan rendah hati ini berkiprah di panggung politik lokal di Kota Palu 
lebih pada tujuan dan harapan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang 
mampu. Kepedulian kader PKS ini yang dikenal kritis dan progresif amat peduli 
terhadap kehidupan ekonomi rakyat kecil. Hal ini didasarkan realitas sosial di Kota 
Palu sejak pernah dilanda bencana alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami semakin 
bertambah populasi masyarakat kurang mampu dan termarjinalisasi kebijakan 
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pembangunan. Oleh karena itu, Rusman Ramli kerap memperjuangkan program 
pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat kecil yang 
menempati pinggiran dan sudut perkotaan. 

Rusman Ramli,S.T menafsirkan politik sebagai perjuangan untuk kepentingan 
dan kesejahteraan rakyat. Rakyat dapat sejahtera, maka pemimpin menjadi amanah 
dalam mejalankan tugas politiknya dengan baik. Kader Partai Keadilan Sejahtera 
yang potensial dan santun ini senantiasa memikirkan kehidupan ekonomi masyarakat 
kurang mampu terutama yang berdampak bencana alam, gempa bumi, likuifaksi 
dan tsunami. Sebagai sosok wakil rakyat yang bijak berpandangan ke depan amat 
peduli terhadap masyarakat yang berdampak bencana alam tersebut, terutama 
komunitas masyarakat yang bertempat tinggal tetap maupun yang sementara (Huntap 
dan Huntara). Kepedulian suami Safitrah Burhan diwujudkan dengan memperjuangkan 
aspirasi dan program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan 
peningkatan taraf hidup masyarakat. 

Rusman Ramli,S.T sebagai mantan aktivis kampus KAMMI Daerah Palu ini 
berkiprah di pentas politik di Kota Palu melalui parlemen dan partai politik lebih pada 
atas dasar mengabdikan dirinya secara tulus untuk mewujudkan Kota Palu yang 
lebih maju dan mampu berdaya saing dengan daerah lainnya. Meskipun Kota Palu 
pernah dilanda musibah besar masyarakat pun bangkit bekerja keras dan solid 
semua stakeholders membangun Kota Palu. Beberapa tahun terakhir ini masyarakat 
Kota Palu dengan penuh kesabaran,tabah dan semangat kerja yang tinggi sehingga 
daerah ini mengalami pergerakan pembangun yang cukup signifikan. Bahkan, 
pergerakan dinamisasi perekonomian cukup baik dan positif. Kemajuan pembangunan 
saat ini merupakan soliditas dengan komitmen tinggi DPRD dan Pemerintah Kota 
Palu serta masyarakat. 

LEGISLATOR YANG MENGUTAMAKAN PENDIDIKAN
Kualitas dan kapasitas leadership seseorang amat ditentukan tingkat pendidikan 

baik formal maupun non formal. Menyadari hal tersebut Rusman Ramli,S.T sosok 
wakil rakyat memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik dan progresif. Ia mengawali 
pendidikannya pada level SD Negeri 31 Panaikang Kab. Sinjai dari tahun 1985 tamat 
1991, kemudian pada tingkat SMP Negeri Panaikang Kabupaten Sinjai dari tahun 
1991 tamat 1994. Setamat SMP di kampungnya, Rusman sapaan karibnya hijrah 
ke Makassar melanjutkan sekolah di STM Negeri Pembangunan Makassar dari tahun 
1994 tamat 1998. Dengan tekadnya menuntut ilmu pengetahuan Rusman kemudian 
lulus seleksi mahasiswa baru di Universitas Tadulako Palu tahun 1999 dan menye-
lesaikan studinya tahun 2007. 

Rusman Ramli dikenal figur kaum generasi muda yang idealis dan familiar 
kepada siapa pun. Semasa kuliah, Rusman sukses memimpin beberapa organisasi 
kemahasiswaan dan lembaga eksternal kampus. Sebagai mahasiswa Fakultas Teknik 
Untad ia menjadi aktivis kampus, juga menjadi pengurus Lembaga kemahasiswaan 
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seperti menjadi Ketua Umum LDK UPIM Universitas Tadulako Palu periode 2002–2003 
dan Ketua Bidang Pengembangan Komisariat periode 2002–2004. Organisasi dan 
lembaga merupakan tempat eksperimen kapasitas individu dalam kepemimpinan. 
Menurutnya, pengalaman dalam berorganisasi dapat mematangkan kontrol emosional, 
intelektual, dan religiusitas sehingga dapat bermanfaat bagi kemaslahatan banyak 
orang. Bagi, Rusman dunia pendidikan amat menunjang dalam pengambilan keputusan 
dan kebijakan politik di DPRD Kota Palu. 

Rusman Ramli,S.T lahir di Sinjai, 21 Februari 1978. Pernikahannya dengan  
Safitrah Burhan dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Keluarga besar Rusman termasuk 
kategori agamis dan bersahaja. Kedua orang tua Rusman cukup dikenal ramah dan 
gemar bersedekah kepada yatim piatu, panti asuhan, dan berkontribusi terhadap 
pembangunan sarana ibadah, terutama masjid. Ayahnya dikenal sebagai tokoh 
masyarakat cukup disegani dan berwibawa karena jiwa sosial yang tinggi dan sering 
membantu masyarakat yang kurang mampu. Ketiga anak-anaknya pun juga memiliki 
pendidikan agama dan moral yang berarti. Rusman cukup disiplin mengasuh dan 
mengayomi ketiga anak-anaknya dengan harapan dapat berguna kepada masyarakat, 
bangsa dan negara. 

Wakil rakyat Kota Palu dua periode ini pun tetap rendah hati, ramah dan santun 
tetap mempertahankan jati dirinya sebagai wakil rakyat yang merakyat. Ia kerap 
melakoni dunia politik praktis sebagai pengabdian kepada masyarakat dan berpegang 
teguh tugas dan fungsinya selaku legislator memperjuangkan kesejahteraan rakyat. 
Kiprahnya di kancah politik merupakan panggilan nurani sebagai respons tanggung 
jawab kepada masyarakat. Oleh karena itu, status dan jabatan sebagai anggota 
DPRD Kota Palu menjadi amanah yang harus dipegang teguh dan konsisten. 

SOSOK ORGANISATORIS: POLITIK SARANA SILATURAHMI
Rusman Ramli,S.T.,M.M merupakan politisi dan legislator piawai dan matang 

dalam perananya dalam melakoni politik praktis baik di partai politik maupun di 
parlemen. Rusman Ramli,S.T.,M.M jebolan sarjana S1 Fakultas Teknik Untad menjadi 
sosok organisatoris yang cukup bijak dan ramah. Ia pun termasuk mahasiswa 
Pascasarjana Magister Manajemen STIE Panca Bhakti Palu yang cukup berprestasi, 
sehingga diselesaikan masa studinya tepat waktu. Hal ini menunjukkan, bahwa kader 
PKS ini amat mengutamakan pendidikan formal dalam meningkatkan kualitas 
individunya selaku wakil rakyat di Kota Palu. Jejak rekam Rusman Ramli terkait 
dengan pengalaman berorganisasi baik di internal maupun eksternal kampus serta 
lembaga lainnya menjadi bukti bahwa dirinya memiliki bakat dan kecerdasan emosional 
dalam kepemimpinannya. Rusman yang dikenal kader Partai Keadilan Sejahtera 
telah dua periode dipercayakan rakyat memangku jabatan anggota DPRD Kota Palu 
yaitu periode 2014-2019 dan periode 2019-2024. Oleh karena itu, Rusman sebagai 
kader partai yang potensial yang berwawasan luas  berpotensi menggiring partainya 
merebut suara signifikan pada pemilu serentak tahun 2024 yang akan datang.
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 Sederetan organisasi dan lembaga pernah Rusman Ramli pimpin dan menjadi 
pengurus. Ia dipercayakan Ketua Umum DPW Himpunan Masyarakat Sinjai (HIMAS) 
periode 2015-2020. Pada periode 2012- 2020 mantan aktivis kampus ini dipercayakan 
memangku jabatan Sekretaris Umum Pengurus Masdjid Al Firdaus. Dengan keperca-
yaan disertai prestasinya memimpin organisasi, Rusman dipercayakan selaku Ketua 
Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Palu periode 2010-2015 dan 
sebelumnya, ia pernah menjadi Direktur Layanan Umum Clean Governance periode 
2008-2010. Bahkan, Rusman Ramli pernah mendapatkan amanah dari masyarakat 
selaku Wakil Ketua Bidang  Lembaga Keuangan pada organisasi Masyarakat Ekonomi 
Syariah (MES) Sulawesi Tengah pada periode 2008-2011. Ia pun dipercayakan 
memangku jabatan Ketua Umum LDK UPIM Universitas Tadulako Palu periode 
2002-2003, hamper tahun bersamaan dirinya juga menjabat Ketua Bidang Pengem-
bangan Komisariat KAMMI Daerah Palu periode 2002-2004 dan Ketua Remaja 
Masjid AlJariah Tatura Selatan serta beberapa organisasi lainnya yang pernah 
dinahkodahinya. Bahkan, perkumpulan bela diri Ju-Jitsu pun dipercayakan menjadi 
pembina di Kota Palu. Selain itu, ia dipercaya menjadi Ketua Pengurus Maskid Al 
Firdaus periode 2020-2025 dan pembina Komunitas Yaku PSM. 

*Nama lengkap: Rusman Ramli,S.T.,M.M ;*Tempat tgl lahir: Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan, 
21 Februari 1978 ;*Agama: Islam ;*Nama istri: Safitrah Burhan Dg.Pawata ;*Jumlah anak: 
4 (empat) anak : Kayyisah Nur Aulia, SMPIT YAPIDH Bekasi, Muhammad Fajrul Haq, SDIT Bina 
Insan Palu, Muhammad Fahriza Ulhaq, SDIT Bina Insan Palu, Muhammad Faqih Imanulhaq 
;*Partai Politik: Partai Keadilan Sejahtera ;* Riwayat Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Palu 
periode 2014-2019 dan periode 2019–2024 ; Fasilitator BSPS PT.Nusa Gala Sarana ; Fasilitator 
BSPS PT Patita Galaxy ; Fasilitator BSPS PT.Alpindo Arga ; Manajer PKPU Cabang Palu ;*Riwayat 
Pendidikan: SD Negeri 31 Panaikang Kab. Sinjai dari 1985 tamat 1991; SMP Negeri Panaikang 
Kab. Sinjai dari 1991 tamat 1994 ;STM Negeri Pembangunan Makassar dari 1994 tamat 1998 
dan Sarjana S 1 Fakultas Teknik Universitas Tadulako Palu mulai 1999 selesai 2007; Magister 
Manajemen (M.M) STIE Panca Bhakti Palu;*Riwayat organisasi: Ketua Umum DPW Himpunan 
Masyarakat Sinjai (HIMAS) periode 2015–2020 ; Sekretaris Umum Pengurus Masdjid Al 
Firdaus periode 2012–2020 ;Direktur Layanan Umum Clean Governance periode 2008–2010 
;Sekretaris Direktur LPPDSM BKPRMI Wilayah Sulawesi Tengah periode 2008 – 2001 ; Wakil 
Ketua Bidang Lembaga Keuangan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sulawesi Tengah periode 
2008–2011 ;Ketua Umum LDK UPIM Universitas Tadulako Palu periode 2002–2004; Ketua 
Bidang Pengembangan Komisariat KAMMI Daerah Kota Palu periode 2002 – 2004; Ketua 
Remaja Mesdjid Aljariah Tatura Selatan periode 2002 – 2007;* Riwayat Kursus dan Diklat: 
mengikuti Workshop Optimalisasi Peran Pengawasan Anggota DPRD diselenggarakan Bidang 
Wilayah Dakwah Sulawesi DPP PKS tahun 2017;Workshop Optimalisasi Peran Pengawasan 
Anggota DPRD diselenggarakan Bidang Wilayah Dakwah Sulawesi Tengah tahun 2016 ; Rapat 
Kerja Teknis ADEKSI diselenggarakan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia tahun 2015 ; 
Pendidikan dan Pelatihan Orientasi bagi Anggota DPRD Kab/Kota se-Sulawesi Tengah 
diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2014 ; 
Ketua Pengurus Masjid Al Firdaus periode 2020-2025 ; Pembina Ju-Jitsu Kot Palu ; Pembina 
Komunitas Yaku PSM 
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Selain pengalaman organisasi dan institusi sosial dan kemasyarakatan yang 
pernah dipimpin dan dibinanya, Rusman Ramli pun memiliki penambahan ilmu 
pengetahuan berupa ikut serta kegiatan kursus dan diklat. Beberapa kegiatan 
Pendidikan non formal yang pernah diikutinya diantaranya. Mantan manajer PKPU 
Cabang Palu yang dikenal rendah hati dan bijak ini pernah mengikuti Pendidikan 
dan Pelatihan Orientasi bagi Anggota DPRD Kab/Kota se-Sulawesi Tengah yang 
diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 
2014. Dirinya juga ikut Rapat Kerja Teknis ADEKSI yang diselenggarakan Asosiasi 
DPRD Kota Seluruh Indonesia tahun 2015. Mantan aktivis dan organisatoris yang 
visioner ini menyempatkan waktunya ikut serta Workshop Optimalisasi Peran 
Pengawasan Anggota DPRD yang diselenggarakan Bidang Wilayah Dakwah Sulawesi 
DPP PKS tahun 2016. 

Rusman Ramli,S.T.,M.M dengan semangatnya meningkatkan kualitas kapasitas 
individunya di tahun 2016 menjadi peserta terbaik Workshop Optimalisasi Peran 
Pengawasan Anggota DPRD yang diselenggarakan Bidang Wilayah Dakwah Sulawesi 
DPP PKS serta tahun 2017 dirinya pun berkesempatan mengikuti kembali Workshop 
Optimalisasi Peran Pengawasan Anggota DPRD yang diselenggarakan Bidang 
Wilayah Dakwah Sulawesi DPP PKS. Realitas demikian, Rusman Ramli,S.T.,M.M 
selain kader partai memiliki pengalaman organisasi yang matang dan juga pernah 
ikut serta peningkatan kualitas kapasitas individunya. Ia memang memasuki area 
politik praktis telah menjadi kiprah yang mulia karena menjadikan jabatan dan 
statusnya sebagai pengabdian kepada rakyat yang hendak menjadi amanah 
kemaslahatan masyarakat. Baginya, dunia politik praktis tidak menjadi kaku dan 
grogi, karena ia didukung pengalaman memimpin organisasi dan menuntut Pendidikan 
formal dan non formal secara baik dan efektif. Rusman Ramli,S.T.,M.M sebagai wakil 
rakyat Kota Palu dipercayakan selama dua periode, berharap hubungan mitra kerja 
antara legislatif dan eksekutif semakin baik dan bersinergitas. 
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MOHAMAD IMAM DARMAWAN
WAKIL RAKYAT YANG MENGABDIKAN 

DIRI BAGI MASYARAKAT

“…, memastikan kesejahteraan masyarakat Kota Palu bisa terwujud  
dengan cara mengawasi kinerja Pemerintah Kota Palu dan regulasi  

yang memihak kepada masyarakat…”

MENGABDIKAN DIRI UNTUK MASYARAKAT
Memasuki arena politik, setiap orang memiliki perspektif dan tujuan yang beragam. 

Panggung politik merupakan sarana untuk mewujudkan harapan rakyat dalam 
pencapaian tingkat kesejahteraannya. Di parlemen kemudian melahirkan kebijakan 
publik dengan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. 
Oleh karena itu, Mohamad Imam Darmawan dengan wataknya yang ramah dan 
santun ikut serta dalam partisipasi politik di DPRD Kota Palu merupakan tindakan 
dan sikap yang tepat untuk mewujudkan niat tulus dan ikhlasnya. Niat tulus dan  
ikhlas legislator muda yang karib disapa Imam ini terjun di dunia politik semata-mata 
hanya  memperjuangkan aspirasi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Baginya, 
di DPRD Kota Palu inilah segala kebijakan publik dibahas bersama dengan pemerintah 
daerah Kota Palu. Untuk itu, di panggung politik lokal di Kota Palu kondisi yang 
memungkinkan memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, terutama 
rakyat kecil.
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Imam sebagai legislator yang pernah bekerja tenaga kontrak di sekretariat DPRD 
Kota Palu, ia memahami mekanisme kerja badan legislatif. DPRD Kota Palu memiliki 
tiga fungsi, yaitu Fungsi Anggaran, Fungsi Kontrol dan Fungsi Pembentukan Peraturan 
Daerah. Ketiga fungsi ini yang menjadi patokan bekerjanya parlemen Kota Palu. 
Bagi Darmawan sosok wakil rakyat low profile dan ramah ini sebagai konsekuensi 
logis menjadi wakil rakyat Kota Palu berarti memperjuangkan kepentingan dan 
kebutuhan masyarakat Kota Palu. Oleh karena, statusnya legislator amat dijaga 
dengan baik karena merupakan amanah dari rakyat.

LINGKUNGAN KELUARGA AGAMIS DAN BERSAHAJA 
Lingkungan keluarga baik secara moral maupun perilakunya dapat dilihat cara 

tutur kata dan gesturnya. Keluarga besar Mohamad Imam Darmawan termasuk 
kategori menjunjung tinggi nilai-nilai kultural, adat istiadat dan moral. Keluarganya 
Darmawan yang lebih pokok dan penting adalah taat, patuh dan disiplin menjalankan 
syaraiat agama Islam dan segala perintah dan larangan Allah SWT. Kedua orang 
tuanya merupakan salah seorang tokoh masyarakat dan pensiunan Pegawai Negeri 
Sipil  yang dihormati. Ayahnya, Drs. Syamsu Alam kerap membantu fasilitas sarana 
ibadah, panti asuhan, dan pesantren. Ibunya sendiri bernama Ir. Sumiati juga pensiunan 
PNS ini  sangat menyayangi anak-anaknya dengan binaan moral kemanusiaan yang 
baik, sehingga Darmawan bersama saudaranya saling menghormati dan menghargai 
satu dengan lainnya. Ia bersama dua saudaranya kandung selalu membangun 
komu nikasi sosial yang sopan santun, yaitu Mohammad Makmun Juriansyah,S.H 
dan Aisya Tesya Putri, S,STP. Kenyataan inilah, keluarga besarnya cukup dihormati 
dan dihargai masyarakat sekitarnya. 

Mohamad Imam Darmawan kader partai Nasdem masa depan mengawali 
Pendidikan formalnya di SD Negeri Inpres Birobuli masuk tahun 1993 tamat 1999. 
Selanjutnya, ia melanjutkan sekolahnya di SMP Al-Azhar Palu masuk 1999 tamat 
2002 dengan prestasi cukup baik dan memuaskan. Dengan semangat menuntut 
ilmu pengetahuan, ia pun melanjutkan di sekolah SMA Negeri 1 Kota Palu mulai 
2002 tamat 2005. Di SMA Negeri 1 Palu. Hal inilah Imam cukup adaptif dan siap 
memasuki arena politik praktis baik partai politik maupun di parlemen Kota Palu.

MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Mohamad Imam Darmawan sosok legislator terbilang masih muda yang visioner 

dan memiliki idealisme. Harapan yang hendak diwujudkan sebagai anggota DPRD 
Kota Palu periode 2019–2024 adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Esensi 
pembangunan, yaitu untuk bermanfaat bagi kehidupan masyarakat keseluruhan Kota 
Palu. Niat mulia itu kemudian secara maksimal dilakoninya selama menjadi anggota 
legislatif DPRD Kota Palu sejak dilantik tahun 2019. Sejatinya, Darmawan adalah 
kader Partai Nasdem yang berwawasan luas, memahami bentul tugas dan fungsi 
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DPRD Kota Palu. Oleh karena itu, tugas dan fungsi DPRD berlangsung dengan 
efektif maka akan melahirkan kinerja yang bermafaat bagi kesejahteraan rakyat. Hal 
ini menunjukkan bahwa Darmawan mendapatkan kepercayaan memangku jabatan 
sebagai anggota Badan Anggaran dan anggota Komisi A DPRD Kota Palu periode 
2019-2024. 

Ketua DPC Palu Selatan partai Nasdem periode 2017–2018 ini kerap mengu-
mandangkan aspirasi rakyat kecil yang telah mengalami penderitaan pasca bencana 
alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami. Masyarakat kurang mampu mengharapkan 
pemberdayaan ekonomi sehingga dapat survival menjalani hidupnya. Kepedulian 
Darmawan dibuktikan dengan sering kali turun langsung menjumpai masyarakat 
untuk mendapatkan masukan, saran. Masukan dan saran serta hasil pemantauannya 
menjadi referensi sosial dan ekonomi yang akan diperjuangkan rapat-rapat di parlemen 
Kota Palu. Darmawan secara perlahan dan bertahap telah menunjukkan karya 
perjuangannya dengan mewujudkan program pembangunan yang bersentuhan 
langsung dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah perberdayaan 
ekonomi kerakyatan), termasuk  perbaikan jalan dan drainase. 

Darmawan dengan pengalaman pernah berkecimpung di pegawai Sekretariat 
DPRD Kota Palu sejak tahun 2007, memahami betul hubungan mitra kerja DPRD 
dan Pemerintah Daerah Kota Palu. Ia berharap, hubungan kedua Lembaga tersebut 
dapat meningkatkan kualitas sinergitasnya sehingga program pembangunan dapat 
bermanfaat dan tepat guna bagi kesejahteraan rakyat. Hal inilah menunjukkan sosok 
kader Partai Nasdem dipercayakan duduk di DPRD Kota Palu saat ini dengan tulus 
dan ikhlas berjuang mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kota Palu. Harapannya, 
semoga Kota Palu mendapatkan penghargaan pembangunan bergengsi, ADIPURA 
ke depan.

:*Nama lengkap: Mohamad Imam Darmawan ;*Tempat tgl lahir: Kota Palu, 08 Juni 1988 
;*Agama: Islam ;* Jenis kelamin: Laki-laki :*Jumlah anak: 2 orang: Jasyiyah Hapiah Ikhwatumila, 
lahir di Palu, 29 Desember 2011 dan Alkhalifi Fawwas Hamizan, lahir di Palu 4 Januari 2015: 
Nama orang tua kandung: Nama ayah: Drs.Syamsu Alam (Pensiunan PNS) dan Nama ibu: 
Ir.Sumiati (Pensiunan PNS) ;*Saudara kandung: Mohammad Makmun Juriansyah,S.H dan 
Aisya Tesya Putri, S,STP; ;*Partai: NASDEM ;* Kedudukan dalam partai politik: Wakil ketua 
Badan dan sayap DPD Nasdem Kota Palu; Fraksi NasDem DPRD Kota Palu periode 2019-2024; 
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Palu 2019-2024 dan anggota Komisi A DPRD Kota Palu 
2019-2024 ;* SAPMA PP Provinsi Sulteng ;* Riwayat Pendidikan: SD Negeri Inpres 5 Birobuli 
masuk 1993 tamat 1999 ;SMP Al-Azhar Palu masuk 1999 tamat 2002 ; SMA Negeri 1 Palu 
masuk 2002 tamat 2005 ;*Riwayat pekerjaan: Tenaga Kontrak pada Sekretariat DPRD Kota 
Palu 2007–2015 ;Anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024.
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IRSAN SATRIYA,S.H
 

BERJUANG UNTUK KEPENTINGAN 
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

“…, politik merupakan perjuangan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat 
yang dilandasi hati nurani yang tulus dan ikhlas untuk memberikan yang terbaik 

buat masyarakat,..”

BERKIPRAH DI ARENA POLITIK DENGAN HATI NURANI
Arena politik merupakan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan kekuasaan 

(power). Hakekat politik itu adalah kekuasaan. Namun, politik memiliki esensi tujuan 
mulia, karena memperjuangkan hak-hak politik setiap warga negara sehingga dapat 
hidup yang layak. Hal inilah menjadi gagasan pokok nurani politisi muda dan kader 
masa depan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA). Pada pemilu serentak tahun 
2019, Irsan Satriya, S.H mampu mendulang suara signifikan yang menggiring dirinya 
menjadi anggota DPRD Kota Palu periode 2019–2024. Ia merupakan kader Partai 
HANURA yang prospektif, menjadi potensial mendongkrak suara partainya pada 
pemilu 2024 nanti. Meskipun telah menyandang anggota legislatif Kota Palu, tetapi 
ia  tetap rendah hati, ramah dan santun. Ia memahami bahwa duduk di kursi kedaulatan 
rakyat saat ini merupakan amanah dan rakyat dan dipertanggungjawabkan kelak 
kepada Allah SWT. Hal inilah membuat dirinya cukup istiqamah dan membangun 
silaturahmi kepada siap pun yang dikenalnya. 
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Irsan Satriya, S.H sosok politisi muda yang berbakat dengan pandangan jauh 
ke depan kerap melontarkan gagasan cerdas dalam setiap kesempatan rapat-rapat 
di DPRD Kota Palu. Jebolan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu ini 
semasa mahasiswa telah menyisihkan separuh waktunya aktif dalam kegiatan 
kemahasiswaan. Ia aktif dan masuk jajaran pengurus Senat dan Badan Perwakilan 
Mahasiswa. Pengalamannya semasa kuliah membuatnya matang dalam arena politik 
praktis baik di partai politik maupun di lembaga legislatif Kota Palu yang begitu 
dinamis dan fleksibel. Latihan kepemimpinan dasar, bagi wakil rakyat kelahiran Tolitoli 
ini menjadi bekal berharga ketika menjalani kariernya sebagai politisi dan anggota 
legislator DPRD Kota Palu. Kemampuan membangun komunikasi politik dengan 
sesama koleganya di DPRD maupun pemerintah daerah Kota Palu telah membuat 
dirinya cukup familiar. Irsan Satriya, S.H membangun komunikasi politik bukan hanya 
pada pihak legislatif tetap yang lebih penting adalah komunikasi politik dengan rakyat, 
sehingga program-program pembangunan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan 
rakyat itu sendiri. 

Meskipun sebagai anggota dewan, Irsan Satriya, S.H tetap berpenampilan 
sederhana dan rendah hati. Ia merupakan kader Partai HANURA ramah dan santun 
kepada siapa pun yang membuat dirinya disenangi banyak orang. Ia juga sangat 
suka bersedekah dan memberikan bantuan baik itu tempat-tempat ibadah ataupun 
berbagai panti asuhan. Ia juga merupakan sosok kader partai Hanura yang berwawasan 
luas dan mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

MENGUTAMAKAN PEMBINAAN AGAMA KEPADA KELUARGA
Irsan Satriya, S.H lahir di Tolitoli pada tanggal 20 Juni 1983. Istrinya Bernama 

Sri Wahyuni Podungge yang berprofesi swasta. Pernikahan Irsan Satriya dengan 
wanita pilihannya, Sri Wahyuni telah dikaruniai 2 orang anak. Kedua anaknya bernama 
Nurul Husna Aina lahir 18 Juni 2009 dan Nur Naima Putri lahir tanggal 28 Oktober 
2010.  Irsan Satriya menamatkan pendidikan tingkat atasnya di SMA Negeri 4 Palu 
tahun 2001, kemudian melanjutkan studinya pada Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Palu pada tahun 2001. Ia merupakan sosok ayah yang berhasil 
mendidik anaknya hingga kedua anaknya berhasil baik dalam pendidikan dan tekun 
beribadah kepada Allh SWT. Kemampuan mendidik anak-anaknya hingga berhasil, 
merupakan titisan dari orang tuanya. Orang tua Irsan Satriya dikenal tokoh masyarakat 
yang tegas, disiplin dan bijak. Ayahnya Bernama Amir Hamzah Ali merupakan 
pensiunan kejaksaan yang cukup ramah, bijak dan disiplin dalam mendidik anak-
anaknya. Bahkan, ibunya sendiri kerap memberikan nasehat terutama penekanan 
dalam disiplin menunaikan ibadah menegakkan nilai-nilai agama Islam. Warisan 
cara mendidik dan membina anak-anak ke arah yang lebih baik yang telah dipraktikkan 
kepada anak-anaknya. Ia merasa bersyukur kehadirat Allah SWT, kedua anak-
anaknya hidup rukun dan sukses menggapai masa depan. 
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Meskipun Irsan Satriya,S.H sibuk menekuni profesinya sebagai politisi dan wakil 
rakyat, tetap meluangkan waktunya melakukan pembinaan agama dan moral terhadap 
sanak keluarganya, terutama kedua anak-anaknya. Ia mengutamakan pembinaan 
agama yang senantiasa membangun silaturhami kepada orang lain. Alhasil, anak-
anaknya cukup disukai masyarakat di sekitarnya. Di samping itu, Irsan Satriya sebagai 
orang tua, amat concern terkait dengan kesuksesan pendidikan kedua anak-anaknya. 
Kedua anak-anaknya telah meraih kesuksesan di dunia pendidikan dan tetap menjaga 
serta disiplin menjalankan ajaran agama Islam. Bahkan, kedua anak-anaknya cukup 
santun dan ramah serta menghargai orang lain, apalagi lebih tua darinya. 

WAKIL RAKYAT MENGABDI KEPADA RAKYAT
Irsan Satriya, S.H telah dipercaya rakyat Kota Palu menyandang status wakil 

rakyat setelah ikut pemilu legislatif tahun 2019. Sebagai wakil rakyat, tujuannya untuk 
mengabdikan dirinya kepada rakyat dalam rangka memperjuangkan aspirasi terkait 
program-program pro dengan rakyat yang kurang mampu. Di Kota Palu sejak ditempa 
bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi, sebagian masyarakat mengalami 
penderitaan, kehilangan tempat tinggal. Bahkan, sebagian sanak keluarga dan 
kehilangan harta benda, maka tentu saja jumlah kemiskinan semakin meningkat. 
Hal inilah, kader Partai Hanura yang ramah dan santun ini penuh kepedulian terhadap 
nasib masyarakat kala itu. Tentu saja, Irsan Satriya terpanggil untuk mengabdikan 
dirinya menyelesaikan problematika sosial ekonomi masyarakat Kota Palu khususnya. 
Dengan obsesinya, memasuki ranah parlemen ini, ia ingin memberikan yang terbaik 
bagi masyarakat. Oleh karena itu, dengan dasar, hati nurani yang tulus dan ikhlas 
Irsan Satriya memasuki arena politik praktis semat-mata untuk mengabdi kepada 
rakyat Kota Palu. Oleh karena itu, semua program pemerintah Kota Palu, berkaitan 
dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan sangat mendukung. Hal ini dicerminkannya 
memperjuangkan ekonomi kerakyatan yang bersentuhan langsung dengan kese-
jahteraan rakyat terus diperjuangkan pada setiap kesempatan rapat-rapat di DPRD 
Kota Palu. 

*:Nama lengkap: Irsan Satriya, S.H; *Tempat/tgl lahir: Toli-Toli, 20 Juni 1983; *Partai Politik: 
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);*Jenis kelamin: Laki-laki;*Agama: Islam :*Nama istri: 
Sri Wahyuni Podungge, S.IP ;* Jumlah anak : 2 orang: Nurul Husna Aina Putri, lahir 18 Juni 
2009 dan Nur Naima Putri, lahir 28 Oktober 2010;*Pekerjaan istri: Swasta; Orang tua 
kandung: Nama ayah:Amir Hamzah Ali (pensiunan Kejaksaan) dan nama ibu: Salawati (ibu 
rumah tangga). ;*Saudara Kandung: Warda wati, Yuni Anti, Rahmatia, Irfan Perkasa dan 
Restu Amelia. :*Riwayat pendidikan: Universitas Muhammadiyah Palu dari tahun 2001 selesai 
2007;* SMA Negeri 4 Palu mulai 1998 selesai 2001; SMP Negeri 2 Jeneponto Kab. Jeneponto 
dan SD Inpres Tarowang Kab.Jeneponto.;*Riwayat organisasi: Ketua Karang Taruna Kota 
Palu periode 2019-2024 ; Ketua Perbakin Kota Palu periode 2021-2026 dan Ketua IOF Kota 
Palu periode 2023-2026. 
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Di DPRD Kot Palu, Irsan Satriya cukup dikenal salah seorang sosok wakil rakyat 
yang muda, ramah dan visioner kerap menyuarakan hak-hak ekonomi masyarakat 
yang mengalami dampak bencana alam, gempa bumi, likuifaksi dan tsunami. Salah 
satunya program pembangunan yang diperjuangkannya adalah pembangunan 
perumahan sementara dan perumahan tetap. Bahkan, ia kerap turun langsung ke 
komunitas masyarakat yang mengalami dampak pembangunan untuk mendapatkan 
saran dan masukan dari masyarakat. Perjuangan sosial, kader partai Hanura yang 
potensial ini menjadi bukti bahwa ia memasuki arena politik praktis merupakan 
pengabdian kepada rakyat. Harapannya, sinergi antara legislatif dan eksekutif 
senantiasa terjaga agar pembangunan Kota Palu terlaksana dengan baik. 

Kader Partai Hanura yang ramah dan santun ini merupakan politisi dan wakil 
rakyat yang cukup dekat dengan rakyatnya. Dengan kapasitas individunya dalam 
melakoni peran legislatif di DPRD Kota Palu, ternyata ia memiliki sederetan pengalaman 
organisasi. Pengalaman organisasi yang pernah dipercayakan diantaranya Ketua 
Karang Taruna Kota Palu periode 2019-2024, Ketua Perbakin Kota Palu periode 
2021-2026 dan Ketua IOF Kota Palu periode 2023-2026. Selain itu anggota Komisi 
A DPRD Kota Palu periode 2019-2024 ini kerap ikut serta LDK, Diklat dan Bintek 
Partai di Jakarta. Di DPRD Kota Palu pada periode ini ia termasuk anggota Badan 
Anggaran. Irsan Satriya,S.H berkiprah di pentas politik parlemen Kota Palu semata-
mata hanya untuk mengabdikan diri dalam rangka memajukan pembangunan daerah 
Kota Palu dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Harapannya, pembangunan Kota 
Palu mendapatkan penghargaan ADIPURA. 
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N A R W I S
WAKIL RAKYAT YANG BERINTEGRITAS 

DAN AMANAH

“…,sebagai wakil rakyat harus senantiasa menerapkan nilai Agama dan 
konstitusionalisme sebagai basis dalam menentukan arah kebijakan terhadap 

pembangunan daerah,…”

WAKIL RAKYAT YANG AMANAH DAN PEDULI
Sosok politisi berwibawa ini merupakan seorang yang mempunyai segudang 

pengalaman serta gagasan terhadap pembangunan Kota Palu. Politisi ini bernama 
Narwis, tokoh pemuda yang lahir di Taipa pada tanggal 20 Mei 1965. Di sela-sela 
kesibukannya sebagai wakil rakyat, ia selalu menyempatkan diri untuk berinteraksi 
dengan orang-orang sekitarnya. Ia menyadari jabatan yang ia dapatkan saat ini 
bukanlah sebagai penyekat atau pembatas dalam berinteraksi dengan orang-orang 
sekitar. Sejatinya, jabatan anggota DPRD Kota Palu yang ia sandang saat ini harus 
ditopang dengan sikap terbuka dan ramah kepada setiap orang. Politisi ini juga 
dikenal sebagai seseorang yang mempunyai gagasan ideal terhadap pembangunan 
Kota Palu. Semasa mudanya, ia menghabiskan waktunya untuk bersekolah. Tercatat 
ia pernah menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Taipa tahun 1977-1981, SMP 
Negeri Tawaeli tahun 1981-1984, dan SMA Tawaeli tahun 1984-1987.

Pendidikan merupakan instrumen pendukung dalam menambah wawasan, 
mengembangkan kemampuan, dan membentuk karakter dan kepribadian diri. Melihat 
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rekam jejak pengalaman yang ia miliki tentu mencerminkan bahwa sosok politisi ini 
mempunyai semangat dan karakter pantang menyerah terhadap segala rintangan.
Ia memanfaatkan usia mudanya untuk selalu berproses dengan penuh kesabaran 
dan ketekunan. Karakter dan pribadinya yang santun serta ramah merupakan salah 
satu alasan bagi orang-orang sekitarnya merasakan nyaman dalam berinteraksi 
dengannya. Hal ini dikarenakan kesabaran dirinya dalam menekuni proses menjalani 
kehidupannya. Menurutnya, pengalaman adalah guru dalam melakoni kehidupan 
kelak. Pengalaman adalah ilmu yang mahal dan semua orang dapat memilikinya. 
Oleh sebab itulah, ia berpesan kepada kaum pemuda/pemudi untuk memanfaatkan 
masa mudanya dengan hal-hal positif. Lanjutnya, sesuatu hal positif adalah modal 
utama dalam melakoni kehidupan kelak. Hal positif akan memberikan dampak ideal 
terhadap keberlangsungan hidup.

LEGISLATOR BERHATI PEDULI RAKYAT KECIL
Sebelum Narwis memutuskan untuk terjun dalam dunia politik praktis, terlebih 

dahulu memutuskan untuk bergabung di Partai Hati Nurani Rakyat. Ia melihat partai 
ini merupakan salah satu sarana pendukung bagi dirinya untuk berproses dan 
mengembangkan wawasan serta pengetahuan bagi kehidupan sekaligus dinamika 
sosial. Dalam berproses di Partai Hati Nurani Rakyat ia lakoni dengan penuh kesabaran 
dan ketekunan. Selama ia berproses di Partai Hati Nurani Rakyat, ia banyak 
mempelajari dinamika sosial sehingga membuat dirinya semakin peka terhadap 
perkembangan rakyat. Itulah yang menjadi sebab dirinya untuk tetap berjuang dan 
pantang menyerah terhadap perjuangan pembangunan daerah dan rakyat Kota Palu. 
Saat ini, dunia politik tentu sangat membutuhkan sosok politisi yang mempunyai 
gagasan progresif dalam menjalankan tugas dan fungsi konstitusional sebagai wakil 
rakyat. Daerah Kota Palu telah memiliki sosok politisi yang mempunyai gagasan 
progresif tersebut melalui sosok Narwis sebagai anggota DPRD Kota Palu periode 
2019-2024. Gagasan atau pemikiran progresif yang ia miliki tentu menjadi sumbangsih 
ideal bagi keberlangsungan program pembangunan daerah Kota Palu. Menurutnya, 
dalam menentukan kebijakan terhadap program pembangunan perlu adanya pemikiran 
atau gagasan progresif yang nantinya akan menjadi sebuah terabasan ideal.

Menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat tentunya merupakan 
sebuah tanggung jawab sekaligus kewajiban moril yang harus ia lakukan. Keputusan-
nya untuk terjun dalam dunia politik praktis adalah suatu keputusan tulus karena 
didasari oleh ketulusan hati terhadap perjuangan untuk memajukan daerah dan 
rakyat Kota Palu. Dinamika politik serta corak-corak politik yang begitu beragam 
harus mampu diatasi dalam usaha menjalankan amanah dari rakyat tersebut. Politisi 
ini selalu beranggapan bahwa setiap hambatan maupun tantangan apapun harus 
dihadapi dengan ketulusan dan keikhlasan. Melalui sikap tulus dan ikhlas akan 
menumbuhkan semangat perjuangan terhadap kemajuan pembangunan Kota Palu. 
Setiap wakil rakyat harus mempunyai sikap pantang menyerah terhadap segala 
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sesuatu yang menjadi hambatan keberlangsungan pembangunan. Narwis selalu 
menganggap bahwa keputusannya untuk terjun dalam dunia politik praktis adalah 
panggilan hati nuraninya untuk berjuang bersama rakyat dalam memajukan Kota 
Palu. Hal ini tentunya menjadi modal utama bagi dirinya untuk menjalankan tugasnya 
sebagai wakil rakyat. Berbekal pengalaman yang matang tentu mampu membentuk 
kepekaan dirinya terhadap perkembangan sosial yang sedang dihadapi rakyat Kota 
Palu. Narwis, kader partai yang rendah hati, dan berjiwa sosial serta peduli dengan 
rakyat kecil.

Simpati rakyat Kota Palu terhadap sosok politisi ini merupakan kepuasan bagi 
dirinya. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan suara yang diraihnya dalam 
kontestasi demokrasi pada tahun 2019 silam. Sosok politisi ini mampu meraih 
kedudukan sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Palu pada periode 2019-2024. 
Ketulusan niatnya sebagai wakil rakyat semata-mata hanya untuk berjuang demi 
kepentingan daerah dan rakyat Kota Palu. Kapasitas dirinya sebagai wakil rakyat 
tentu akan menjadi sarana perjuangannya dalam mewujudkan kemajuan pembangunan 
daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, daerah dan rakyat harus 
berkembang secara bersamaan. Hal ini dikarenakan agar rakyat dapat merasakan 
dampak pembangunan itu sendiri. Idealnya sebagai wakil rakyat harus senantiasa 
mendengarkan aspirasi rakyat. Melalui aspirasi tersebut maka wakil rakyat akan 
merasa terbantu dalam menentukan arah kebijakan. Hal ini dikarenakan aspirasi 
rakyat merupakan keluh kesah atas suatu persoalan yang sedang mereka hadapi. 
Adanya aspirasi rakyat maka saat itu pula peran dan fungsi wakil rakyat dibutuhkan 
secara totalitas untuk membantu rakyat dalam menyelesaikan permasalahan yang 
sedang dihadapinya. Menurutnya, strategi ideal dalam meningkatkan kesejahteraan 
rakyat adalah melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sehingga dengan hal 
tersebut maka pembangunan daerah pun akan menjadi lancar dan dapat dirasakan 
oleh segenap rakyat Kota Palu.

INTEGRITAS ADALAH PRINSIP UTAMA PERJUANGANNYA
Terlahir sebagai anak yang dibesarkan dan dididik dengan baik serta penuh 

kesabaran oleh kedua orang tuanya menjadikan pribadi politisi ini selalu mencerminkan 
sikap integritas sekaligus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Perjalanan 
lika-liku kehidupannya mampu memberikan banyak pelajaran untuk melakoni 
kehidupannya sekarang maupun di masa mendatang. Serangkaian pengalaman 
dan rekam jejak yang ia miliki tentu mampu mengantarkan sosok politisi ini kepada 
jabatan sebagai wakil rakyat atau anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024. 
Keputusannya terjun ke dalam pentas politik praktis semata-mata untuk berjuang 
atas nama rakyat dengan mengakomodir segala kepentingan maupun kebutuhan 
rakyat Kota Palu. Proses-proses penempaan diri yang telah ia lalui tentu dapat 
memberikan sumbangsih terbesar dalam kehidupan saat ini. Keberhasilannya dalam 
meraih jabatan sebagai anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024 merupakan 
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prestasi cemerlang dan hasil dari serangkaian proses yang miliki. Sikap terbuka dan 
ramah terhadap setiap orang yang ia temui merupakan ciri khasnya dalam bekerja. 
Fleksibelitasnya sebagai wakil rakyat mampu memberikan kesan nyaman terhadap 
setiap orang yang berinteraksi dengannya.

Gaya hidup yang sederhana pun merupakan salah satu ciri khasnya meskipun 
saat ini ia telah menjadi anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024. Hal tersebut 
tentu tidak mampu melunturkan segala kepribadiannya. Bahkan kedudukan yang 
saat ini ia raih pun menjadikan kepribadiannya semakin baik dan ramah terhadap 
siapapun. Baginya, Keramahan adalah sikap jitu untuk berinteraksi dengan rakyat. 
Semasa kecilnya, ia selalu dididik dengan menanamkan nilai-nilai agama. Hal inilah 
yang saat ini selalu ia terapkan dalam menjalani kehidupannya. Begitupun dalam 
melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat ia selalu mengedepankan 
sikap integritas sebagai ketulusannya terhadap perjuangan terhadap pembangunan 
Kota Palu. Selain integritas, ia juga selalu menjaga kepercayaan rakyat Kota Palu 
dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat. Sikap yang ideal tersebut selalu 
ia lakukan dalam menjalani kehidupan dan pekerjaannya. Sehingga hal tersebut 
menjadi cerminan bahwa begitu baik dan ideal didikan orang tuanya semasa kecil. 
Dengan sikap integritas, bertanggung jawab, ramah, dan santun yang ia miliki tentu 
merupakan keberhasilan bagi orang tuanya dalam mendidik anaknya semasa kecil.

Menurutnya, sebagai wakil rakyat perlu adanya sikap integritas dalam diri agar 
terhindar dari segala godaan duniawi. Moralitas dalam diri harus selalu dijaga agar 
dapat melaksanakan segala program pembangunan yang semata-mata ditujukan 
kepada kepentingan dan kebutuhan daerah maupun rakyat Kota Palu. Ia selalu 
berharap agar kebijakan-kebijakan yang lahir dapat berpihak terhadap kepentingan 
daerah dan rakyat Kota Palu. Itulah sebabnya ia selalu mencerminkan sikap integritas 
dalam menjalani tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Narwis beranggapan 
bahwa kedudukan yang saat ini ia raih adalah panggilan moril sehingga harus 
dilaksanakan serta diselesaikan dengan tuntas. Narwis selalu berpesan kepada 
kaum pemuda/pemudi agar mempunyai integritas dalam hidupnya. Hal ini dikarenakan 
kaum pemuda/pemudi merupakan sosok pemimpin bangsa sekaligus penentu arah 
kebijakan pembangunan suatu bangsa di kemudian hari. Sebagai kader partai yang 
berwawasan luas dan bijak, Narwis kerap mendukung program pemerintah daerah 
di segala bidang. Ia berharap Kota Palu mendapatkan prestasi pembangunan dengan 
penghargaan ADIPURA. 

*Nama lengkap: Narwis ;*Tempat tgl lahir: Taipa, 20 Mei 1965 ;*Jenis kelamin: Laki-laki 
;*Agama: Islam ;*Alamat: Jl. S. Palayua RT.004/RW.003, Kel. Taipa, Kec. Palu Utara, Kota Palu, 
Prov. Sulawesi Tengah ;* Riwayat pendidikan: SD Negeri 1 Taipa masuk tahun 1977 tamat 
1981 ;*SMP Negeri Tawaeli masuk tahun 1981 tamat 1984; *SMA Negeri Tawaeli masuk 
tahun 1984 tamat 1987 ‘*Partai politik: Hanura ;*Anggota DPRD Kota Palu periode 2019-
2024. 
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ACHMAD ALAYDRUS
RAKYAT DIDAHULUKAN, 

KESEJAHTERAAN DIUTAMAKAN

“…,jabatan merupakan sebuah amanah yang hendak dipertanggungjawabkan 
kepada Allah SWT. Jabatan dan kedudukan dapat berguna dan bermanfaat, jika 

memberikan kemaslahatan kepada semua lapisan masyarakat

KIPRAH POLITIK SEBAGAI AMANAH
Secara kontekstual politik dapat dipahami sebagai suatu Amanah dari rakyat 

yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, politik jangan 
dijadikan sebagai sarana perebutan kepentingan dan kekuasaan semata. Bagi, 
Achmad Alaydrus sosok wakil rakyat yang agamis, dan bijak ini memandang politik 
bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Politik mengajari 
seseorang dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Legislator 
dari kader PDIP yang cukup bijak dan ramah ini memandang bahwa politik praktis 
lebih dipandang sebagai panggilan nurani untuk memperjuangkan kebutuhan dan 
kepentingan rakyat kecil. Bahkan, politik itu dijadikan sarana mengabdi kepada 
bangsa dan negara yang didasarkan niat tulus dan ikhlas. Achmad Alayidrus sosoknya 
yang ramah, bijak dan santun terpencar di wajahnya menampakkan dirinya yang 
agamis dan berwawasan luas. Baginya, politik merupakan memperjuangkan hak-hak 
politik dan ekonomi rakyat kecil. Di Parlemen DPRD Kota Palu ini sebagai sarana 
efektif memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi masyarakat. 
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Achmad Alaydrus sosok figur wakil rakyat cukup dekat dengan rakyat kerap 
membangun komunikasi politik dan sosial. Rakyatlah yang menjadi sumber informasi 
yang berharga patut untuk menjadi rumusan kebijakan publik. Oleh karena itu, kader 
PDIP ini dengan wawasan luas dan daya pikirnya cukup kritis kerap menjumpai 
masyarakat di lokasi dan di kampung-kampung terdapat komunitas masyarakat yang 
kurang mampu. Ia memang salah seorang legislator sangat peduli terhadap kehidupan 
rakyat kecil. Bahkan, ia sering kali mengundang masyarakat ke rumahnya untuk 
berdialog dan bertukar pikiran terkait laju pembangunan Kota Palu yang bermuara 
peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat. Realitas sosiologis di lapangan semakin 
meningkat populasi rakyat yang kurang mampu akibat dampak bencana alam gempa 
bumi, likuifaksi dan tsunami yang pernah dilanda Kota Palu beberapa tahun silam. 

MEMBINA KELUARGA DAN TAAT BERIBADAH
Salah satu faktor penilaian banyak orang terkait berhasil dan sukses tidaknya 

adalah kondisi dan situasi kehidupan sanak keluarganya. Keluarga menjadi salah 
faktor penopan sukses seseorang menapaki langkah-langkah kariernya. Oleh karena 
itu, bagi  Achmad Alaydrus dalam beragam aktivitasnya baik karier politiknya sebagai 
kader PDIP dan anggota DPRD Kota Palu maupun kegiatan sosial lainnya tetap 
memprioritaskan pembinaan dan ketaatan beribadah serta kerukunan keluarganya. 
Ketaatan beribadah kepada Allah SWT merupakan kewajiban seorang muslim. 
Kenyataan bahwa keluarga besar legislator Kota Palu periode 2019-2024 ini  karib 
disapa pak Achmad ini senantiasa menekankan mendisiplinkan kepada kedua anak-
anaknya agar supaya hidup sederhana dan mensyukuri nikmat Allah SWT dan taat 
beribadah kepada-Nya. Cara pembinaan demikian kerap kali diterapkan di lingkungan 
keluarganya sehingga tidak terjebak dengan kehidupan materialistis dan individualistis. 
Dalam keluarganya ia selalu menyarankan agar selalu berjiwa sosial dan bersedekah 
ke panti asuhan dan tempat panti sosial lainnya. Keluarga Achmad Alaydrus termasuk 
terpandang dan terhormat di lingkungannya. Kedua orang tuanya dikenal sosok yang 
taat menjalankan syariat Islam dan memberikan sumbangan pembangunan masjid 
dan bersedekah di panti asuhan serta membantu pesantren. Realitas sosial demikian 
inilah mencerminkan keluarga besar Achmad Alaydrus hidup sederhana, bersahaja 
dan mementingkan peningkatan kualitas beribada kepada sang Pencipta. 

Achmad Alaydrus lahir di Kota Manado, 27 Juli 1977 dan istrinya bernama 
Ilmawati Tauhid, S.T membangun kehidupan rumah tangga yang sederhana dan 
taat beribadah kepada Allah SWT. Keduanya telah dikaruniai empat orang anak dan 
semuanya telah berhasil dan sukses baik di bidang pendidikan maupun di lingkungan 
pekerjaan. Kedua anaknya pun disiplin menjalankan syariat Islam secara konsisten 
dan istiqamah. Keluarga besar Achmad Alaydrus senangi dan dihormati masyarakat 
di sekitarnya. 

Achmad Alaydrus mengawali pendidikan formalnya di SD Negeri Inpres 2 Lere 
masuk tahun 1984 tamat 1990. Ia merupakan salah seorang siswa yang cerdas dan 
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tekun sehingga mendapatkan nilai baik. Dia kemudian melanjutkan sekolahnya di 
SMP Alkhairat masuk 1990 tamat 1993 dan SMA Karya Palu dan sarjana S1 STISIPOL 
Panca Bhakti Palu tahun 1997. Semasa sekolah, Achmad Alaydrus menorehkan diri 
sebagai siswa berprestasi. Bahkan, selama di usianya remaja telah sederetan 
organisasi kepemudaan yang pernah diikutinya. Selama itulah, kemampuan individunya 
dalam memimpin lembaga dan organisasi teruji. Ternyata, kader PDIP ini memiliki 
bakat kepemimpinan dan membangun relasi sosial dan kemasyarakatan lebih baik. 
Dan ia aktivis KNPI dan Ketua GMNI.

PEDULI NASIB RAKYAT KECIL 
Memiliki pandangan dan naluri kemanusiaan yang tinggi merupakan keniscayaan 

bagi setiap legislator. Menjabat selaku wakil rakyat tentu saja menjadi pengayom 
terhadap rakyatnya, sehingga keterwakilan dapat berjalan dengan baik. Wakil rakyat 
kerap diasumsikan sebagai representasi dari masyarakat. Masyarakat mempercayakan 
kepada wakilnya untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan setia insan yang 
diwakilnya. Hal inilah menjadi cerminan Achmad Alaydrus sosok wakil rakyat yang 
kerap peduli terhadap kehidupan masyarakat, terutama nasib rakyat kecil. Dia 
memahami eksistensinya selaku legislator DPRD Kota Palu terpilih pada Pemilu 
2019. Dengan jabatan dan status anggota Parlemen cukup berat disandangnya 
karena pertimbangan moral dan etika sosial yang harus dijaga. Oleh karena itu, 
Achmad Alaydrus telah menjadi politisi PDIP tidak pernah luput dari kepeduliannya 
terhadap nasib rakyat kecil. Rakyat kecil semakin bertambah kuantitasnya sebagai 
dampak bencana alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami. Bahkan, saat masyarakat 
dilanda tragedi kemanusiaan, yaitu Pandemi Covid 19 yang tiada berakhir. 

Achmad Alaydrus anggota DPRD Kota Palu yang ramah dan rendah hati 
memahami betul tanggung jawabnya selaku wakil rakyat. Dia berpandangan bahwa 
fokus dan trend pembangunan infrastruktur ke depan harus berorientasi untuk 
kepentingan masyarakat luas. Sebab salah satu indikator penting bagi keberhasilan 
pembangunan terletak pada tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana pembangunan 
bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Baginya, masyarakatlah yang menjadi subyek 
pembangunan, tentu saja harus tepat guna dan bermanfaat kepada kesejahteraan 
rakyat. Menurutnya, yang lebih penting adalah memberdayakan dan memanusiakan 

:*Nama lengkap: Achmad Alaydrus ;*Tempat tgl lahir: Kota Manado, 27 Juli 1977 ;*Agama: 
Islam ;*Jenis kelamin: Laki-laki ;*Nama istri: Ilmawati Tauhid,S.T ;*Jumlah anak: 4 orang 
;*Partai politik: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ;*Riwayat pendidikan:SD 
Negeri Inpres 2 Lere masuk 1984 tamat 1990 ;SMP Alkhairat masuk 1990 tamat 1993 dan 
SMA Karya; Sarjana (S1) STISIPOL PANCA BHAKTI PALU tahun 1997 ;*Riwayat organisasi: 
Ketua DPC PDI Perjuangan ; Aktivis KNPI ; Ketua GMNI;*Anggota DPRD Kota Palu periode 
2019-2024.
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kuam rakyat kecil, sehingga mendapatkan hak-hak ekonomi dan politik yang sama 
dengan warga negara lainnya. 

Achmad Alaydrus kader PDIP masa depan dan matang, tetapi memperagakan 
wataknya yang agamis dan ramah kepada siapa pun baik dikenal maupun tidak 
dikenalnya. Sosok legislator yang berwawasan luas dan visioner berharap hubungan 
antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Palu semakin ditingkatkan kualitas 
sinergitasnya. Hubungan sinergitas kedua lembaga unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 
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Hi.MOH.NASIR DAENG GANI
WAKIL RAKYAT YANG BIJAK 

DAN PEDULI NASIB RAKYAT KECIL

“…, keberhasilan dan kemajuan pembangunan bukan hanya diukur dengan 
tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana hasil pembangunan dapat 

dinikmati rakyat kecil,..”

MENGABDI KEPADA RAKYAT DENGAN TULUS
Aktivitas politik tidak mesti dipersepsikan negatif, tetapi sesuatu yang bertujuan 

mulia. Mulia karena memperjuangkan kualitas hidup masyarakat dan mengangkat 
derajat kaum rakyat kecil. Hal inilah menginspirasi Hi.Moh.Nasir Daeng Gani sosok 
politisi dan kader partai Kebangkitan Bangsa Kota Palu memasuki arena politik 
praktis. Wakil rakyat Kota Palu dua periode ini yang karib disapa Hi.Moh.Nasir dikenal 
cukup ramah, bijak dan santun kepada siapa pun yang dikenalnya. Bahkan, tanpa 
dikenal pun ia pertama-pertama menyapa orang lain. Sifat dan karakternya yang 
rendah hati, dan tidak suka menonjolkan dirinya membuatnya disenangi olah banyak 
orang. Ia pun lebih meluangkan waktu mengunjungi masyarakat untuk mendapatkan 
masuk dan saran, sehingga menjadi bahan dan materi untuk diperjuangkan di setiap 
rapat-rapat DPRD Kota Palu. Baginya, menyandang predikat anggota DPRD Kota 
Palu dua periode dipercaya olah rakyat Kota Palu, semata-mata memasuki wilayah 
politik praktis secara tulus dan ikhlas untuk mengabdi kepada rakyat. 
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Sebagai tokoh masyarakat yang merakyat, Hi. Moh. Nasir dikenal ramah dan 
murah senyum. Sosoknya agamis, aktif beberapa kegiatan sosial, seperti di panti 
asuhan dan rajin bersedekah untuk pembangunan sarana ibadah, seperti masjid. 
Di mana pun ia menemukan masjid yang membutuhkan bantuan pembangunan, 
tanpa menunggu waktu langsung membantunya berupa dana dan bahan bangunan. 
Realitas sosial yang peragakan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota 
Palu, memang dikenal santun dan mudah membantu orang yang memerlukan 
bantuan. 

Hi. Moh. Nasir memasuki arena politik praktis di Kota Palu merupakan pengabdian 
kepada rakyat. Kepeduliannya terhadap nasib rakyat kecil begitu besar setelah Kota 
Palu mengalami musiba bencana alam, gempa bumi, likuifaksi dan tsunami. Kondisi 
masyarakat Kota Palu sejak itu hingga kini cukup banyak kehilangan tempat kerja 
dan kemiskinan semakin bertambah. Hal inilah, Hi. Moh. Nasir amat peduli terhadap 
rakyat yang kurang mampu dan kehilangan tempat tinggal tetap. Masyarakat yang 
mengalami dampak bencana alam tersebut telah Sebagian besar menempati hunian 
tetap yang telah dibangun pemerintah. Meskipun demikian, kader Partai Kebangkitan 
Bangsa  ini tetap concern dan peduli terhadap nasib rakyat kecil. Kepeduliannya itu 
diwujudkan  melalui perjuangan program-program pembangunan yang bersentuhan 
langsung dengan kesejahteraan rakyat. 

Legislator Hi. Moh. Nasir Daeng Gani kerap memperjuangkan nasib para Usaha 
Kecil Menengah (UKM) yang tengah mulai bangkit. Perjuangan anggota DPRD Kota 
Palu ini lebih kepada penataan sistem niaga perekonomian UKM. Dengan berdayanya 
UKM, maka akan menggenjot geliat dinamisasi perekenomian rakyat. Perekonomian 
rakyat dalam bentuk UKM relatif dominan menjadi Sebagian mata pencaharian 
masyarakat Kota Palu. Oleh karena itu, suami Hj.Masana ini, ikut serta dalam politik 
praktis semata-mata merupakan pengabdian kepada rakyat. Hal ini disadarinya 
bahwa status wakil rakyat, hendaknya menjadi amanah yang harus dipegang teguh. 
Dalam pokok-pokok pikiran Hi. Moh. Nasir bahwa berpolitik itu sesuatu aktivitas yang 
mulia tergantung niat dan tujuan kita, karena hanya menjadi anggota legislator Kota 
Palu dapat memperjuangkan kepentingan rakyat kecil secara langsung. Dengan 
perjuangan aspirasi tersebut, maka rakyat pun menikmati kemajuan pembangunan. 
Oleh karena itu, baginya pembangunan harus dinikmati semua lapisan masyarakat. 
Ia pun berkomitmen membangun sinergitas dengan Pemerintah Daerah Kota Palu 
dalam memajukan pembangunan. Tentu saja, dengan kemajuan pembangunan yang 
lebih maju dan rakyatnya sejahtera, kita akan bangga sebagai anak bangsa. 

MEMBINA KELUARGA HIDUP SEDERHANA DAN AGAMIS
Tentu saja harapan setiap orang tua adalah membangun keluarga sederhana 

dan bersahaja. Keluarga sederhana dan bersahaja akan dilandasi dengan keteguhan 
iman dan taqwa kepada Allah SWT. Sosok politisi PKB yang kerap berpenampilan 
sederhana ini, berhasil membangun keluarga dalam berkehidupan sederhana dan 
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agamis. Meskipun, dalam kesibukannya sebagai anggota DPRD Kota Palu, ia tetap 
menyisihkan waktu melakukan pembinaan terhadap keluarganya, terutama kedua 
anak-anaknya. Baginya, membina keluarga amat penting karena salah satu indikator 
kesuksesan seseorang adalah tercermin dari kehidupan keluarganya. Alhasil, keluarga 
besar Hi.Moh. Nasir termasuk potret keluarga hidup sederhana, bersahaja dan 
agamis.

Hi. Moh. Nasir Daeng Gani telah membangun keluarga harmonis Bersama 
istrinya tercinta Hj. Masana. Jalinan cinta kasih kedua insan ini, telah dikaruniai dua 
orang anak. Kedua anak-anaknya telah sukses dan berhasil memiliki pekerjaan 
tetap. Mereka berdua rukun dan damai dalam menjalin jalinan keluarga harmonis 
dan lestari yang dilandasi iman dan taqwa kepada Allah SWT. Keberhasilan dan 
kesuksesan kedua anak-anaknya tersebut merupakan kebanggaan bagi Hi. Moh. 
Nasir dan istrinya Hj.Masana. Ia pun tidak pernah luput menasihati dan membimbing 
kedua anak-anaknya agar supaya lebih santun dan ramah serta menghargai orang 
lain. Dalam pandangannya, menghargai orang lain dan menghormati orang yang 
lebih tua merupakan bagian dari ibadah. Dengan memperagakan, perilaku sopan 
dan rendah hati kepada orang lain berarti melekatkan citra dan kewibawaan keluarga. 
Kenyataannya, keluarga besar Hi.Moh. Nasir cukup dikenal dihormati masyarakat 
di sekitarnya. 

Hi. Moh. Nasir Daeng Gani lahir di Kota Palu pada tanggal 09 Agustus 1956. 
Semasa mudanya, dikenal pekerja keras, disiplin dan visioner. Ia bergitu supel dan 
dinamis bergaul dengan sebayanya, sehingga teman-temannya pun cukup menyu-
kainya. Jiwa sosial dan kesenangan membantu (sedekah) orang lain sejak usia 
remaja. Di usianya itu betul-betul memanfaatkan tenaga dan pikirannya untuk 
kemaslahatan orang banyak. 

Hi. Moh. Nasir mengawali derap langkah pendidikannya sejak SD Negeri 2 Palu 
tahun 1962 dan tamat 1968. Semasa sekolah di Sekolah Dasar, ia dikenal murid 
cerdas dan disiplin. Nilai rapornya cukup menggembirakan. Ia dengan semangatnya 
melanjutkan sekolahnya di STN Palu dari tahun 1968 dan tamat 1971. Di STN Palu 
selama menempuh pendidikan, termasuk siswa cerdas dalam menyimak pelajaran, 
sehingga prestasinya cukup baik. Selanjutnya, suami Hj. Masana ini meneruskan 
sekolahnya di SMA Cokroaminoto Palu sejak tahun 1978 dan tamat 1981. Semasa 
SMA termasuk pelajar yang tekun dan disiplin dalam belajar setiap tugas yang telah 
diberikan gurunya. Kedisiplinannya membuat dirinya selalu menempatkan posisi 
sepuluh besar siswa berprestasi. 

JABATAN SEBAGAI AMANAH
Setiap insan tentu saja berbeda menafsirkan hakekat dan tujuan sebuah jabatan 

dan status. Bagi Hi. Moh. Nasir Daeng Gani politisi bijak dan kader senior Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) jabatan dan status sosial yang disandangnya merupakan 
amanah. Amanah dari rakyat yang harus dipikulnya sebagai tanggungjawab dalam 
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mengayomi dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Demikian pula jabatan yang 
harus dipertanggungjawabkan kepada sang pencipta Allah SWT. Menyadari hal itu, 
Hi. Moh. Nasir berlabuh dalam pentas politik praktis baik partai politik maupun di 
legislatif merupakan panggilan Nurani untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat. 
Di lembaga DPRD inilah kemudian menjadi saran memperjuangkan dan mewujudkan 
keinginan dan kepentingan rakyat. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi 
di negara demokrasi yang wakil rakyatnya dipilih langsung oleh rakyat. Hi. Moh. 
Nasir sebagai sosoknya wakil rakyat yang dekat dengan rakyat tanpa adanya 
perbedaan daerah pemilihan, disadarinya bahwa dirinya adalah wakil rakyat Kota 
Palu yang sesungguhnya memperjuangkan kehidupan ekonomi rakyat di daerah ini.

Hi. Moh. Nasir Daeng Gani berkiprah di dunia politik praktis semata-mata hanya 
niat yang tulus dan ikhlas untuk memberdayakan rakyat kecil. Kepeduliannya terhadap 
rakyat kecil, menurutnya, sejak beberapa tahun setelah bencana gempa bumi, 
likuifaksi dan tsunami yang dialami masyarakat Kota Palu, semakin bertambah 
penduduk miskin. Tetapi, disyukuri bahwa masyarakat Kota Palu merupakan 
masyarakat yang tabah dan pekerja keras serta disiplin sehingga perekonomian 
daerah semakin tumbuh secara signifikan. Legislator kedua periode ini kerap 
mengunjungi masyarakat yang ada di komunitas hunian tetap (Huntap) dalam rangka 
bincang-bincang tentang apa yang dialami masyarakat setempat. Realitas inilah 
mencerminkan Hi.Moh. Nasir merupakan figur politisi yang penuh kepedulian terhadap 
nasib pengungsi dan nasib kaum duafa serta kaum miskin. 

Hi. Moh. Nasir Daeng Gani kerap membangun komunikasi politik serta komunikasi 
sosial dan kultural di berbagai komunitas masyarakat di Kota Palu. Ia wakil rakyat 
yang suka bersedekah dan membantu orang yang memerlukan kebutuhan ini 
berkomitmen mendorong pemerintah daerah Kota Palu di beberapa program-program 
pembangunan agar supaya daerah kita ini dapat mendapatkan penghargaan 
pembangunan ADIPURA. Tentu saja, kader PKB ini mendukung pemerintah di 
berbagai sektor terutama program pembangunan yang tepat guna bagi masyarakat. 
Harapannya, hasil kemajuan pembangunan dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. 

MEMBANGUN SINERGITAS DENGAN PEMERINTAH DAERAH
Derap langkah pembangunan saat di Kota Palu, tentu saja yang berperan penting 

adalah DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Palu. Hal itulah yang kerap suarakan 
legislator ramah dan santun ini di setiap kesempatan diskusi dan rapat-rapat di 
lembaga legislatif Kota Palu. Hi.Moh. Nasir menyadari bahwa dalam undang-undang 
Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014, bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah 
merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pada kedua lembaga negara 
tersebut, Hi. Moh. Nasir menyarankan ditingkatkan hubungan sinergitas, karena 
DPRD dan Pemerintah daerah merupakan perumus dan pelaksana kebijakan publik. 
DPRD dan Pemerintah daerah Kota Palu merupakan mitra kerja dalam merumuskan 



Biografi Anggota DPRD Kota Palu 2019-2024

89

dan menentukan program-program pembangunan daerah yang bermanfaat bagi 
masyarakat. 

Harapan Hi. Moh. Nasir selaku anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024 
hubungan sinergitas DPRD dan Pemerinrtah Daerah Kot Palu lebih ditingkatkan. 
Hal ini beberapa rumusan kebijakan publik hendaknya lebih bermanfaat bagi 
masyarakat, terutama rakyat kecil. Pembangunan fisik berupa jalan dan jembatan 
serta perkantoran dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan 
daerah. Oleh karena itu, kader PKB masa depan ini menyarankan agar supaya 
pemerintah daerah lebih melakukan indentifikasi potensi Penghasilan Asli Daerah 
(PAD). Dengan mengidentifikasi potensi sumber-sumber PAD daerah Kota Palu, 
maka akan nampak sumber-sumber keuangan daerah yang hendaknya dikelola 
dengan baik. Hi. Moh. Nasir tetap berkomitmen memajukan daerah dan meningkatkan 
kesejahteraan rakyat yang dapat mengikis jumlah kemiskinan. Realitas sosial dan 
ekonomi demikian membuat Hi. Moh. Nasir sungguh-sungguh mendukung dan 
mendorong pemerintah daerah lebih kreatif dan produktif. 

:*Nama lengkap: Hi.Moh. Nasir Daeng Gani ;*Tempat tgl lahir: 09 Agustus 1956 ;*Jenis 
kelamin: Laki-laki ;*Agama: Islam ;*Alamat: Jl. Manggis No.12 Kota Palu ;*Nama istri: Hj. 
Masana ;*Jumlah anak: Dua orang ;*Riwayat pendidikan: SD Negeri 2 Palu masuk tahun 
1962 dan tamat 1968 ;*STN Palu masuk tahun 1968 dan tamat 1971 ;*SMA Cokroaminoto 
Palu masuk tahun 1978 dan tamat tahun 1981 ;* Anggota DPRD Kota Periode 2014–2019 
dan Periode 2019–2024 ;*Sekretaris DPC PKB Kota Palu tahun 2017 –2022. 
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MARSELINUS
WAKIL RAKYAT DENGAN PRINSIP MELAYANI 

MASYARAKAT  BUKAN UNTUK DILAYANI

“…,mengabdi untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan, menampung dan 
memperjuangkan aspirasi rakyat di berbagai aspek dan bidang berdasarkan 

undang-undang yang berlaku,...”

 
MEMPERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Esensi melakoni aktivitas politik, setiap insan memiliki prinsip dan visi masing-
masing untuk mencapai tujuan yang hendak digapainya. Wakil rakyat tentu saja 
berbeda dengan profesi kerja lainnya. Perbedaan tersebut dari subtansi kehadirannya 
di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Marselinus yang 
dikenal ramah dan santun kepada siapa pun menempatkan dirinya sebagai wakil 
rakyat yang dipilih langsung dari rakyat tentu saja menjadi pelayan masyarakat. 
Pelayanan masyarakat dalam konteks politik adalah memperjuangkan aspirasi, yang 
termuat kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat menjadi subyek 
pembangunan, oleh karena itu segala rumusan program pembangunan, kemudian 
menjadi kebijakan publik hendaknya didasarkan dengan keinginan dan kepentingan 
masyarakat. Dalam hal ini, Marselinus sebagai politisi dan sekaligus legislator DPRD 
Kota Palu menjadikan jabatan sebagai amanah dari rakyat.
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Marselinus kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang berkata dan 
berwawasan kebangsaan ini memahami betul tugas dan fungsinya selaku anggota 
DPRD Kota Palu periode 2019-2024. Dengan memahami tugas dan fungsinya dalam 
menjalankan amanah rakyat tentu saja berdasarkan koridor hukum yang berlaku. 
Pemahamannya terkait dengan eksistensinya di parlemen ini menempatkan dirinya 
sebagai wakil rakyat segenap masyarakat Kota Palu. Dengan demikian, baginya 
marwah lembaga legislatif hendaknya dijunjung tinggi dan dijaga dengan baik. 
Memang sejak dirinya dipercayakan rakyat duduk di gendung DPRD Kota Palu sejak 
pemilu 2019 kerap melakukan kunjungan langsung ke masyarakat bukan hanya di 
wilayah konstituennya, tetapi di berbagai kecamatan dan kelurahan. Politisi Perindo 
ini memang amat peduli terhadap kehidupan rakyat kecil dan masyarakat yang 
kurang mampu. Masyarakat yang kurang mampu relatif masih banyak di wilayah 
kelurahan terpencil yang menjadi dampak bencana alam gempa bumi, likuifaksi dan 
tsunami. 

Marselinus yang merupakan legislator Kota Palu yang bijak dan ramah ini cukup 
sensitif dan responsif terhadap masyarakat Kota Palu yang berdampak langsung 
dengan bencana alam beberapa tahun silam. Kepeduliannya terhadap rakyat kecil 
dibuktikannya di samping kerap mengunjungi komunitas masyarakat di Hunian Tetap 
(Huntap) dan juga memperjuangkan program-program pembangunan yang pro-rakyat 
kecil di setiap kesempatan rapat-rapat di DPRD Kota Palu. Kenyataan inilah menjadi 
preferensi politik baginya sebagai kader partai Perindo potensial dan masa depan. 
Ia kerap mengedepankan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, 
meskipun harus mengesampingkan kepentingan pribadi dan keluarganya. Hal inilah 
menunjukkan bahwa Marselinus adalah sosok wakil rakyat yang merakyat dan 
disenangi oleh masyarakat. 

LEGISLATOR BERJIWA KEBANGSAAN
 Legislator yang sedang menjalankan tugas dan fungsi kenegaraan di parlemen 

hendaknya mengedepankan dan mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan 
bangsa. Marselinus sosok legislator dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam 
derap langkahnya lebih mengutamakan persatuan sesama anak bangsa. Dengan 
rasa persatuan yang lebih solid, baginya sebagai anak bangsa harus lebih berjiwa 
kebangsaan untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota 
DPD Kota Palu hasil pemilu 2019 ini dalam membangun komunikasi politik di berbagai 
kalangan dan kelompok sosial, kerap membangun konsep dengan wawasan 
kebangsaan. Dengan jiwa kebangsaan tentu saja landasannya adalah ideologi 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka kita akan solid 
dan meningkatkan rasa nasionalisme kepada bangsa dan negara. Pada tataran ini 
tentu saja kita akan menjadi bangsa yang kuat dan besar. 

Marselinus kader Perindo dan legislator cerdas serta santun ini dalam membangun 
komunikasi politik baik di level parlemen maupun di partai politik kerap menanamkan 
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adanya rasa kebersamaan tanpa melahirkan sekat-sekat kultural dan kelas sosial. 
Sebagai sosok anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024, ia dipercaya duduk di 
komisi berinteraksi dengan siapa pun tanpa adanya perbedaan. Baginya, kita ini 
sesama anak bangsa memiliki tanggung jawab merawat dan menjaga rasa solidaritas 
sesama warga negara. Oleh karena itu, program-program pembangunan kerap 
melayani siapa pun tanpa adanya perbedaan agama, etnis dan asal daerah. Ia 
merupakan sosok sejati wakil rakyat senantiasa memperjuangkan kesejahteraan 
rakyat. 

Dengan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme yang tinggi, membuat 
Marselinus disenangi banyak orang. Bahkan, masyarakat di sekitarnya menjadi bagian 
dari keluarga. Ia tak henti-hentinya memberikan sumbangan kepada yang membutuh-
kan termasuk membantu pembangunan sarana ibadah seperti gereja dan masjid 
serta sarana ibadah lainnya. Memberikan bantuan kepada lembaga sosial dan 
kemanusiaan lainnya tidak luput darinya. Jiwa sosial, wakil rakyat yang merakyat ini 
di berbagai tempat kerap memberikan sedekah kepada siapa pun yang dikenal dan 
mengenalnya. Peribadi luhur sebetulnya merupakan warisan leluhur dan kedua 
orang tuanya. Kedua orang tuanya dikenal dermawan dan disiplin beribadah (agamis). 
Bahkan, di kampungnya ayahnya termasuk tokoh masyarakat yang menjadi panutan. 

KELUARGA SEDERHANA DAN TAAT BERIBADAH
Salah satu indikator kesuksesan seseorang adalah keberhasilan dalam membina 

keluarganya. Keluarga merupakan miniatur gambaran diri dan perilaku aktor dalam 
memainkan aktivitasnya di tengah masyarakat. Marselinus wakil rakyat dengan 
penuh kesibukan baik menjalankan fungsi dan tugasnya selaku politisi maupun 
kepala keluarga. Di sela kesibukannya, ia tetap menyempatkan waktunya membina 
keluarganya, terutama anaknya. Pembinaan lingkungan keluarganya merupakan 
penuh perhatian dengan menjaga keharmonisan dan kerukunan keluarganya. 
Ternyata, Marselinus berhasil dan sukses merawat dan melestarikan kerukunan dan 
kedamaian lingkungan keluarganya. Bahkan, keluarganya mendapatkan apresiasi 
dan dihargai oleh masyarakat di lingkungannya. Baginya, pola pembinaan keluarganya 
lebih kepada penghayatan dan penerapan nilai-nilai moralitas yang dilandasi ideologi 
Pancasila dan kebhinekaan. 

Lingkungan keluarga besar Marselinus terbilang taat beribadah (agamis) dan 
berjiwa sosial tinggi. Penghayatan dan penerapan nilai-nilai keagamaannya ditanamkan 
kepada anaknya sehingga tidak terseret dengan lingkungan glamour dan materialisme. 
Memang anaknya, termasuk anak yang taat dan patuh beribadah dan senantiasa 
menghargai orang lain. Istrinya, Yosfina Siahaya,S.T setia dan ikhlas mendampingi 
sang suami dalam menjalani hidup suka dan duka. Kesuksesan yang digapai 
Marselinus merupakan doa dan dukungan dari sang istri tercinta. 

Marselinus politisi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kelahiran Kota Palu, 
06 Agustus 1974 memulai pendidikannya dari SD PGRI Kecamatan Palu masuk 
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1984 tamat 1990. Bakat dan tingkat kecerdasan sosok wakil rakyat Kota Palu ini 
telah tampak di kala bersekolah di tingkat SD. Dengan semangat dan dorongan yang 
tinggi menuntut Pendidikan formal, suami Yosfina Siahaya,S.T ini melanjutkan di 
SMP Swasta Katolik Santo Palu dimulai sejak tahun 1990 tamat 1993. Setamat, di 
SMP tersebut, ia kemudian melanjutkan di SMA Persamaan dari tahun 1993 tamat 
1996. Di sekolah, Marselinus menyempatkan waktunya aktif dalam lingkungan 
organisasi Siswa. Ia mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan di sekolahnya, sehingga 
bakat kepemimpinan dan menjadi politisi telah terlatih. Jadi, memasuki arena politik 
praktis tidak menjadi masalah psikologis baginya.

BERKOMITMEN MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT
Marselinus sebagai sosok politisi dan wakil rakyat yang akrab dan menyatu 

dengan rakyatnya memahami betul yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. 
Dengan penuh rendah hati, mengakui bahwa memasuki di arena politik di parlemen 
semata-mata untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baginya, dengan 
komitmen mensejahterakan rakyat merupakan amanah selaku anggota parlemen 
Kota Palu. Dengan peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat, ia merasa bahwa 
dirinya telah berhasil dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Hal inilah yang 
menjadi komitmennya melakoni dunia politik praktis saat ini. 

Sebagai kader partai Perindo yang visioner, ia cukup concern terhadap dalam 
memberdayakan rakyat kecil yang kurang mampu. Setiap warga negara berhak 
menikmati hasil pembangunan demi meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena 
itu, posisinya selaku wakil rakyat dan politisi menempatkan niat dan komitmen  untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan memberdayakan pelaku ekonomi 
kecil. Hal inilah yang membuat dirinya kerap memperjuangkan program-program 
pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan keinginan 
masyarakat baik secara ekonomi maupun pemberdayaan politik. Perjuangan ini 
kerap Marselinus menyuarakan di setiap rapat-rapat di DPRD Kota Palu. 

MENINGKATKAN SINERGITAS PARLEMEN DAN EKSEKUTIF
Merselinus kader Partai Persatuan Indonesia dengan pembawaan yang seder-

hana, ramah dan bijak kepada siapa pun. Sebagai sosok legislator yang berwawasan 

:*Nama lengkap: Marselinus ;* Tempat tgl lahir; Kota Palu. 06 Agustus 1974 ;*Agama: 
Kristen Protestas ;*Jenis kelamin: Laki-Laki ;* Nama istri: Yosfina Siahaya,S.T ;*Jumlah anak: 
1 (satu) orang ;* Partai politik: Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ;*Riwayat Pendidikan: 
SD PGRI Kecamatan Palu masuk 1984 tamat 1990 ;SMP Swasta Katolik Santo Palu masuk 
1990 tamat 1993 dan SMA Persamaan masuk 1993 tamat 1996.;*Anggota DPRD Kota Palu 
periode 2019-2024.
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kebangsaan dan berpandangan jauh ke depan, berharap kemajuan pembangunan 
Kota Palu pasca bencana alam, gempa bumi, likuifaksi dan tsunami. Ia berharap 
parlemen (DPRD) dan eksekutif (Pemerintah Daerah) Kota Palu lebih meningkatkan 
kualitas hubungan sinergitasnya dalam merumuskan program dan kebijakan pem-
bangunan yang lebih mengarah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua 
lembaga unsur  penyelenggara pemerintahan ini menjalankan tugas dan fungsinya 
berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. 

Marselinus berharap dengan derap langkah pembangunan yang telah dilaksa-
nakan pemerintah daerah Kota Palu saat ini dapat meraih penghargaan ADIPURA. 
Baginya, suatu kebanggaan sebagai warga daerah dan wakil rakyat manakala Kota 
Palu nanti meraih sukses penghargaan bergengsi tersebut. Olehnya itu, selaku 
legislator, mendukung kebijakan dan program pemerintah terkait dengan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Dengan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah 
dan parlemen serta stakeholders di Kota Palu juga berhasil membangun soliditas 
sosial. Keberhasilan, pembangunan manakala setiap warga negara menikmati hasil 
pembangunan. 
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RIDWAN 
BERKOMITMEN MEMAJUKAN DAERAH 

DAN MEMBERDAYAKAN EKONOMI RAKYAT

“…,meningkatkan hubungan sinergitas antara legislatif dan eksekutif untuk 
memajukan pembangunan daerah. Dengan demikian, akan berdampak positif 

pada peningkatan kesejahteraan rakyat,..”

WAKIL RAKYAT DENGAN KOMITMEN YANG TULUS
Seseorang akan berguna manakala mampu berbuat dan berkarya untuk 

kemaslahatan masyarakat. Selain itu juga mampu menjaga hubungan silaturahmi 
kepada setiap insan, tidak mengenal batas-batas kultural dan kelas sosial. Dengan 
hubungan silaturahmi yang amat bermanfaat dalam dunia politik. Oleh karena itu, 
dalam atmosfer politik dibutuhkan kepasitas kecerdasan emosional. Setidaknya 
itulah cerminan yang ditunjukkan oleh Ridwan, seorang kader potensial partai Hati 
Nurani Rakyat (Hanura) yang piawai, ramah, dan santun. Ridwan menjadi legislator 
DPRD Kota Palu mampu mendulang suara signifikan pada pemilu serentak tahun 
2019. Dengan perolehan dukungan suara rakyat membuat dirinya mendapat 
kepercayaan dari rakyat duduk di kursi kedaulatan politik DPRD Kota Palu periode 
2019-2024. Kemampuannya membangun komunikasi politik dengan baik, juga bisa 
menjalin hubungan silaturahmi kepada siapapun membuat banyak orang menye-
nanginya. Baginya, dalam dunia politik diperlukan komitmen yang tulus dan ikhlas 
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memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Di parlemen, DPRD Kota 
Palu merupakan ruang politik (political space) untuk memperjuangkan hak-hak politik 
rakyat yang berkorelasi dengan kesejahteraan. Pencapaian kesejahteraan rakyat 
adalah salah satu tujuan utama dalam dunia politik.

Ridwan salah seorang legislator yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan 
kesejahteraan rakyat. Rakyat sejahtera maka akan tercipta pembangunan daerah 
yang berguna dan bermanfaat bagi kemaslahatan banyak orang. Ridwan dengan 
niat tulus dan ikhlas memasuki arena pentas politik baik di partai politik maupun di 
lembaga legislatif semata-mata untuk memajukan daerah yang akan bermuara 
peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat. Ia kerap berpenampilan sederhana dan 
rendah hati (low profile) kepada siapa pun yang mengenal dan dikenalnya. Baginya, 
hidup ini hanyalah sementara dan singgah sejenak, sehingga jabatan dan status 
tidak boleh menjadi variabel bertepuk dada dan memutus hubungan silaturahmi 
sesama ciptaan Allah SWT. Oleh karena, berpolitik merupakan pekerjaan yang mulia 
bilamana berangkat dengan niat dan tujuan yang mulia pula. Kemuliaan dalam dunia 
politik adalah mengabdikan dan mengibahkan segala tenaga, pikiran dan gagasan 
untuk kebaikan kehidupan masyarakat.

MEMBANGUN DAN MEMBINA KELUARGA SEDERHANA
Sebagai sosok wakil rakyat yang berwawasan luas dan berfikir rasional, Ridwan 

menjadikan pendidikan agama Islam sebagai dasar membentuk watak dan perilaku 
keluarganya, terutama ketiga anaknya. Di era revolusi informasi dan komunikasi 
yang begitu berkembang dengan pesat, menjadi riskan akan meracuni pikiran anak-
anak dan termasuk orang dewasa serta orang tua sekali pun. Ridwan dengan 
pembawaan peribadinya yang begitu ramah dan sopan memahami betul tanda-tanda 
zaman dewasa ini. Oleh karena itu, upayanya membangun keluarga sederhana dan 
bersahaja yang didasarkan dengan pemahaman agama Islam yang lebih dalam dan 
holistik, Kesederhanaan dalam lingkungan keluarganya mendapatkan simpati dan 
empati dari masyarakat lingkungannya. Dengan realitas demikian, Ridwan dan 
keluarganya cukup dihormati dan dihargai masyarakat. Alhasil, ketiga anaknya telah 
merahi sukses baik di bidang pendidikan maupun di lingkungan pekerjaan.

Ridwan lahir di Donggala, 10 Maret 1969 telah membina keluarga harmonis 
bersama istrinya tercinta, Marlina.A, SP.d. Kedua pasangan suami istri ini hidup rukun 
dan telah dikaruniai tiga orang anak. Alhasil, ketiga anaknya dapat dikatakan telah 
berhasil meraih sukses di bidang pendidikan dan pekerjaan. Anak-anaknya terbilang 
taat dan disiplin menjalankan ibadah dan syariat Islam. Bahkan, banyak orang menilai 
bahwa ketiga anaknya cukup santun dan ramah kepada lingkungan masyarakat. 
Dengan keramahannya itulah, mereka disukai dan disenangi banyak orang. 

Ridwan termasuk siswa yang berprestasi dalam menjalani sekolah atau pendidikan 
formal. Pendidikannya dimulai di Sekolah Dasar Inpres Biromaru masuk tahun 1975 
tamat 1981. Di Sekolah Dasar inilah, Ridwan termasuk murid tekun dan pandai dalam 
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menekuni mata pelajaran, sehingga kerap mendapatkan ranking. Dengan prestasinya 
itulah, ia kemudian melajutkan di SMP Negeri Biromaru masuk 1981 tamat 1984. Di 
SMP Negeri Biromaru ini dijalaninya dengan baik sehingga tepat waktu tamat. Ridwan 
pun dengan semangatnya menuntut pendidikan formal, maka setelah tamat di SMP, 
ia melanjutkan di SMA Negeri 3 Palu. Di SMA inilah, Ridwan telah menunjukkan 
bakat kepemimpinannya. Ia aktif dalam berbagai organisasi siswa, salah satunya 
adalah menjadi pengurus OSIS SMA Negeri 3 Palu. Dengan kemampuan dan bakat 
organisasi yang dimilikinya itu, Ridwan tidak menjadi kendala psikologis dan sosiologis 
memasuki arena politik, seperti partai politik maupun di parlemen Kota Palu.

POLITIK ADALAH PENGABDIAN KEPADA RAKYAT
Ridwan merupakan sosok politisi dan legislator dari kader partai Hanura yang 

cukup merakyat dan santun kepada siapa pun. Ridwan dikenal cukup kritis dan 
responsif dalam setiap kesempatan rapat-rapat dengan dinas terkait. Ia kerap 
memperjuangkan program-program yang bersentuhan langsung dengan tingkat 
kesejahteraan rakyat. Program pembangunan dalam rangka pemberdayaan ekonomi 
kerakyatan yang tidak pernah luput dari perhatiannya. Baginya, inilah sejatinya politik 
sebagai pengabdian luhur kepada rakyat. Rakyatlah yang menjadi subyek pem-
bangunan, segala keinginan dan kebutuhan rakyat hendaknya menjadi agenda 
utama dalam pembahasan di parlemen. Di parlemen inilah menurutnya tepat dalam 
mengabdikan diri sebagai penyambung lidah rakyat. Oleh karena itu, sejahtera rakyat 
berarti pembangunan dapat dikategorikan cukup berhasil.

Ridwan berkiprah di pentas politik lokal di Kota Palu memiliki komitmen dengan 
daya pikiran dan tenaga memajukan daerah Kota Palu yang akan berdampak pada 
peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai kader partai Hanura yang memahami 
psikologis rakyat, ia kerap membangun komunikasi politik dengan masyarakat kecil 
yang kurang mampu. Apalagi, Kota Palu pernah dilanda bencana alam, gempa bumi, 
tsunami, dan likuifaksi. Bencana alam tersebut amat berdampak kehidupan sosial 
dan ekonomi masyarakat Kota Palu. Relatif meningkatnya populasi kemiskinan dan 
banyaknya pembangunan rumah warga yang rusak. Bahkan, banyak masyarakat 
tidak memiliki rumah. Kenyataan inilah, Ridwan menjadi amat prihatin dan penuh 
perhatian memperjuangkan hak-hak rakyat, salah satunya adalah masyarakat 

:*Nama lengkap: Ridwan ;*Tempat tgl lahir: Donggala, 10 Maret 1969 :*Agama: Islam 
;*Jenis kelamin: Laki-laki ;*Nama istri: Marlina A.,SP.d ;*Jumlah anak: 3 (tiga) orang ;*Partai 
politik:Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ;* Riwayat pekerjaan:Anggota DPRD Kota Palu 
periode 2019-2024 ;*Riwayat pendidikan: SD Negeri Biromaru masuk tahun 1975 tamat 
1981 ; SMP Negeri Biromaru masuk tahun 1981 tamat 1984 ;SMA Negeri 3 Kota Palu masuk 
tahun 1984 tamat 1987.;*Anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024. 
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berdampak langsung akibat bencana alam tersebut mendapatkan kehidupan yang 
layak. Kehidupan yang layak salah satunya adalah Hunian Tetap (Huntap) dan 
bantuan sembako.

Ridwan salah seorang legislator yang tergabung dalam salah satu Alat 
Kelengkapan Dewan, yaitu komisi. Dengan mitra kerjanya itulah, kader partai Hanura 
ini tak henti-hentinya berjuang untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan bagi 
masyarakat. Ia memahami betul tugas, fungsinya selaku anggota DPRD Kota Palu 
sebagai wakil rakyat memiliki otoritas merumuskan kebijakan publik yang bersentuhan 
langsung bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Baginya, sebagai wakil rakyat 
hendaknya mendengar dan menampung saran dan masukan dari masyarakat, 
sehingga dalam merumuskan program pembangunan menjadi tepat guna dan 
bermanfaat.

Kemajuan pembangunan dapat digapai manakala hubungan legislatif dan 
eksekutif berlangsung dengan baik dan bersinergi. Hal ini menurut Ridwan kedua 
lembaga tersebut merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan 
Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014. Oleh karena itu, 
berjalannya sistem pemerintahan secara efektif, diperlukan visi dan misi yang sama 
yaitu membangun dan memajukan Kota Palu yang berimplikasi peningkatan kualitas 
kesejahteraan rakyat. 

Ridwan sebagai kader partai Hanura dan legislator DPRD Kota Palu periode 
2019-2024 mendukung dan mendorong Pemerintah Daerah Kota Palu dapat meraih 
sukses pembangunan dengan penghargaan ADIPURA. Keberhasilan tersebut, maka 
kita semua masyarakat Kota Palu juga berhasil membangun daerah kita cintai 
bersama. Harapan Ridwan Kota Palu dapat bersanding dan berdaya saing kemajuan 
pembangunan daerah lainnya. Dengan kemajuan pembangunan di segala bidang, 
dapat menghasilkan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing, dan 
unggul dalam persaingan global dewasa ini.   
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Hi. THOMPA YOTOKODI, S.Sos
MEMPERJUANGKAN DAN MENGAWAL ASPIRASI 

UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

“…wakil rakyat seharusnya memperjuangkan dan mengawal aspirasi untuk 
kesejahteraan rakyat. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan demokrasi,..”

MANTAN BIROKRAT SEJATI DI PENTAS POLITIK
Dalam melakoni aktivitas politik tidak mengenal usia, yang terpenting telah 

memenuhi batas umur yang telah ditentukan Undang-Undang yang berlaku. 
Kematangan dan kepiawaian dalam menjalankan derap langkah politik tentu tidak 
ditentukan dengan usia, tetapi menjadi variabel pendukung terkait dengan pengalaman 
organisasi dan kepemimpinan dalam lembaga ormas dan pemerintahan. Hi.Thompa 
Yotokodi,S.Sos sosok wakil rakyat senior yang ramah dan santun memiliki jejak 
rekam di dunia birokrasi pemerintahan daerah Kota Palu. Meskipun usianya terbilang 
sepuh, namun idealisme dan cita-citanya untuk memajukan daerah dan meningkatkan 
kesejahteraan rakyat tak pernah pudar. Separuh hidupnya mengabdikan dirinya 
dalam sistem pemerintahan daerah Kota Palu semata-mata untuk kesejahteraan 
rakyat dan menata perkotaan Kota Palu hingga kawasan kelurahan. Di birokrasi 
pernah memegang jabatan strategis dan penting untuk mengimlementasikan kebijakan 
publik. Kader partai Gerindra ini yang visioner ini cukup dikenal ramah dan gemar 
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bersedekah di lembaga-lembaga sosial dan keagamaan. Realitas demikian itulah, 
Hi.Thompa Yotokodi,S.Sos tidak asing bagi masyarakat di Kota Palu, sehingga dirinya 
cukup menyatu dengan rakyatnya.

Hi.Thompa Yotokodi,S.Sos sehari-harinya karib dan ramah kepada siapa pun, 
menjadi salah seorang figur tokoh masyarakat cukup berpengaruh di Kota Palu. 
Realitas politik membuktikan, bahwa alumni Fisip UNTAD ini telah dua kali periode 
dipercayakan rakyat menjadikan wakilnya di parlemen, yaitu periode 2014-2019 dan 
periode 2019-2024. Dirinya termasuk elite politik lokal yang memiliki elektabilitas 
politik yang stabil menjadi penopang peningkatan elektabilitas politik untuk partai 
Gerindra ke depan. Elektabiltas politik pada setiap pemilu legislatif diperolehnya 
merupakan social capital sejak berkarier di birokrasi pemerintahan daerah. Kariernya, 
memang dari basis massa, yaitu kurang lebih 14 tahun memimpin kelurahan, kemudian 
dipercaya memangku jabatan Camat di kecamatan Palu Timur dan dua Dinas yang 
pernah dipangkunya. Hal inilah, menjadikan Hi.Thompa Yotokodi,S.Sos sebagai 
sosok birokrat sejati berkiprah di pentas politik sebagai wujud komitmen memajukan 
daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Kota Palu.

MEMBINA KELUARGA SEDERHANA DAN AGAMIS
Keluarga sukses dan berhasil adalah keluarga senantiasa mewujudkan rasa 

gembira dan bahagia. Indikator kesuksesan sanak keluarga tercermin dari kehidupan 
sehari yang senantiasa harmonis, sederhana dan agamis. Peningkatan kualitas iman 
dan taqwa kepada Allah SWT menjadi concern utama dan bagian dari prinsip hidup 
Hi.Thompa Yotokodi,S.Sos. Sosok wakil rakyat DPRD Kota Palu dua periode ini 
murah senyum dan bijak dalam membangun interaksi sosial dan kultural dengan 
masyarakat. Mendidik anak dan keluarga besarnya kerap dengan pendekatan 
persuasif dengan nilai muatan relegius dan moralitas yang didasarkan dengan nilai-
nilai agama Islam yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam 
berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, keluarga besar Hi.
Thompa Yotokodi senantiasa melestarikan keharmonisan dengan rumah tangga 
yang sederhana dan bersahaja. 

Hi.Thompa Yotokodi,S.Sos merupakan figur putra daerah yang santun dan 
ramah kerap memberikan tausiah sosial dan kultural dalam merawat kebhinekaan, 
rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dirinya sebagai kader partai Gerindra 
kemampuan membangun keseimbangan kepentingan politik dengan pembinaan 
keluarganya yang dikategorikan berhasil dan sukses. Perwujudan keberhasilannya 
tampak pada kelima anaknya yang berhasil dalam dunia pendidikan formal maupun 
non formal. Bahkan, kelima anaknya itu terbangun kerukunan dan keharmonisan 
sesamanya, dan termasuk di lingkungan masyarakat cukup dihargai dan dihormati. 

Hi.Thompa Yotokodi,S.Sos lahir di Kota Palu tanggal 15 Juli 1956. Usianya 
beranjak dewasa dan memiliki pekerjaan tetap, maka ia kemudian mempersunting 
gadis cantik pilihannya bernama Hapsah. Kedua insan menjalin rumah tangga yang 
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lestari, hingga dikaruniai lima orang anak. Alhasil, kelima anaknya itu, berhasi dan 
sukses menggapai profesi pekerjaan dan karier yang cukup bagus dan bergensi.  
Hi.Thompa Yotokodi mengawali dunia Pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Talise 
masuk 1966 tamat 1971. Selama menjalani Pendidikan di sekolahnya ia terbilang 
murid yang berprestasi dengan nilai cukup bagus. Setamat di SD, ia kemudian 
melanjutkan sekolahnya di SMP YPST 1 Palu masuk 1971 tamat 1973. Dengan 
semangat menuntut Pendidikan yang cukup tinggi, maka ia melanjutkan sekolahnya 
di SMA YPST 1 Palu masuk 1973 tamat 1976. Selama menempuh Pendidikan di 
SMP dan SMA tersebut, ia salah satu murid atau siswa memiliki bakat kepemimpinan 
organisasi dan lembaga kesiswaan. Akhirnya, Hi.Thompa Yotokodi, merasa perlu 
meningkatkan kapasitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (dulu:PNS) memutuskan 
untuk melajutkan ke perguruan tinggi. Di tahun 1996 ikut kuliah dengan tekun di 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Semasa mahasiswa, ia banyak melibatkan 
dirinya beragam aktivitas kelembagaan kemahasiswaan. Dengan prestasinya yang 
cukup baik dengan nilai mata kuliah yang dilulusinya sangat memuaskan, maka 
pada tahun 2000 dapat menyelesaikan studinya dengan tepat waktu. 

MENGABDIKAN DIRI UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Hi.Thompa Yotokodi,S.Sos merupakan sosok figur tokoh masyarakat yang ramah 

dan low profile disenangi masyarakat karena gemar bersedekah dan membantu 
pembangunan sarana ibadah khusus masjid dan musalla. Di tengah kesibukannya 
selaku politisi dan wakil rakyat Kota Palu, masih menyempatkan waktunya terjun 
langsung ke masyarakat guna berdialog dan bertukar informasi. Hal ini dilakukannya 
guna menjadi bahan masukan dalam perumusan program-program pembangunan 
yang pro rakyat kecil. Ia salah seorang legislator penuh perhatian terhadap kehidupan 
rakyat kecil yang terdampak langsung bencana alam gempa bumi, likuifaksi dan 
tsunami beberapa tahun silam. Baginya, rakyat hendaknya diposisikan sebagai 
subyek pembangunan, sehingga keberhasilan pembangunan hendaknya dinikmati 
masyarakat. Untuk itu, menurutnya pembangunan yang baik dan berguna manakala 
rakyat merasakan dan menikmati pembangunan tersebut. 

:*Nama lengkap: Hi.Thompa Yotokodi,S.Sos ;*Tempat tgl lahir:Kota Palu,15 Juli 1956 ;*Agama: 
Islam ;* Jenis kelamin: Laki-laki ;*Nama istri:Hapsah ;*Jumlah anak: 5 (lima) orang ;*Riwayat 
pendidikan: SD Negeri 1 Talise masuk 1966 tamat 1971 ;SMP YPST 1 Palu masuk 1971 tamat 
1973 ;SMA YPST 1 Palu masuk 1973 tamat 1976 dan Sarjana (S1) FISIP Univertsitas Tadulako 
masuk 1996 selesai 2000 ;*Partai politik: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ;*Riwayat 
pekerjaan: Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Palu periode 2013-2019 ;Anggota DPRD Kota Palu 
periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 ;Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;Kepala 
Dinas Badan Perizinnan Kota Palu ; Camat Kec.Palu Timur Kota Palu ; Kepala Kelurahan selama 
14 tahun Kota Palu.
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Hi.Thompa Yotokodi, S.Sos dengan sederetan pengalaman memimpin struktur 
lembaga pemerintahan yang strategis telah bekerja dengan sangat baik, terutama 
gagasan dan ideanya dalam merumuskan kebijakan publik bersama dengan mitra 
kerjanya di lingkungan pemerintahan daerah Kota Palu. Kader partai Gerindra masa 
depan ini pernah menjadi lurah Kawatuna selama 7 tahun, di kelurahan Talise 
mengabdi kurang lebih 4 tahun dan dipercaya kembali memangku jabatan lurah 
Poboya selama 3 tahun. Dengan kepercayaan menjalankan amanah rakyat dengan 
baik, maka Hi.Thompa Yotokodi dinobatkan memangku jabatan Kepala Dinas 
Keberhasilan dan Pertamanan Kota Palu. Salah satu program yang berhasil merubah 
mind set dan perilaku masyarakat Kota Palu adalah green and clean. Pada tataran 
massa basis, ikon green and clean diimplementasikan dan merubah perilaku 
masyarakat sehingga Kota Palu diwujudkan sebagai salah Kota kecil yang relatif 
bersih dan tanaman pohon yang rindang tertata. Setelah itu, walikota Palu kemudian 
memberikan kembali jabatan sebagai Kepala Dinas Badan Perizinan Kota Palu. Di 
saat itulah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah meningkat secara signifikan. Karena 
kedekatan dan menyatu dengan rakyat, makai ia kemudian dipercayakan kembali 
memegang jabatan Camat kecamatan Palu Timur. 

Sebagai sosok politisi senior yang visioner serta berwawasan kebangsaan, ia 
mengharapkan kemajuan pembangunan Kota Palu bergerak maju dan dapat 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ia selaku legislator Kota Palu 
dua periode yaitu 2014-2019 dan periode 2019–2024 mengharapkan dan mendukung 
pemerintah daerah untuk mendapatkan penghargaan ADIPURA ke depan. Ia mengakui 
bahwa pembangunan sarana dan prasarana Kota Palu telah bagus dan meningkat 
signifikan. Semoga rakyat juga semakin meningkat kesejahteraannya. 
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RATNA MAYASARI AGAN, S.E
MEMAJUKAN DAN MENSEJAHTERAKAN KAUM 

PEREMPUAN DAN GENERASI MILENIAL

“…sebagai anak muda dan perempuan, saya merasa harus terlibat langsung 
dalam proses perumusan  kebijakan publik. Sehingga hasil pembangunan dapat 

memajukan dan mensejahterakan kaum perempuan dan generasi milenial…”

LEGISLATOR BERWAWASAN KEBANGSAAN DAN BIJAK
Pada konstelasi politik dewasa ini bukan hanya politisi laki-laki yang mendapatkan 

kesempatan dan peluang untuk berprestasi dan sukses di pentas politik baik di level 
lokal maupun tingkat nasional. Kaum perempuan pun telah banyak menjadi pemimpin 
negara, politisi partai politik dan menjadi legislator yang sukses dan meraih peng-
hargaan sebagai negarawan. Sosok politisi dan legislator yang demikian ini pun 
dimiliki Ratna Mayasari Agan,S.E yang berwawasan kebangsaan dan bijak dalam 
membangun komunikasi politik dengan sesama wakil rakyat dan masyarakat. 
Wawasan kebangsaan kader Partai Amanat Nasional ini, cukup familiar, dinamis 
dan santun dalam berinteraksi dengan banyak orang. Membangun hubungan 
silaturahmi siapa pun tanpa adanya sekat-sekat jurang pemisah yang bernuansa 
kultural, agama dan etnis serta status sosial. Jiwa kemanusiaan yang kerap terpatri 
dalam jiwa legislator yang pernah menjadi aktivis kampus Universitas Muhammadiyah 
ini amat disenangi dan disukai banyak orang. Ia memang gemar melakukan kegiatan 
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kemanusiaan, ikut serta dalam kegiatan membangun sarana ibadah, baik masjid 
maupun gereja serta sarana ibadah lainnya. 

Ratna Mayasari Agan, S.E yang karib disapa Ratna ini memiliki wawasan 
kebangsaan dan jiwa nasionalisme yang tinggi, hal itu berkat segudang pengalaman 
organisasi, dan sederetan penghargaan yang telah disandangnya. Bagi Ratna, dunia 
politik tidak menjadi kendala psikologis dan sosiologis, karena memiliki modal sosial 
dalam banyak memimpin lembaga sosial dan kepemudaan. Bahkan, di Partai Amanat 
Nasional, Ratna telah memegang jabatan struktural penting. Meskipun demikian, 
mantan direktur Utama CV. Global HI-TECH ini, tetap berpenampilan sederhana, 
ramah dan santun kepada siapa pun dikenal. Jiwa sosial dan peduli terhadap rakyat 
kecil serta pemberdayaan kaum perempuan membuahkan hasil politik, yaitu dua 
periode dipercayakan menjadi anggota DPRD Kota Palu 2014-2019 dan periode 
2019–2024. Baginya, memasuki arena politik baik parlemen maupun di partai politik, 
semata-mata niat tulus dan ikhlas untuk memberdayakan kaum perempuan, kaum 
masyarakat kurang mampu dan memajukan kaum generasi milinial. Oleh karena 
itu, kader PAN yang potensial dan visioner ini kerap melakukan edukasi kepada 
masyarakat kecil. Pada prinsipnya, Ratna Mayasari Agan selaku legislator DPRD 
Kota Palu dua periode membangun meningkatkan sinergitas Pemerintah Daerah 
Kota Palu dan DPRD Kota Palu dalam merajut pembangunan yang lebih pro terhadap 
rakyat kecil. Menurutnya, pembangunan yang berhasil, jika rakyat seluruh lapisan 
dan kelas status sosial dapat menikmati hasil pembangunan. 

Ratna Mayasari Agan, S.E merupakan organisatoris sekaligus aktivis kampus 
yang memiliki wawasan kebangsaan dan visi jauh kedepan dalam membangun Kota 
Palu dengan perjuangannya menampung serta meloloskan aspirasi masyarakat. 
Lagislator perempuan yang memiliki pengalaman praktis dalam meningkatkan kualitas 
individunya melalui banyak mengikuti kegiatan Diklat dan pelatihan serta kursus. 
Pengalamannya itulah membuat sekretaris Fraksi DPRD Kota Palu periode 2014-
2019, kerap kali mempragakan jati dirinya yang cukup matang dan bijak dalam meng-
ambil kebijakan dan keputusan. Ia kerap turun langsung ke lokasi dalam rangka ber-
dialog dan menampung aspirasi masyarakat yang pernah mengalami musibah bencana 
alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami beberapa tahun silam. Kepeduliannya terhadap 
rakyat kecil mencerminkan, Ratna sebagai wakil rakyat yang merakyat menyatu 
dengan rakyat. Bendahara DPD PAN Kota Palu 2016 –2021 mampu membangun 
suasana dialogis dengan masyarakat sehingga disenanginya. Kerendahan hati serta 
keramahannya senantiasa menjadi ciri khas wakil ketua KNPI Kota Palu 2015–2018 
pada setiap kesempatan rapat-rapat di parlemen dan di tengah komunitas masyarakat. 

WAKIL RAKYAT MENGABDI KEPADA RAKYAT
Hitam putih dunia politik tergantung niat dan tujuan seseorang yang hendak 

dicapainya. Bagi, Ratna Mayasari Agan, S.E politik merupakan suatu tujuan yang 
mulia, karena memikirkan dan memperjuangkan hak-hak politik rakyat. Hak-hak 
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politik rakyat yaitu untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan kesejahteraan 
dan menikmati hasil pembangunan daerah. Ratna selaku legislator perempuan 
melakoni dunia politik praktis semata-mata untuk mengabdikan dirinya kepada rakyat. 
Status wakil rakyat merupakan amanah yang hendaknya dipegang teguh dan penuh 
komitmen memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Ia pun mendorong pemerintah 
daerah Kota Palu merumuskan program dan kebijakan publik yang berkaitan dengan 
peningkatan dan penguatan ekonomi kerakyatan. 

Ratna Mayasari Agan,S.E memahami bahwa salah satu faktor menunjang 
pemberdayaan masyarakat kecil adalah memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM). UKM merupakan unsur kekuatan ekonomi kerakyatan. Ratna sangat paham 
segala hal terkait pemberdayaan UKM, karena ia pernah menjabat sebagai Ketua 
Bidang UKM tahun 2014-2017 HIMPMI Sulteng. Selain itu, Ratna pernah dipercaya 
memangku jabatan Executive Marketing PT. Hadji Kalla, 2001-2011 sehingga 
memahami betul metode peningkatan pertumbuhan ekonomi mikro. Manajemen 
ekonomi mikro yang diperankan UKM merupakan kekuatan perputaran ekonomi di 
daerah. Dengan demikian, untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan perputaran 
keuangan masyarakat hendaknya UKM lebih diberdayakan. Sejalan tujuan mulia 
Ratna memasuki arena politik di Kota Palu adalah memajukan kaum perempuan 
dan milenial, mengembangkan UKM-UKM utamanya pengangkat potensi-potensi 
unggulan Kota Palu. 

Bagi, kader Partai Amanat Nasional yang telah dua periode menjadi legislator 
DPRD Kota Palu ini, komitmennya dalam memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi 
rakyat tetap konsisten. Konsistensi diimplementasikan pada setiap kesempatan 
rapat-rapat komisi dengan mitra kerjanya pada jajaran pemerintahan daerah Kota 
Palu. Program-program ekonomi kerakyatan yang bersentuhan langsung dengan 
peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat yang senantiasa menjadi perhatiannya. 
Hal inilah membuktikan Ratna memasuki pentas politik dengan tujuan yang mulia, 
yaitu semata-mata hanya mengabdikan dirinya kepada rakyat dan memajukan daerah 
Kota Palu. Harapannya Kota Palu dapat sejajar dengan daerah lain di Indonesia, 
oleh karena itu baginya kita harus kerja keras membangun daerah kita ini yang 
pernah dilanda bencana alam. Ratna senantiasa mendukung program pembangunan 
untuk menuju Kota Palu mendapatkan penghargaan ADIPURA. 

LEGISLATOR YANG MATANG DAN VISIONER 
Tingkat kematangan dan kepiawaian seseorang dalam melakoni dunia politik 

praktis ditentukan jejak rekam pengalaman dan kapasitas ilmu pengetahuan formal 
dan informal yang dimilikinya. Legislator perempuan dari Partai Amanat Nasional 
yang dikenal ramah, santun gemar berbakti sosial ini telah dua periode dipercayakan 
rakyat Palu selaku anggota DPRD Kota Palu. Srikandi Parlemen Kota Palu yang 
karib disapa Ratna ini telah menunjukkan konsistensi elektabilitasnya sejak ikut serta 
pemilu 2014 dan pemilu 2019 memperoleh suara signifikan. Dengan demikian, Ratna 
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pun dipercayakan rakyat menjadi anggota DPRD Kota Palu periode 2014–2019 dan 
periode 2019–2024. Realitas politik sejatinya, jebolan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Palu ini telah banyak mengenyam pendidikan informal, memimpin 
organisasi pemuda dan kemasyarakatan, dan sederetan penghargaan yang telah 
rahinya. 

Sederetan organisasi Ratna Mayasari Agan, S.E yang telah dijalaninya baik 
sebagai pemimpin maupun anggota pengurus. Diantaranya organisasi dan Lembaga 
yang telah diasuhnya yaitu dipercayakan memangku jabatan Ketua Bidang Agrobisnis 
Agroindustri Maritim HIPMI Sulawesi Tengah periode 2018–2021 dan pada periode 
2018–2023 mendapatkan kepercayaan Kembali menjadi Sekretaris Barisan Muda 
Partai Amanat Nasional Sulteng. Kemudian dengan prestasi yang ditunjukkan, maka 
Ratna kembali naik tingkat, dengan memangku jabatan Wakil Ketua Perempuan 
Amanat Nasional (PUAN) periode 2018–2023. Sosok politisi perempuan yang dikenal 
supel dan familiar ini kemudian pernah mendapatkan kepercayaan Bendahara DPD 
PAN Kota Palu periode 2016 – 2021. 

Selain itu, Ratna pernah juga menjadi anggota Ikatan Wanita Sulawesi Selatan 
(IWSS) periode 2015–2020, periode 2019-2018 dinobatkan selaku Wakil Ketua KNPI 
Kota Palu. Bahkan, pernah menjadi salah satu anggota Kaukus Parlemen Perempuan 
Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah periode 2014-2019. Pada periode 
2014–2017 menjadi Ketua Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) HIPMI Sulteng, 
pada periode 2000–2003 juga pernah menjadi anggota HPPI. Karier dan pengala-
mannya organisasi Ratna pun pernah sukses menjadi Ketua  Bumi Production periode 
1999–2001 dan Ketua OSIS SMK Swadaya periode 1998– 999.

MENINGKATKAN KUALITAS INDIVIDU
Sebagai wakil rakyat yang visoner, Ratna Mayasari Agan,S.E menyadari bahwa 

kedepan diperlukan kapasitas individu yang lebih berkualitas dan antisipatif. Ratna 
pun telah menyiapkan dirinya dengan bekal mengikuti beberapa Diklat dan kursus  
pengetahuan praktis. Mantan Ketua OSIS SMK Swadaya 1998 ini telah mengikuti 
berbagai diklat dan kursus. Ia memulai ikut dalam peningkatan kualitas dirinya sejak 
tahun 1997 dengan mengikuti Diklat Pemantapan Program Kegiatan Pembinaan 
Kesiswaan yang diselenggarakan Depdikbud Kanwil Sulteng. Pada tahun yang sama, 
ia ikut serta Penataran Pengurus OSIS SLTA/MA Provinsi Sulawesi Tengah yang 
diselenggarakan Depdikbud Kanwil Sulteng. Setahun kemudian tepatnya tahun 1998, 
kader Partai Amanat Nasional yang bijak ini menjadi peserta terbaik pada kegiatan 
Pembauran Bangsa bagi Generasi Muda dan Pramuka Angkatan I yang diselenggara-
kan Walikota Palu. Ratna dengan semangat tinggi mengikuti sejumlah kegiatan 
dalam meningkatkan kualitas dirinya, maka pada tahun 1999 ikut serta dalam kegiatan 
Reposisi Dunia Akuntansi Menyambut Pelaksanaan Otonomi Daerah serta Perim-
bangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diselenggarakan Universitas Tadulako. 
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Memasuki Era Reformasi, Ratna Mayasari Agan, S.E tetap menjadi sosok 
generasi muda yang potensial untuk merajut masa depan bangsa dan negara. Ia 
pun tidak ketinggalan menjadi peserta Basic Selling Skills Training yang diselenggara-
kan PT.Toyota Astra Motor tahun 2005. Pada tahun 2007, Ratna menyempatkan 
waktunya mengikuti Foundation Training, yang diselenggarakan AXA Financial. Tahun 
2014, mantan Wakil Ketua KNPI Kota Palu ini ikut serta Pendidikan dan Pelatihan 

*Nama lengkap: Ratna Mayasari Agan, S.E ; *Tempat tgl lahir: Kota Palu, 27 Juli 1981;* 
Agama: Kristen Protestan; *Jenis kelamin: Perempuan; *Status perkawinan: Belum kawin; 
*Pekerjaan: Anggota DPRD Kota Palu periode 2014 – 2019 dan periode 2019 – 2024; Wakil 
Ketua Komisi B DPRD Kota Palu 2014-2019 dan Sekretaris Fraksi; Sekretaris Komisi B DPRD 
Kota Palu periode 2019-2022 ;Direktur Utama CV Global ; Founder Rheyas Mode HI-TECH 
2009-2018; Executive Marketing PT Hadji Kalla 2001-2001 ;* Partai politik: Partai Amanat 
Nasional (PAN); *Pendidikan: SD Negeri Inpres 3 Birobuli Kota Palu dari 1987 tamat 1993; 
* SMP Negeri 6 Kota Palu dari 1993 tamat 1996; *SMK Swadaya Kota Palu dari 1996 tamat 
1999; *Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kota Palu dari 2004 tamat 2008; 
*Kegiatan Diklat/Kursus: Pemantapan Program Kegiatan Pembinaan Kesiswaan diselenggarakan 
Depdikbud Kanwil Sulteng, 1997-1997 ;*Penataran Pengurus OSIS SLTA/MA Provinsi Sulteng 
diselenggarakan Depdikbud Kanwil Sulteng, 1997-1997 ;*Pembauran Bangsa Bagi Generasi 
Muda dan Pramuka Angkatan I diselenggarakan Walikota Palu. 1998–1998;* Reposisi Dunia 
Akuntansi Menyambut Pelaksanaan Otonimi Daerah serta Perimbangan Keuangan Pusat 
danDaerah penyelenggara Universitas Tadulako, 1999–1999; *Instruktur Senam Ayo Bangkit 
Tingkat Provinsi 2022 diselenggarakan Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia, 2004-2004; 
Latihan Kepemimpinan Amanat dasar (LKAD) PAN ;*Customer Relations Coordinator & Midle 
Training diselenggaran PT.Toyota Astra Motor, 2004-2004 ;*Basic Selling Skills Training 
diselenggarakan PT.Toyota Astra Motor, 2005-2005 ;*Self Potensial Development diselenggarakan 
PT.Toyota Astra Motor, 2007-2007 ;*Foundation Training diselenggarakan AXA Financial, 
2012-2012 ;*Pendidikan dan Latihan Orientasi bagi Anggota DPRD Kab. Dan Kota diselenggarakan 
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 2014-2014;* Lokakarya Nasional “Strategi 
Pemenangan Pemilu di Era Digital dan Persaingan Global”,diselenggarakan  Partai Amanat 
Nasional, 2016-2016 ;*Workshop Nasional diselenggarakan Partai Amanat Nasional, 2016-
2016 ;*Bimtek Grand Design Peningkatan Kapasitas Keterwakilan Perempuan di DPRD, DPD, 
DPRD dalam Pemilu 2019 diselenggarakan Paskad Indonesia, 2017-2017 :*Peningkatan 
Kapasitas Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia diselenggarakan Partai 
Amanat Nasional, 2017–2017 ;*Riwayat Organisasi:Ketua Bidang Agrobisnis Agroindustri 
Maritim HIPMI Sulteng, 2018 – 2021; Sekretaris DPD PAN Kota Palu 2021-2026; Wakil 
Bendahara Umum Barikade ’98 Sulteng; *Sekretaris Barisan Muda Partai Amanat Nasional 
Sulteng, 2018–2023;*Wakil Ketua Perempuan Amanat Nasional (PUAN), 2018–2023; 
*Bendahara DPD Partai Amanat Nasional 2016-2021;* Anggota Ikatan Wanita Sulawesi 
Selatan (IWSS);* Wakil Ketua KNPI Kota Palu,2015–2018; *Anggota Kaukus Parlemen 
Perempuan Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, 2014–2019; *Ketua Bidang UKM 
HIPMI Sulteng, 2014–2017; *Ketua BM PAN Kota Palu, 2014–2017; *Anggota HPPI, 2000–2003; 
*Ketua Bumi Production, 1999–2001; *Ketua OSIS SMK Swadaya, 1998 – 1999; *Penghargaan: 
Juara I Kontes Wiraniaga Tingkat Regional dari PT.Hadji Kalla, 2007; *Sale Force Terbaik III 
dari PT.Hadji Kalla Cabang Palu, 2006; *Sale Talk Championship dari PT. Toyota Astra Motor, 
2005 ;* Juara III Putri Indonesia Sulteng, dari Yayasan Putri Sulteng, 2005; *Juara I Lomba 
Menyiar dari TVRI Sulteng, 2003;* Juara I Putri Pariwisata Sulawesi Tengah dari Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah (Dinas Pariwisata), 2002.
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Orientasi bagi Anggota DPRD Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah, dise-
lenggarakan Pemerintah Daerah Sulteng. Dengan penuh semangat, Ratna kemudian 
mengikuti Workshop Nasional, Partai Amanat Nasional di Jakarta 2016.

Ratna Mayasari Agan, S.E tidak pernah merasa puas dengan ilmu pengetahuan 
yang diperolehnya. Ia penuh rendah hati, terus meningkatkan kualitas individunya 
melalui pendidikan non formal di era reformasi. Pendidikan non formal yang pernah 
diikutinya diantaranya adalah peserta Bimtek Grand Design Peningkatan Kapasitas 
Keterwakilan Perempuan di DPRD, DPD, DPRD dalam Pemilu 2019, yang dise-
lenggarakan Paskad Indonesia tahun 1917. Pada tahun yang sama, ia ikut serta 
menjadi peserta terbaik dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD 
Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia, yang diselenggarakan Partai Amanat 
Nasional, 2017.Kenyataan inilah yang menunjukkan legislator perempuan dari Partai 
Amanat Nasional terbilang cerdas dan matang serta menyadari tanggung jawabnya 
selaku wakil rakyat. Wakil rakyat akan berhadapan beragam orang yang berlatar 
Pendidikan dan kualitas yang berbeda, sehingga ia pun mempersiapkan dirinya 
sedini mungkin sebelum melakoni pentas politik local di Palu. 

Dengan kualitas kapasitas individu yang bergitu baik dan matang, sehingga 
Ratna Mayasari Agan,S.E kerap mendapatkan penghargaan bergengsi. Penghargaan 
bergengsi diantaranya yang pernah dinobatkan adalah Juara I Kontes Wiraniaga 
Tingkat Regional dari PT. Hadji Kalla tahun 2007. Di tahun 2006 juga mendapatkan 
sebagai Sales Force Terbaik (III) dari PT. Hadji Kalla Cabang Palu. Mantan Ketua 
BM PAN Kota Palu periode 2014–2018 ini pun mendapatkan penghargaan Sale Talk 
Championship dari PT. Toyota Astra Motor pada tahun 2005, dan memperoleh juara 
III Putri Indonesia Sulteng, yang diselenggarakan Yayasan Putri Indonesia tahun 
2005. 

Ratna Mayasari Agan, S.E ternyata, pernah meraih juara I Lomba Menyiar, 
diselenggarakan TVRI Sulteng, tahun 2003 dan Juara I Putri Pariwisata Sulawesi 
Tengah, yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulteng (Dinas Pariwisata) pada 
tahun 2002 serta penghargaan lainnya. Meskipun, Ratna segudang pengalaman 
dan sederetan penghargaan yang diraihnya, tetap menempatkan dirinya sebagai 
wakil rakyat yang amanah dan selalu dekat serta menyatu dengan rakyat di Kota 
Palu. Penampilannya yang cukup sederhana dan rendah hati membuat orang 
bersimpati untuk berinteraksi dengannya. Ia tidak pernah merasa lebih dari orang 
lain. 

Harapan kader PAN yang berbakat dan potensial ini, kedua Lembaga legislatif 
dan eksekutif tetap menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang 
Pemerintahah daerah Nomor 23 tahun 2014. Ia pun tetap mendukung program 
pemerintah dalam rangka memberdayakan masyarakat kecil, kaum perempuan dan 
memajukan generasi milenial. Program pemerintah daerah Kota Palu menuju 
mendapatkan penghargaan pembangunan ADIPURA hendaknya didukung oleh 
semua pihak yang menjadi stakeholders.  
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ARMIN, S.T
SEMATA-MATA BERJUANG UNTUK KEMAJUAN 

DAERAH DAN MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

“…,politik merupakan sarana berjuang untuk kesejahteraan rakyat dan 
memajukan daerah yang didasarkan taqwa dan iman kepada Allah SWT,..”

POLITISI SANTUN MENGABDI KEPADA RAKYAT
Armin,S.T adalah seorang politisi kelahiran Kota Palu yang lahir pada tanggal 

1 Juli 1973. Politisi ini merupakan sosok yang ramah dan santun serta sangat 
menyayangi keluarga dan rakyatnya. Dalam menjalani kehidupannya ia dibantu oleh 
istri tercintanya yang bernama Haeria Makulau. Dari pernikahannya tersebut pasangan 
suami istri ini dikaruniai tiga orang anak. Di lingkungan sekitar kediaman mereka, 
sosok keluarga kecil politisi ini dikenal dengan sikap dan pembawaan diri yang rendah 
hati dan santun. Senyuman yang indah dan menyejukkan hati selalu terpancarkan 
oleh keluarga mereka. Keramahan dan kedermawanannya merupakan salah satu 
kunci keberhasilan dalam menjalani kehidupan sosial. Selain itu, sosok keluarga 
ramah ini juga dikenal sebagai keluarga yang kompak dalam mendidik anak-anaknya. 

Kader Partai Gerindra masa depan rendah hati ini berprinsip bahwa dalam 
mendidik anak-anak haruslah didasari dengan kekompakan sebagai orang tua. Tidak 
hanya itu, politisi ini juga menegaskan bahwa didikan yang baik adalah mendidik 
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anak-anak untuk senantiasa berperilaku sopan sesuai ajaran agama dan kebudayaan. 
Kesopanan tersebutlah yang nantinya akan membentuk karakter kepribadian anak-
anak. Sehingga melalui ajaran seperti itulah anak-anaknya banyak disukai oleh 
rakyat sekitar kediaman dan lingkungannya. Memahami eksistensinya di dunia politik, 
Armin,S.T secara tulus dan ikhlas mengabdikan dirinya kepada rakyat, atas rahmat 
Allah SWT. 

Di mata keluarganya ia dikenal sebagai sosok kepala keluarga yang tegas dalam 
mendidik. Politisi ini mengatakan bahwa dalam mendidik perlu adanya sikap tegas 
dan bukan sikap keras. Melalui sikap tegas tersebut akan mudah diterima oleh istri 
dan anak-anak. Sehingga dengan ketegasan didikannya menjadikan politisi berwibawa 
ini disayangi oleh segenap keluarganya. Wujud bukti hasil ketegasan didikan politisi 
ini dapat dilihat dari respons rakyat sekitarnya. Rakyat sekitar sangat senang apabila 
melihat dan bertemu dengan keluarga politisi ini. Hal tersebut dikarenakan sikap dan 
pembawaan diri yang mudah bergaul dengan siapapun tanpa memandang strata 
sosial. Selain kepiawaiannya dalam mendidik keluarga kecilnya, politisi karismatik 
ini juga dikenal sebagai seorang yang dermawan dan bijak terhadap setiap orang 
yang ditemuinya.

PENGALAMAN PENDIDIKAN DAN ORGANISASI YANG MAPAN
Menurut sosok politisi berwibawa ini, pendidikan merupakan hal yang penting 

dalam kehidupan. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dapat merubah cara berpikir 
dan cara pandang manusia. Baginya, pendidikan merupakan salah satu instrumen 
untuk merubah karakter diri menjadi lebih baik karena melalui pendidikan pula cara 
berpikir maupun cara pandang hidup akan mengutamakan hal-hal yang ideal yang 
hendak dicapai. Selaku Wakil Rakyat Kota Palu, ia sangat bersyukur karena semasa 
kecil hingga saat ini dirinya masih mempunyai semangat untuk selalu belajar hal 
baru. Hal tersebut dapat dilihat dari rekam jejak pendidikan yang pernah ia tempuh, 
yaitu ia pernah bersekolah di SDN 2 Tatura Palu sejak tahun 1980 sampai dengan 
1986; STN Palu pada tahun 1986 sampai dengan 1989; STM Palu pada tahun 1989 
sampai dengan 1992; dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Sintuwu 
Maroso  pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Berdasarkan rekam jejak pendidikan 
tersebutlah sehingga politisi ini mempunyai kemantapan serta bijak dalam berpikir. 
Dapat dikatakan bahwa politisi ini mempunyai riwayat pendidikan formal yang cukup 
memadai dan tergolong mapan.

Sementara itu, rekam jejak pendidikannya tidak hanya sampai pada jenjang 
pendidikan formal saja melainkan ia juga menempuh pendidikan non formal. Politisi 
ini pernah dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Wakil Sekretaris di Dewan 
Perwakilan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Palu sejak tahun 2013 sampai 
dengan 2016. Selain itu, sebelumnya ia juga pernah menjadi sebagai anggota DPRD 
Kota Palu pada periode 2014-2019. Berbekal pengalaman pendidikan formal maupun 
non formal serta pengalaman kerja yang ia miliki menjadikan ia sebagai sosok yang 
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pantas sebagai wakil rakyat Kota Palu. Beragam pengalaman yang ia miliki tentunya 
membuat dirinya semakin peka terhadap kondisi sosial Kota Palu. Sehingga atas 
hal tersebutlah ia mempunyai terobosan untuk membangun Kota Palu menjadi lebih 
baik lagi. Meskipun ia mempunyai banyak pengetahuan, tetapi hal tersebut tidak 
merubah dirinya ke arah negatif melainkan menjadikan sosok politisi ini semakin 
rendah hati dan bijak dalam mengambil suatu keputusan. Pembawaan diri yang 
rendah hati dan bijak ia anggap sebagai ikhtiar dalam bekerja dan melakoni kehidupan 
sosial khususnya di wilayah Kota Palu.

Politisi ini selalu menekankan bahwa status sosial dan pendidikan hanyalah 
merupakan suatu titipan dari Allah SWT. Sehingga dengan berpegang prinsip itulah 
sosok politisi ini tidak pernah memandang strata sosial dalam bekerja dan menyerap 
aspirasi. Menurutnya, pendidikan dan status sosial yang dicapai saat ini dapatlah 
menjadi kebanggaan atas pencapaian diri tetapi kebanggaan tersebut tidaklah patut 
dilakukan secara berlebihan. Politisi ini memandang bahwa pencapaian diri yang 
telah diraihnya merupakan suatu hal yang mesti senantiasa disyukuri. Hal ini 
dikarenakan rasa syukur dapat menjadi sebagai pengingat diri bahwa sesuatu yang 
telah dicapai adalah rezeki dari Allah SWT dan tugas kita sebagai hamba-Nya adalah 
senantiasa mengingat, bersyukur dan berdoa kepada-Nya. Sehingga atas dasar 
itulah politisi satu ini memperoleh kepercayaan dari rakyat Kota Palu untuk kembali 
mengemban amanah sebagai anggota DPRD Kota Palu periode 2019–2024.

KEMAJUAN DAERAH ADALAH IDEALISME POLITISNYA
Politisi karismatik ini selalu berpandangan bahwa idealnya politik digunakan 

sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan daerah dan rakyat. Melalui 
politik maka akan memudahkan untuk melahirkan kebijakan pembangunan yang 
berkemajuan untuk daerah dan rakyat. Politisi ini menganggap bahwa jabatan politik 
yang melekat pada dirinya saat ini merupakan amanah yang diberikan oleh rakyat. 
Baginya, amanah tersebut harus dipegang dan dipergunakan semata-mata untuk 
pembangunan daerah Kota Palu. Politisi ini berprinsip bahwa segala masalah yang 
dihadapi daerah dan rakyat Kota Palu juga merupakan masalah dirinya sendiri. Hal 
ini dikarenakan pegangan yang kokoh pada prinsip amanah yang diembannya 

*Nama Lengkap: Armin, S.T; *Tempat tgl lahir: Palu, 01 Januari 1973; *Jenis Kelamin: Laki-
laki; *Agama: Islam; *Alamat: Jl. Arsitek BTN Palupi Blok N/27 RT. 004/RW. 005, Kel. Palupi, 
Kec. Tatanga, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah; *Nama Istri: Haeria Makulau; *Jumlah Anak: 
Tiga orang; *Pendidikan: SD Negeri 2 Tatura Palu masuk tahun 1980 dan tamat 1986; *STN 
Palu masuk tahun 1986 dan tamat 1989; *STM Palu masuk tahun 1989 dan tamat 1992; dan 
*Strata I (S1) di Universitas Sintuwu Maroso masuk tahun 2011 dan tamat 2015; *Anggota 
DPRD Kota Palu Periode 2014-2019 dan Periode 2019-2024; *Wakil Sektretaris DPC Gerindra 
Kota Palu tahun 2013-2016.
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sebagai wakil rakyat Kota Palu. Sehingga dengan demikian maka segala bentuk 
permasalahan daerah dan rakyat Kota Palu tentu juga sebagai masalah yang wajib 
ia selesaikan.

Apabila kita melirik pada sejarah Armin sejak menjadi Wakil Sekretaris di DPC 
Gerindra Kota Palu pada tahun 2013 sampai dengan 2016, maka tidak perlu waktu 
lama ia dapat memperoleh kedudukan sebagai anggota DPRD Kota Palu di tahun 
2014. Artinya hanya butuh proses selama satu tahun saja ia dapat menduduki jabatan 
sebagai anggota DPRD Kota Palu. Hal ini tentunya merupakan pencapaian luar 
biasa yang dicerminkan oleh sosok politisi karismatik ini. Tak hanya sampai periode 
itu saja, politisi ini kembali mengibarkan namanya pada pentas politik tahun 2019 
dan pada akhirnya ia kembali terpilih sebagai anggota DPRD Kota Palu periode 
2019-2024. Dengan terpilihnya kembali sebagai anggota DPRD Kota Palu periode 
2019-2024 maka membuktikan bahwa dirinya kredibilitas yang baik di kalangan 
rakyat Kota Palu. Artinya bahwa rakyat Kota Palu masih membutuhkan figur wakil 
rakyat yang seperti sosok Armin dalam mengakomodir kemajuan Kota Palu. Tentunya 
prestasi dan pencapaian ini merupakan imbalan atas kerja kerasnya selama berproses. 
Selain itu, hal tersebut juga dikarenakan faktor keikhlasan hatinya dalam membantu 
rakyat dalam membangun Kota Palu yang berkemajuan.

Menurutnya politisi rendah hati ini, berpolitik sebagai salah satu jembatan ibadah 
karena melalui politiklah maka silaturahmi antara dirinya dengan rakyat akan dengan 
mudah terjalin. Itulah sebabnya ia selalu memandang bahwa kepentingan daerah 
adalah perjuangan yang harus segera dilaksanakan. Baginya, hal penting dalam 
berpolitik adalah senantiasa memperhatikan kebutuhan daerah dan rakyat. Atas 
dasar itulah ia selalu memberikan ruang kepada rakyat agar dapat memberikan 
aspirasi, kritik, dan saran terhadap kebijakan pembangunan. Selain itu, ia juga 
memfokuskan dirinya untuk memperjuangkan segala bentuk kepentingan daerah di 
tingkat nasional. Politisi ini juga memandang bahwa pembangunan daerah dan rakyat 
juga perlu ditingkatkan melalui kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Oleh karena 
itulah sehingga ia memandang jabatan yang diembannya saat ini merupakan tanggung 
jawab moral. Baginya, tanggung jawab moral tersebut harus dilakukan dengan 
ketulusan dan keikhlasan hati karena dengan hal tersebutlah sehingga tanggung 
jawab moral dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif serta berguna kepada 
rakyat. Politisi ini memberikan pesan moral yang patut ditiru, yaitu segala persoalan 
bukan untuk dikeluhkan tetapi selesaikanlah persoalan itu dengan kelapangan hati 
yang tulus dan ikhlas. Itulah sebabnya, di lingkungan kerabat kerja ia dipandang 
sebagai sosok wakil rakyat yang tangguh dan pantang menyerah dengan berbagai 
kondisi apapun. Hal tercermin keikhlasannya dalam mengabdi kepada rakyat.
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DRS H. ISHAK CAE, M.Si
WAKIL RAKYAT  YANG BIJAK BERJUANG UNTUK

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

“..,menjadi politisi yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat 
daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Sebagai wakil rakyat yang 

berkomitmen memajukan daerah..,”

 
WAKIL RAKYAT YANG RENDAH HATI DAN BIJAK

Sosok figur wakil rakyat yang dikenal rendah hati dan bijak ini berlatar pengusaha 
yang sukses kemudian berkiprah di pentas politik di Kota Palu. Kipranya di dunia 
politik praktis semata-mata hanya berjuang untuk kepentingan dan kesejahteraan 
rakyat. Kepedulian legislator yang pernah aktif di dunia kampus ini lebih kepada 
kehidupan rakyat kecil. Hal inilah yang membuat dirinya kerap dipercaya oleh rakyat 
untuk duduk di DPRD Kota Palu pada setiap pemilu legislatif sejak tahun 2004. 
Kepercayaan politik inilah yang senantiasa dirawat dan dilestarikan dengan baik, 
sehingga sosok politisi dari Partai Golkar ini cuku merakyat dan dekat dengan 
masyarakat. Ia merupakan figur kader partai Golkar yang potensial dalam meningkat-
kan elektabilitas partainya pada pemilu serentak tahun 2024 nanti. Drs.Hi.Ishak Cae, 
M.Si jebolan Magister Administrasi Publik (MAP) ini cukup bijak dan matang dalam 
dunia politik, sehingga komunikasi politik yang dilakukan dengan koleganya baik di 
Partai Politik maupun di DPRD Kota Palu cukup dinamis dan elegan.
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Meskipun mantan politisi PAN ini telah matang berkecimpung di arena politik 
praktis tetapi ia tidak pernah menampakkan dirinya lebih dari orang lain, tetapi tetap 
merendahkah hatinya dan tulus menerima dan menolong kepada siapa saja. Bahkan, 
dirinya kerap turun langsung menemui masyarakat untuk mendapatkan masukan 
dan saran untuk diperjuangkan aspirasi tersebut pada setiap kesempatan rapat-rapat 
di DPRD Kota Palu. Sebagai kader partai Golkar yang pernah memimpin lembaga 
legislatif DPRD Kota Palu pada periode 2014 – 2019 menggantikan antar waktu 
Muh. Iqbal Andi Mangga,SH, M.H. telah banyak berjasa meloloskan aspirasi 
masyarakat Kota Palu. Di era kepemimpinannya, Kota Palu mengalami peningkatan 
pembangunan. 

Drs.Hi.Ishak Cae, M.Si meskipun dalam kesibukannya sebagai politisi yang 
memangku jabatan politik di DPRD Kota Palu tetap penuh perhatian dalam pembinaan 
keluarganya. Pembinaan keluarganya tertutama terkait dengan kedisiplinan menja-
lankan ajaran agama Islam dalam meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. 
Selain itu, alumni FISIP Universitas Tadulako yang pernah menjadi aktivis kampus 
di masanya itu juga memprioritaskan pendidikan formal maupun non formal kepada 
anak-anaknya. Alhasil, anak-anaknya semua telah sukses dalam dunia pendidikan 
dan mendapatkan pekerjaan yang berguna kepada bangsa dan negara.  

MANTAN AKTIVIS MAHASISWA DAN ORGANISATORIS HMI
Bagi legislator Drs.Hi. Ishak Cae, M.Si menilai bahwa dengan modal aktif dalam 

berbagai organisasi baik di kampus maupun organisasi eksternal kemahasiswaan 
seseorang akan lebih mudah beradaptasi dan mampu berkomunikasi dengan 
masyarakat. Kader Partai Golkar yang prospektif ini mengakui bahwa sejak mahasiswa 
dapat menyisihkan waktunya aktif dalam kegiatan kemahasiswaan baik di level Senat 
maupun di BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa) FISIP Untad. Demikian pula, ia 
tidak melewatkan waktunya aktif sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 
Cabang Palu. Dengan demikian, jebolan Pascasarjana Untad memasuki ranah politik 
praktis tidak menjadi beban psikologis, bahkan cukup muda berinteraksi dengan 
para politisi dan kaum intelektual, akademisi kampus. Hal ini membuktikan bahwa 
Drs.Hi. Ishak Cae, M.Si sukses dan berhasil sebagai wakil rakyat empat periode 
DPRD Kota Palu. Dengan realitas politik demikian itulah, ia tetap rendah hati dan 
ramah pada siapa pun yang dikenalnya. 

Drs Hi. Ishak Cae, M.Si dikenal sebagai figur politisi muda yang potensial dan 
berbakat  dengan memiliki karakter yang tegas dan disiplin serta bijak.  Meskipun 
demikian ia memiliki kontrol cukup baik dalam setiap sikap dan langkahnya sebagai 
anggota legislator Kota Palu. Ia tidak ceroboh dan sangat matang dalam mengambil 
keputusan sehingga dikenal sebagai sosok wakil rakyat yang matang. Bahkan, 
mantan aktivis mahasiswa ini menjadi inspirator terhadap koleganya di gedung 
kedaulatan rakyat Kota Palu tempat mengabdikan dirinya pada rakyat. Politisi kondang 
jebolan Magister Administrasi Publik Pascasarjana Untad ini juga dikenal cukup bijak 
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dan arif dalam mengambil keputusan politik. Ia memang sosok legislator yang memiliki 
segudang prestasi. Sederetan prestasi yang telah digapainya yang menjadi bukti 
bahwa ia kader Partai Golkar masa depan. 

Wakil rakyat yang prospektif  kelahiran 28 Oktober 1966 di Kabupaten Pinrang 
Sulawesi Selatan ini memiliki rekam jejak dalam dunia pendidikan formal yang telah 
meraih prestasi. Ia memiliki motivasi semangat yang tinggi sehingga  mengantarkan 
dirinya hijrah ke Kota Palu pada tahun 1985. Organisatoris HMI Cabang Palu ini 
setelah tamat SMA Negeri 1 Pinrang melanjutkan ke Untad Palu melalui jalur 
Penelusuran Minat dan Bakat (PMDK) lulus tanpa test. Drs.Hi. Ishak Cae, M.Si hijrah 
ke Palu untuk melanjutkan pendidikan di level sarjana strata satu di Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako jurusan Ilmu Administrasi Negara. Proses 
studinya di Universitas tertua di Sulawesi Tengah tersebut diselesaikan pada tahun 
1990. Di saat kuliah, mantan pengusaha muda ini ikut serta dalam berbagai kegiatan 
kemahasiswaan. Beberapa aktivitas keaorganisasian kemahasiswaan yang digelutinya 
diantaranya aktif dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi 
Negara di lingkungan FISIP Untad. Dengan aktifnya diberbagai kegiatan kema-
hasiswaan, mantan ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Palu ini membuat dirinya 
cukup matang dan bijak dalam mengambil keputusan politik di lembaga legislatif 
Kota Palu. 

Masa kecil Drs Hi. Ishak Cae, M.Si dikenal sebagai anak yang sangat menghargai 
guru dan siapa saja yang mendidiknya. Saat ia masih duduk di bangku sekolah, 
gurunya selalu ditempatkan di atas sehingga dirinya dikenal sebagai sosok yang 
taat dan patuh terhadap apa yang diperintahkan dan dilarang oleh gurunya. Di 
samping sebagai figur guru kala  itu memiliki kekuatan luar biasa dan amat disegani. 
Jadi, sang guru itu amat dihormati dan dihargai, berbeda dengan kondisi saat ini. Ia 
merupakan murid berprestasi, juga amat disiplin dalam belajar dan selaku mengerjakan 
serta menyelesaikan PR (Pekerjaan Rumah) dari gurunya. Hal inilah membuat 
fungsionaris Senat FISIP Untad ini melakoni kariernya sebagai politisi cukup piawai 
dan bijaksana. 

BAKAT KEPEMIMPINAN MUNCUL SEJAK SEKOLAH
Di masa kecilnya, sosok jiwa kepemimpinan Drs Hi. Ishak Cae sudah terlihat, 

terutama di masa mengenyam dunia pendidikan di sekolah di kampungnya. Ia sebagai 
sosok yang dikenal sangat menonjol di kelas semasa menjalani pendidikan formal 
di bangku sekolah. Di samping itu, ia  juga salah satu siswa yang memiliki prestasi 
yang gemilang. Semasa ia sekolah sering mendapat rangking, mulai rangking dua 
bahkan sampai pada rangking satu diraihnya. Hal inilah yang membuktikan bahwa 
dirinya itu senantiasa dijadikan sebagai teladan bagi teman-temannya. Bahkah, 
dirinya selalu saja didaulat sebagai ketua kelas. Di saat itulah kepemimpinannya 
mulai muncul dan berkembang secara alamiah hingga kini.  
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Drs. Hi. Ishak Cae, M.Si sosok yang tidak hanya dikenal di kalangan teman-
teman sebayanya sesama siswa, tetapi salah satu siswa yang sangat familiar dengan 
guru-guru pada saat penempuh pendididkan di SMP Negeri 2 Pinrang. Bahkan, 
kepala sekolah pun cukup akrab baginya. Ia salah satu murid yang selalu dipercayakan 
sebagai ketua kelas. Ketua kelas yang dipangkunya mulai kelas satu, kelas dua dan 
kelas tiga. Di samping itu kedekatanya dengan kepala sekolah juga, mantan pengurus 
Himpunan Jurusan Administrasi FISIP Untad ini pada kesehariannya selalu bertemu 
dengan kepala sekolah di saat berangkat ke sekolah yang kebetulan perjalanan 
kepala sekolah menuju sekolahnya melewati kediamannya. Kondisi demikian ini 
berlangsung sejak ia bersekolah di sekolah SMP Negeri 2 Pinrang. Bahkan, begitu 
akrabnya, Hi.Ishak Cae kerap mengikuti pak Kepala Sekolahnya dari belakang 
menuju ke sekolahnya. Hal inilah yang mencerminkan, pengusaha sukses yang 
berkiprah di dunia politik sebagai wakil rakyat yang menghargai dan menjunjung 
tinggi orang yang lebih tua darinya. Hingga kini, Hi. Ishak Cae kelahiran Pinrang ini 
tetap merasakan dirinya sebagai bagian dari orang Palu, bahkan telah menyatu 
dengan masyarakat dan warga negara di Palu. Jiwa kebangsaannya yang tanpa 
membedakan orang dari warna suku dan agama yang kerap kali menggiring diri 
merahi sukses dari pemilihan legislatif setiap pemilu. Ia telah berkomitmen membangun 
daerah Kota Palu dan berjuang untuk mensejahterakan rakyat daerah ini. 

Setelah menyelesaikan pendidikanya di SMP Negreri 2 Pinrang  pada tahun 
1982 Hi. Ishak Cae melajutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Pinrang. Semasa 
menjalani pendidikan SMA Negeri 1 Pinrang ia tergolong siswa memiliki prestasi 
yang cemerlang. Pada saat  pembagian jurusan, ia ditempatkan di kelas Ilmu 
Pengetahuan Sosial (IPS). Hal itu dikarenakan nilai yang diraih pada mata pelajaran 
tersebut terbilang sangat baik dengan nilai rata-rata 9  seperti pelajaran bahasa dan 
beberapa pelajaran lainnya. Karena aktif dalam organisasi siswa (OSIS) ia dikenal 
sangat komunikatif serta kemampuan membangun hubungan interaksi yang sangat 
efektif. Hal ini juga nampak kemampuan manajemen dan mengorganisir teman-
temannya dengan baik. Dengan demikian, Hi. Ishak Cae sejak dini telah menunjukkan 
bakat dan kapasitas kepemimpinannya. 

Hi. Ishak Cae memiliki memori yang cukup berkesan pada masa SMA Negeri 
1 Pinrang. Kesannya kepada sosok bernama Marhaban, guru bahasa Inggris. Karakter 
sang guru bapak Marhaban membuatnya terkesan, karena sangat tegas dan disiplin 
terlebih pelajaran yang diajarkannya, bahas Inggris. Jebolan Magister Administrasi 
Publik Untad ini mengungkapakan bahwa pelajaran bahasa Inggris dikenal sebagai 
pelajaran yang kedua paling dibenci oleh sebagian besar siswa. Baginya sangat 
terkesan terutama suasana saat pak guru Marhaban masuk ruangan kelas dalam 
rangka menyampaikan pelajaran dimana tidak ada satupun yang bergerak karena 
karakternya selalu main tunjuk. Di samping itu juga jika menemukan siswa berbicara, 
sosok bapak Marhaban sangat marah yang biasanya membenturkan kepala siswa 
yang satu dengan yang lainnya. Apalagi  jika menemukan siswa balik belakang di 



Biografi Anggota DPRD Kota Palu 2019-2024

117

saat pak Marhaban berada dalam kelas siswa tersebut langsung dibenturkan di 
tembok sehingga semua siswa sangat takut dengan guru bahasa Inggris tersebut. 
Meskipun demikian sosok bapak Hi. Ishak Cae kerap terhindar dari tindakan bapak 
Marhaban karena ia pada waktu itu selalu rangking dan terbilang sangat dekat 
dengan wali kelas sehingga dirinya selalu terselamatkan. Hal ini menunjukkan kearifan 
jiwa sosok mantan aktivis mahasiswa FISIP Untad kerap mendapatkan anugerah 
dari Allah SWT. 

Semangat Hi. Ishak Cae dalam menuntut pendidikan, makai ia hijrah ke Palu 
dan sukses menjalani dunia pendidikan di kampus Tadulako Provinsi Sulawesi 
Tengah. Setelah memasuki dunia kampus bapak Hi. Ishak Cae dikenal sebagai 
sosok aktivis mahasiswa pernah aktif di berbagai organisasi internal kampus. Salah 
satu organisasi internal kampus yang  pernah terlibat adalah Himpunan Mahasiswa 
Administrasi Negara (HIMAN). Saat aktif dalam organisasi internal kampus tersebut 
itulah Hi.Ishak Cae wawasan dan daya kritisnya terbangun. Bahkan, termasuk 
problem masyarakat, bangsa dan negara serta permasalahan internal kampus 
menjadi bagian dari diskusi dan kajian kelompok studinya. Di himpunan jurusan 
inilah kemudian lebih banyak berdiskusi tentang kajian-kajian bangsa dan negara. 
Bahkan, di forum tersebut lebih banyak menimbah ilmu pengetahuan. 

Hi. Ishak Cae merupakan salah satu kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 
yang banyak berjasa dalam proses kaderisasi. Sehingga sosoknya yang saat ini 
dikenal begitu bijak, tegas, visioner dan kritis. Keaktifan Hi.Ishak Cae di berbagai 
organisasi internal maupun eksternal kampus yang begitu padat, mungkin sebagian 
besar orang berpikiran bahwa indeks prestasinya di kelas turun atau rusak sebagaimana 
mahasiswa lain yang aktif dalam organisasi. Namun hal berbeda bagi Hi. Ishak Cae 
jutru aktivitasnya yang begitu padat di dunia kampus ternyata tidak mengahalanginya 
meraih prestasi dalam studinya. Hal ini menunjukkan ia pernah mendapat piagam 
penghargaan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako 
sebagai salah satu mahasiswa berprestasi dengan indeks prestasi terbaik di mana 
pada saat itu ia memperoleh Indeks Prestasi Akademik tertinggi ketiga dari semua 
mahasiswa yang menempuh studi.

Pada saat kuliah di Untad ia sangat mengagumi sosok Prof. Dr.Hi Zainudin 
Bolong,M.A. Kekagumannya itu tidak lain dari metode dalam mendidik dalam 
menyampaikan kuliah yang sangat menarik sangat mudah dicerna. Prof Zainuddin 
Bolong yang saat itu  mengajarkan mata kuliah ilmu politik.

Sosok Prof.Dr.Hi. Zainudin Bolong,M.A baginya yang sangat luar biasa, sehingga 
dalam setiap perkuliahan yang disampaiakan  beliau Hi. Ishak Cae selalu mengikuti 
dengan sungguh-sungguh sampai berakhirnya perkuliahan. Bahkan, setiap perkuliahan  
hampir tidak pernah dilewatkan. Materi perkuliahan cukup berkualitas dan informatif 
terkait dengan problematika kenegaraan, kebangsaan dan perpolitikan nasional. 
Bahkan, mendapatkan teori-teori politik dan sistem kepartaian. Oleh karena itu, Hi. 
Ishak Cae, ilmu pengetahuan tentang politik kemudian dipraktikannya menjadi bagian 
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dari wawasan keilmuan yang dimilikinya sejak menempuh sekolah dan pendidikan 
formal di kampus.

BERDARAH BANGSAWAN YANG RENDAH HATI
Mungkin hampir mayoritas masyarakat di Kota Palu mengenal akrab legislator 

dan politisi Partai Golkar yang gemar makan sayuran daun kelor. Ternyata, Drs. Hi. 
Ishak Cae, M.Si masih keturunan bangsawan bugis Pinrang, Sulawesi Selatan. Orang 
tuanya masih memiliki garis keturunan bangsawan bugis meskipun saat ini ia samasekali 
tidak menonjokan simbol-simbol kebangsawanannya dengan menggunakan simbol 
“Andi”. Hi. Ishak Cae lebih memilih tampil apa adanya tanpa membawa status kultural 
kebangsawanannya. Meskipun neneknya masih menggunakan gelar “andi”, yang 
namanya masih Andi Lamadenuang, tapi  baginya sudah tidak menggunakan itu lagi.
Padahal, masih ada beberapa sanak keluarga dekatnya menyandang gelar bangsawan 
“Andi”. Hal ini menunjukkan kerendahan hati wakil rakyat yang merakyat ini. Dengan 
perilakunya itulah sehingga banyak orang menyenanginya. 

Dalam kehidupan Drs. Hi. Ishak Cae, M.Si dikenal sebagai sosok senantiasa 
memegang teguh petuah dari orang tuanya. Ia dalam menjalani kehidupannya saat 
ini, dimana pesan-pesan orang tuanya senantiasa dijadikan sebagai pedoman 
berharga dalam hidupnya terutama dalam berinteraksi dengan masyarakat. Meskipun 
posisinya saat ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu 
yang tentunya selalu dipertemukan dengan masyarakat. Ia menokohkan ayahanda 
dan ibundanya yang membentuk karakternya patuh terhadap perintah Allah SWT. 
Ia memang termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. 

Pesan berharga dari orang tuanya yang masih melekat kuat dalam dirinya bahwa 
amanah orang tua membimbing agar dirinya senantiasa menghargai orang lain. Ia 
mengingatnya bahwa dalam pepatah bugis mengatakan “Sipakata”. Pepatah bugis 
tersebut bermakna filosofis yang amat berkesan diantaranya menjelaskan bahwa 
jika ingin dihargai seseorang, maka anda harus lebih dulu menghargai orang itu. Hal 
ini, sehingga wujud penghargaan kita kepada orang lain atau kepada siapa saja 
merupakan manifestasi di dalam diri agar diri ini tetap dihargai orang lain. Namun, 
jika tidak pernah menghargai orang lain maka jangan harap ingin dihargai. Realitasnya, 
mantan ketua DPRD Kota Palu ini berpenampilan sederhana, ramah dan santun 
kepada siapa pun. 

Drs. Hi. Ishak Cae, M.Si sosok sangat dekat dengan orang tuanya. Ia  dikenal 
sebagai sosok yang selalu mendapat wejangan dari orang tuanya. Bahkan, seumur-
umurnya sampai hari ini masih diberi nasehat atau diberi petuah-petuah dari orang 
tuanya. Di samping orang tua sosok yang sangat dekat dan berjasa baginya adalah  
istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya juga bagian yang sangat dekat. Oleh 
karena itu keluarganya merupakan bagian dari jiwanya yang terpisahkan. Istri dan 
anak-anaknya merupakan tanggung jawabnya. 
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Di mata Drs. Hi. Ishak Cae, M.Si sosok orang tuanya (ayah) yang sangat bijaksana 
adalah sesuatu yang sangat berkesan baginya karena selama  menuntut ilmu penge-
tahuan. Ia sampai hari ini tidak pernah marah sang ayahanda selalu mendukung yang 
menjadi keinginan anak-anaknya. Sang ayahanda hanya mengarahkan dan menasehati 
anak-anaknya. Hal ini diakuinya, sangat berbeda dengan kebanyakan orang tua yang 
biasanya keinginannya selalu dituruti. Namun orang tuanya tidak begitu, sejak Hi. Ishak 
Cae menyelesaikan kuliahnya, orang tuanya memberikan pilihan secara demokratis, 
yaitu apakah masuk masuk PNS atau mau jadi pengusaha. Hal itu disampaikan orang 
tuanya dikarenakan bahwa yang nanti merasakan kamu sendiri. Alhirnya ia memilih 
menjadi pengusaha pada saat itu mendapat dukungan dari kedua orang tuanya. 
Sedangkan sosok dari ibundanya lebih pada sifatnya yang begitu lembut, sangat 
halus, tidak pernah berkata-kata yang menyinggung perasaan anak-anaknya. Sang 
ibunda sangat lemah lembut kemudian sangat hati-hati untuk memberikan suatu 
wejangan kepada anak-anaknya dan tidak pernah marah. Kedua orang tuanya 
dikenal figure dan tokoh masyarakat yang masih memiliki kaitan darah “biru”. Namun, 
keluarga Hi. Ishak Cae kerap berpenampilan sederhana, ramah dan santun. 

Bagi Drs Hi. Ishak Cae, M.Si  hal yang sangat luar biasa dari istrinya adalah 
baik dan bijaksana. Selama empat  periode menjadi anggota DPRD Kota Palu, 
istrinya tidak pernah mencampuri apa yang dilakukan. Istrinya tersebut selalu 
mendukung dan memberinya semangat supaya bisa bekerja dengan maksimal. 
Sesuatu dianggapnya sangat luar biasa juga, bahwa istrinya tersebut adalah sosok 
wanita yang sangat kuat boleh dikata anti teror dan  gossip. Meskipun di sana-sini 
bersuara tentang dirinya. Sosok istrinya itu tetap tidak terpancing sehingga itu yang 
ia anggap luar biasa. Bahkan, ia menganggap bahwa manakala istrinya tidak sehebat 
ini tidak mungkin dirinya langgeng di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu. 
Alhasil, Hi.Ishak Cae telah dipercaya rakyat Kota Palu menjadi legislator.  Bahkan, 
menyadarinya semua itu atas doa kedua orang tuanya, istri dan anak-anaknya, 
termasuk masyarakat Kota Palu. Harapannya, semoga Kota Palu mendapatkan 
ADIPURA dan pembangunan yang lebih maju. Dengan majunya pembangunan Kota 
Palu, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 

MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 
Sebagai sosok yang berasal dari keturunan darah biru berprofesi sebagai 

pengusaha Drs. Hi. Ishak Cae, M.Si ternyata mengikuti jejak keluarganya sebagai 
pengusaha di mana setelah menyelesaikan kuliahnya di Universitas Tadulako pada 
tahun 1990 ia langsung terlibat dalam dunia usaha dan menjadi pengusaha sukses. 
Ia bekerja secara profesional dalam dunia itu hingga dirinya bergabung dengan 
HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) sebagai organisasi atau  perkumpulan 
para pengusaha muda. Ia pun masuk sebagai pengurus KNPI Kota Palu dengan 
jabatan sebagai bendahara, sampai pada Ketua Gapeksindo Sulawesi Tengah 
bahkan ia juga aktif sebagai pengurus Pemuda Pancasila hingga saat ini. 
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Memilih Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dalam mengawali 
kariernya dalam dunia usaha dikarenakan ia menilai bahwa HIPMI ini adalah lembaga 
untuk mencari ilmu dan mencari pengalaman. Hal ini sadarinya, Himpunan Pengusaha 
Muda Indonesia termasuk organisasi pengkaderan para pengusaha, khususnya para 
pengusaha yang ada di Kota Palu. Mantan Ketua DPRD Kota Palu ini mendapat 
banyak hal yang sangat berharga di organisasi pengusaha tersebut, terutama 
membangun relasi di kalangan pengusaha muda yang ada di Kota Palu. Hal ini 
disadarinya, dimana dengan pertemanan yang terbangun itu membentuk proses 
interaksi dengan baik saling memberikan informasi terutama mengenai profesinya 
sebagi pengusaha. 

Pergantian rezim Orde Baru ke Orde Reformasi menjadi peluang politik Drs. Hi. 
Ishak Cae, M.Si  masuk ke dunia politik. Dalam kontelasi politik nasional mengalami 
transisi politik, mendapatkan peluang Hi. Ishak Cae menjadi Ketua  Partai Amanat 
Nasional (PAN) Kota Palu. Partai politik besukan Prof.Dr.Hi. Amin Rais ini cukup 
mendapatkan tempat elektabilitas cukup signifikan. Kala itu tercatat ia memulai 
kariernya di dunia politik dan sejak itu karier di dunia politik terus naik hingga 
mengantarkan dirinya masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu melalui 
Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palu pada Pemilihan umum legilatif tahun 2004.

Keterlibatan Drs. Hi. Ishak Cae, M.Si ke dalam dunia politik tidak lepas dari 
jejaknya sebagai pengusaha. Di mana saat menjabat sebagai ketua HIPMI Kota 
Palu beliau diberikan kepercayaan sebagai ketua Partai Amanat Nasional, partai 
yang didirikan Amin Rais sekaligus tokoh  reformasi. Partai yang tergolong baru pada 
saat itu dan didirikan oleh tokoh sentral reformasi sebagai instrumen utama bapak 
Drs. Hi. Ishak Cae, M.Si menjatuhkan pilihannya masuk dalam dunia politik, terlebih 
citra Amin Rais pada saat itu yang sangat baik.

Karier Drs. Hi. Ishak Cae, M.Si di dunia politik terus merangkak naik, posisinya 
sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu pada periode 2004-
2009 membuat dirinya belajar banyak bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat 
di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.  Bagaimana caranya agar program-
program yang pro rakyat yang diperjuangkan diterima atau dijadikan program prioritas 
pemerintah. Hingga kini legislator yang dikenal santun dan bijak itu telah matang 
dalam dunia politik. Hal ini komunikasi politik dan etika politik amat dijaga dalam 
lingkungan masyarakat, legislatif dan pemerintah daerah.  

Drs. Hi. Ishak Cae, M.Si telah malang melintang di pentas politik di Kota Palu. 
Termasuk kemudian bergabung sebagai kader partai Golkar, ia amat menjunjung 
tinggi misi dan tujuan politik partainya. Ia juga termasuk wakil rakyat yang gemar 
memberikan sedekah dan membantu orang yang memerlukannya. Baginya, menjadi 
wakil rakyat di DPRD Kota Palu yang sudah empat periode telah banyak mengabdikan 
dirinya kepada pembangunan daerah. Bahkan, ia menyadari bahwa hingga kini tetap 
memperjuangkan hak-hak politik masyarakat sehingga dapat meningkatkan kese-
jahteraan rakyat. Harapannya adalah pembangunan Kota Palu lebih maju dan 
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rakyatnya menikmati pembangunan. Oleh karena itu, Hi.Ishak Cae, memasuki ranah 
politik semata mata hanya niat yang tulus dan ikhlas untuk memperjuangkan 
kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. 

MENGAGUMI AKBAR TANJUNG DAN AIRLANGGA HARTARTO
Sebagai elite politik lokal Drs. Hi. Ishak Cae, M.Si  mengagumi sosok Dr. Hi. 

Akbar Tanjung dan menokohkan Hi. Airlangga Hartarto, S.E, M.B.A. Kekagumannya 
dengan kedua tokoh nasional dan politisi kondang Partai Golkar ini karena cukup 
cerdas dan tenang serta mampu mengendalikan emosi politiknya. Kedua tokoh politik 
tersebut tidak lain dikarenakan memiliki kecedasan emosional luar biasa, sehingga 
dalam kiprah politisi senior Partai Golkar tersebut dalam dunia politik hampir tidak 
ditemukan sikapnya yang emosional. Di samping itu pembawaannya yang sangat 
tenang menjadikan Drs. Hi. Ishak Cae, M.Si sangat kagum dengan sosoknya. Akbar 
Tanjung dan Airlangga Hartarto masing-masing memiliki kelebihan. 

Drs.Hi. Ishak Cae, M.Si  menilai bahwa di politik ini tidak boleh ada orang yang 
memiliki sifat gegabah, di politik ini harus tenang karena lain yang diucapkan lain 
tujuannya. Misalnya saja bahwa apabila ada orang yang bersuara langsung kita 
respons padahal tujuannya lain maka celakalah. Di situlah membuat ia sangat kagum 
dengan sosok Dr. Akbar Tanjung dimana karakternya tidak gegabah sangat tenang 
sehingga layak dijadikan sebagai contoh dalam dunia politik. Demikian pula Ketua 
DPP Partai Golkar Pusat Airlangga Hartarto cukup tenang, cerdas dalam mengelola 
konflik politik sehingga partainya cukup sinergitas dengan partai lain dalam mengelola 
kekuasaan negara. 

DI PENTAS POLITIK MENGABDI KEPADA RAKYAT
Setiap orang berbeda niat dan tujuan aktivitas politiknya. Drs.Hi. Ishak Cae, 

M.Si merupakan sosok yang memiliki niat tulus dan ikhlas terjun dalam dunia politik. 
Di pentas politik, Hi.Ishak Cae hanya semata-mata berjuang dan mewujudkan 
peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan niat dan tujuan politiknya yang mulia itu, 
membuat dirinya empat periode menjadi wakil rakyat Kota Palu. Kepercayaan rakyat 
pada dirinya amat dipegang teguh sebagai amanah. Ketulusannya dalam setiap 
aktivitas politik, kerap membangun hubungan silaturahmi kepada masyarakat. Bahkan, 
kader Partai Golkar yang potensial dan prospektif ini cukup akrab siapa saja yang 
menyapanya. Oleh karena itu, tujuan dalam berpolitik untuk membangun kualitas 
kehidupan bagi rakyat. Dan selalu menjaga marwah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI), memperat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan 
kebangsaan yang kerap diperagakan pada setiap kesempatan rapat-rapat di DPRD 
Kota Palu. Hal inilah, politisi muda yang berbakat dan santun ini, integritasnya kepada 
bangsa dan negara tidak diragukan lagi. 

Drs. Hi. Ishak Cae, M.Si merupakan politisi dan legislator Kota Palu yang berhati 
mulia. Pada setiap kesempatan rapat-rapat di Gedung kedaulatan rakyat, kerap 
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menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kecil. Program-program 
pembangunan yang pro-rakyat kecil kerap menjadi prioritas. Ia berharap bahwa 
kemajuan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi cukup signifikan saat ini 
dapat dinikmati semua anak bangsa di Kota Palu. Tentu saja, baginya memperhatikan 
dan peduli terhadap masyarakat yang berdampak bencana alam gempa bumi dan 
likuifaksi beberapa tahun lalu. Ia bersama dengan pemerintah daerah Kota Palu 
kerap turun langsung melihat dan mendengar keluhan dan masukan dari masyarakat 
yang berdampak bencana alam tersebut.

Kala itu, Hi.Ishak Cae di DPRD Kota Palu, yang membidangi sektor pembangunan, 
kerap memperjuangkan pembangunan fisik infra struktur jalan dan jembatan. Hal ini 
menurutnya merupakan berkaitan dengan kepentingan publik. Selain itu, magister 
jebolan Pascasarjana Untad Palu ini, kerap peduli terhadap peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah. Hal ini dilakoninya saat memangku jabatan ketua DPRD Kota Palu 
periode 2014–2019. Ukuran kesuksesan dan keberhasilan daerah dalam menjalani 
status otonomi daerah, salah satunya PAD. Tentu saja, harapan sekarang ini, 
bagaimana masyarakat yang terdampak bencana alam gempa bumi dan likuifaksi 
serta tsunami mendapatkan perumahan tetap yang memadai. Kepeduliannya terhadap 
masyarakat kecil masih melekat erat, ia kerap kali berkunjung ke pasar dan mengun-
jungi masyarakat di wilayah terpencil untuk mendapatkan informasi dan masukan. 

Drs.Hi. Ishak Cae, M.Si berharap hubungan kemitraan antara legislatif dengan 
pemerintah daerah Kota Palu semakin meningkatkan sinergitasnya. Dengan 
peningkatan sinergitas yang baik maka pembangunan daerah dapat lebih maju, 
rakyatnya dapat meningkat kualitas hidupnya. Komitemennya terhadap pembadayaan 
rakyat kecil di berbagai setor, khususnya bidang ekonomi kerakyatan menjadi 
perhatian prioritas. 

Nama lengkap: Drs H. Ishak Cae, M.Si;* Tempat dan tgl lahir : Pinrang 26 Oktober 1966 ; 
*Jenis kelamin : Laki-Laki ;*Nama Istri : Hj.Nemma Ishak;*Tempat tgl menikah : Palu 4 Juli 
1991 ;*Pekerjaan istri : URT ;* Anak : Widharto Ishak, Winnyharti Ishak, Wali Wiraja Ishak 
;*Riwayat pendidikan formal dan tahun tamat : SD 1 Pinrang tamat Tahun 1979; SMP Negeri 
2 Pinrang tamat tahun 1982 ; SMA Negeri 1 Pinrang tamat tahun 1985; Sarjana lengkap (S1) 
: Universitas Tadulako Tamat Tahun 1990  dan Magister Administrasi Publik (MAP) Pascasarjana 
UNTAD Palu; *Nama orang tua: Ayah : Hi. Cae Andi Lamaddanuang, pekerjaan wiraswasta 
;*Ibu : Hj. Riajang pekerjaan wirswasta; *Daerah pemilihan : Palu Selatan; * Masuk partai 
politik : Sejak tahun 2002;* Menjadi Anggota DPRD : periode pertama 2004 – 2009 ;* 
Periode kedua 2009-2014 ; Periode ketiga 2014 – 2019 dan Periode keempat 2019 –2024. 
Ketua DPRD Kota Palu 2014–2019 : Riwayat organisasi masyarakat (Ormas) dan partai 
politik : Ketua PAN Kota Palu periode 2002–2006; Ketua Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pinrang; 
Bendahara KNPI Kota Palu; Sekretaris Kerukunan Keluarga Messumpaloloe; Bendahara KKSS 
Sulawesi Tengah; Ketua Sentra Organisasi Karyawan Swaduri (SOKSI) Kota Palu; Wakil Bendahara 
Partai Golkar Kota Palu; Pengurus Pemuda Pancasila Kota Palu;* Kegiatan yang pernah diikuti 
: Studi Banding Malaysia (Perkebunan);Studi Banding Singapura (perdagangan); Studi Banding 
Thailan (Holtikultura); Studi Banding Cina (Industri), - 
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ULFIANI
POLITISI DAN WAKIL RAKYAT BERJUANG UNTUK 

MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN

“…,politik adalah sarana perjuangan untuk memberdayakan  
kaum perempuan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat  

serta berkomitmen memajukan daerah,…”

POLITISI PEREMPUAN BIJAK DAN TEGAS 
Politisi satu ini adalah sosok perempuan yang kuat dan bijak serta disiplin dalam 

menjalankan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat ini dikenal akrab 
dengan sapaan Ulfiani, sosok perempuan yang lahir di Baiya pada tanggal 14 Juni 
1970. Terlahir sebagai perempuan yang tangguh dan kuat serta disiplin dalam 
mengurus segala urusannya, baik urusan pekerjaan maupun urusan rumah tangganya. 
Dalam kesehariannya ia kerap kali berpegang teguh pada prinsip profesionalisme 
dalam bekerja sebagai anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024. Tidak hanya 
pada aspek pekerjaannya saja, ia juga selalu menyadari tanggung jawab dan 
kewajibannya melalui kodrat dirinya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Politisi 
perempuan ini memiliki suami yang selama ini mendukung serta menguatkan dirinya. 
Moh. Gafur adalah sosok laki-laki yang beruntung dapat mendapatkan hati sang 
Ulfiani. Mereka dikaruniai tiga orang anak. Di mata anak-anaknya, Ulfiani dipandang 
sebagai sosok ibu yang selalu mengajarkan dan mendidik anak-anaknya ke arah 
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kebaikan. Kekompakannya bersama sang suami adalah kunci utama dalam mendidik 
anak-anaknya.

Tidak hanya itu, politisi satu ini juga sangat memperhatikan kesehatan suami 
dan anak-anaknya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD Kota Palu 
ia tidak pernah lalai terhadap kewajibannya sebagai istri kepada suami. Meskipun 
ia telah menjadi anggota DPRD Kota Palu, ia tidak sekalipun menggunakan jabatan 
tersebut sebagai penyekat kedudukan atau strata di tataran keluarga maupun di 
lingkungan sekitar kediamannya. Sosok politisi ini selalu berusaha untuk menjalankan 
amanah suami dalam mendidik anak-anaknya. Selain itu, ia juga mengikuti cara 
didik kedua orang tuanya terhadap dirinya dahulu. Sehingga atas hal tersebut ia dan 
sang suami selalu mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan menanamkan 
nilai-nilai agama dan kebudayaan. Baginya, nilai agama dan kebudayaan adalah 
satu upaya orang tua dalam membantu anak-anaknya untuk  mengetahui jati diri 
mereka masing-masing. Sehingga agama dan kebudayaan merupakan hal penting 
yang harus diterapkan dalam mendidik serta mengenalkan asal-usul anak-anak. 
Dengan begitu, anak-anak tidak akan mudah terpengaruh oleh budaya maupun 
kebiasaan asing yang berkonotasi negatif.

MENDIDIK ANAK-ANAK DENGAN NILAI KEAGAMAAN
Setiap orang tentu mempunyai keinginan dan cita-cita agar memiliki keluarga 

yang damai serta harmonis. Selain itu, setiap orang tua juga berkeinginan agar 
anak-anaknya dapat diterima oleh rakyat lingkungan sekitar. Salah satu cara agar 
anak-anak dapat diterima oleh rakyat lingkungan sekitar adalah dengan membentuk 
kepribadian mereka menjadi santun dan saling menghormati kepada yang tua serta 
saling menghargai kepada usia setara atau bahkan muda. Hal-hal demikian yang 
tentunya timbul di benak politisi perempuan satu ini. Sehingga atas niat yang baik 
tersebut maka tidak heran jika keluarga dan anak-anak politisi ini dikenal baik dan 
ramah oleh rakyat sekitar lingkungan mereka. Sebagai wujud bukti hasil didikan yang 
ia lakukan bersama suami dapat dilihat dengan suasana hidup rukun dan harmonis 
dalam keluarga kecilnya.

Ulfiani dan suaminya Moh. Gafur membina serta mendidik anak-anaknya dengan 
penuh kesabaran dan tanggung jawab. Dalam mendidik anak-anaknya pasangan 
ini tidak mengenal kata “menyerah”. Didikan dan binaan yang selama ini mereka 
berikan kepada anak-anaknya semata-mata untuk membentuk karakter sehingga 
dapat berguna bagi dirinya sendiri dan bagi orang banyak, terutama berguna bagi 
agama, negara, dan bangsa. Menyadari kedudukan mereka sebagai orang tua, 
tentunya tak hentinya mereka selalu memotivasi dan mendukung segala bentuk 
kebaikan yang bermanfaat bagi anak-anaknya termasuk memotivasi ketiga anaknya 
untuk selalu bersekolah guna mendapatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang 
berguna bagi masa depannya kelak. Pasangan suami istri ini selalu berharap agar 
anak-anaknya tidak mudah dan bahkan tidak terpengaruh atas godaan materialisme 
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di era globalisasi saat ini. Itulah alasannya Ulfiani dan suami selalu menanamkan 
nilai-nilai agama dan kebudayaan sebagai sarana agar ketiga anaknya tidak mudah 
terpengaruh dengan materialisme di era globalisasi. Baginya, dengan nilai-nilai 
agama dan kebudayaan yang kita tanamkan pada diri mereka maka akan menya-
darkannya terhadap identitas dirinya sendiri.

Selama ini, Ulfiani selalu meminta pendapat dan pandangan serta persetujuan 
kepada suami dalam mengambil keputusan. Menurutnya, pendapat dan persetujuan 
dari suami adalah salah satu motivasi bagi dirinya untuk berkembang dan maju. Hal 
ini didasarkan karena persetujuan suami merupakan sebuah restu yang akan 
dijalankan. Sebelum ia terjun ke politik praktis, ia meminta restu terlebih dahulu 
kepada suaminya dan pada akhirnya diberikan restu oleh sang suami. Bergabung 
di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan pilihannya dalam menentukan wadah 
untuk berproses dan menampa kemampuan dirinya. Serangkaian proses yang telah 
ia lakoni di PKS tentunya memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan tentang 
rakyat khususnya pada pentas politik praktis. Dengan berbekal pengalaman, proses, 
dan restu suami yang ia miliki akhirnya berhasil mengantarkan Ulfiani ke kedudukan 
sebagai anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024. Hal inilah yang tentunya 
menjadi cerminan atas ketulusan dan ketaatannya sebagai istri sekaligus ibu dari 
ketiga anaknya.

MEMBERDAYAKAN POLITIK PEREMPUAN
Di negara demokrasi, partisipasi rakyat tidak hanya diharapkan sebagai pemeriah 

pentas politik. Partisipasi rakyat dalam hal ini juga diharapkan mampu sebagai aktor 
politik atau peserta yang ikut dalam bursa pemilihan. Selain itu, hakikat demokratisasi 
adalah menjunjung tinggi atas kesetaraan gender antara kaum laki-laki dengan kaum 
perempuan. Kesetaraan ini merupakan cerminan atas adanya jaminan hak dan 
kewajiban antar kaum laki-laki dan perempuan dalam pentas politik praktis. Keterwakilan 
laki-laki dalam pentas politik praktis harus disetarakan dengan hak keterwakilan 
perempuan juga. Hal ini tentunya menjadi salah satu upaya agar kaum perempuan 
juga mempunyai peluang dan kesempatan untuk menduduki jabatan sebagai wakil 
rakyat. Apabila sedikit melirik sejarah, Bangsa Indonesia pernah mengukir sejarah 
kepemimpinan dari pihak perempuan, yaitu Presiden Megawati Soekarno Putri. Tidak 
hanya sebatas itu saja, banyak juga negara-negara di belahan dunia yang mempunyai 
sosok wakil rakyat atau pemimpin yang berasal dari kaum perempuan. Oleh karena 
itulah sehingga dapat dikatakan bahwa keterwakilan perempuan merupakan cerminan 
atas pelaksanaan demokrasi. Selain itu, dengan adanya keterwakilan tersebut juga 
menandakan bahwa perempuan juga mempunyai kemampuan dan kecerdasan 
emosional di pentas politik praktis.

Salah satu sosok politisi perempuan berprestasi dan berdedikasi tinggi yang 
dimiliki Kota Palu saat ini adalah Ulfiani. Pada pemilihan legislatif tahun 2019 lalu ia 
berhasil meraih dan menduduki kursi wakil rakyat di DPRD Kota Palu periode 2019-
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2024. Berbekal pengalaman dan restu keluarga serta kecerdasan emosional yang 
ia miliki tentunya tidak ada lagi celah untuk meragukan kapasitasnya sebagai anggota 
DPRD Kota Palu. Ulfiani sangat berharap agar nantinya banyak perempuan yang 
ingin ikut serta menjadi wakil rakyat dengan mempunyai semangat juang dan idealisme 
yang tinggi terhadap pembangunan  daerah dan rakyat Kota Palu. Itulah sebabnya 
hingga saat ini politisi ramah ini tidak pernah menyerah untuk senantiasa bergerak 
dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dan khususnya kaum perempuan. Hal 
demikian tentunya tidak mengesampingkan perhatiannya kepada perkembangan 
dan pembangunan Kota Palu.

Harapannya, dengan melihat pembuktian yang telah dicapai oleh Ulifiani dalam 
pentas politik praktis rakyat Kota Palu terutama kaum perempuan dapat termotivasi. 
Hal ini bertujuan agar semakin meningkatkan eksisitensi dan elektabilitas keterwakilan 
kaum perempuan pada tataran politik praktis. Dengan demikian tentunya senada 
dengan harapan politisi dermawan ini, ia berharap agar di kemudian hari kaum 
perempuan dapat bersaing dan lebih banyak meluangkan waktunya pada kegiatan-
kegiatan yang produktif. Di pandangan kerabat kerjanya Ulfiani dikenal sebagai 
sosok wakil rakyat yang tegas dan bijak dalam mengakomodir segala kepentingan 
rakyat dan daerah Kota Palu. Hal inilah yang menjadikan eksistensi dirinya semakin 
diperhitungkan di internal DPRD Kota Palu. Itulah salah satu cara yang ia lakukan 
demi memperjuangkan kepentingan rakyat serta memotivasi kaum perempuan agar 
dapat bergabung di pemilihan legislatif periode selanjutnya. Ia selalu berharap agar 
kaum perempuan selalu semangat dan termotivasi untuk mengembangkan potensi 
dirinya melalui berbagai kreativitas yang mereka miliki. Sehingga dengan berbekal 
hal tersebutlah kaum perempuan akan menjadi lebih kuat dan mandiri serta tidak 
selalu ketergantungan. Selain itu, Ulfiani juga berharap agar suatu saat nanti kaum 
perempuan yang menjadi wakil rakyat selanjutnya mempunyai sikap tegas dan berani 
dalam mengambil keputusan semata-mata untuk kepentingan rakyat dan daerah 
Kota Palu. Ia senantiasa berharap hubungan fungsional pemerintahan daerah antara 
legislatif dan eksekutif lebih bersinergitas. Dengan demikian, pembangunan dengan 
muatan program-program dapat bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

:*Nama Lengkap: Ulfiani ;*Tempat tgl lahir: Baiya, 14 Juni 1970; *Jenis Kelamin: Perempuan; 
*Agama: Islam ;*Alamat: Jl. Baiya Raya RT.010/RW.005, Kel. Tawaeli, Kac. Palu Utara, Kota 
Palu, Prov. Sulawesi Tengah; *Nama Suami: Moh. Gafur ;*Jumlah anak: Tiga orang; * Riwayat 
pendidikan: SD Negeri Senter Tawaeli masuk tahun 1978 tamat 1983; *SMP Negeri 16 Palu 
masuk tahun 1983 tamat 1986; dan *SMA Negeri 7 Palu masuk tahun 1986 tamat 1989 
;*Anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024 ;*Partai politik: Partai Keadilan Sejahtera.
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RUDI PERMESTA MUSTAQIM
MENGAWAL PEMBANGUNAN DAN MENINGKATKAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PALU

“… jadikan politik sebagai legalitas diri untuk melakukan pengawalan terhadap 
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Kota Palu,...”

MEMBINA ANAK DAN KELUARGA SEDERHANA 
Wakil rakyat dan Politisi satu ini dikenal akrab dengan sapaan Rudi, lahir di Palu 

pada tanggal 2 Maret 1970. Legislator ini terlahir sebagai sosok tokoh pemuda yang 
tangguh dan bertanggung jawab atas segala hal yang  lakukannya. Politisi ini juga 
dikenal sebagai sosok yang ramah dan santun terhadap sesama. Rudi juga telah 
menyandang status nikah dengan seorang perempuan pilihannya yang bernama 
Dwi Endah Agustin. Dalam pernikahannya tersebut pasangan ini dikaruniai empat 
orang anak. Kesehariannya tidak hanya ia habiskan untuk pekerjaan saja tetapi juga 
ia meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga kecilnya. Baginya, me-
luangkan waktu walaupun hanya sebentar merupakan salah satu hal penting dalam 
menjalani kehidupan rumah tangga. Ia memandang bahwa waktu luang tersebut 
harus dijadikan sebagai kesempatan untuk mendidik istri dan anak-anaknya. Rudi 
menganggap kebersamaan dengan keluarga adalah salah satu upaya untuk menye-
garkan pikiran dari segundang pekerjaan. Selain itu, politisi ini juga memandang 
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bahwa kumpul dengan keluarga kecilnya merupakan motivasi untuk dirinya agar 
tetap semangat dalam bekerja dan mengemban amanah sebagai wakil rakyat atau 
anggota DPRD Kota Palu.

Di lingkungan sekitar kediamannya, ia kenal sebagai sosok kepala rumah tangga 
yang tegas dan kompak bersama istrinya dalam mendidik serta membesarkan anak-
anaknya. Begitupun dalam pandangan istri dan anak-anaknya, sosok Rudi adalah 
seorang ayah yang bertanggung jawab dan senantiasa memenuhi kebutuhan keluarga 
kecilnya. Politisi ini juga dipandang sebagai sosok yang tegas dan santun dalam 
berinteraksi bersama orang sekitarnya termasuk pada istri dan anak-anaknya. Bagi 
politisi ini, ketegasan dan kesantunan harus selalu dicerminkan dalam kehidupan 
sehari-hari terutama pada kehidupan keluarganya. Hal tersebut bertujuan agar 
membentuk kepribadian istri dan anak-anaknya menjadi seseorang yang tegas dalam 
bertindak serta santun dalam berinteraksi. Selain mendidik istri dan anak-anaknya 
dengan menanamkan prinsip ketegasan dan kesantunan, ia juga selalu mendidik 
keluarganya dengan nilai-nilai agama. Baginya, pemahaman agama adalah hal 
penting dalam melakoni kehidupan di dunia. Tidak hanya di pandangan keluarganya 
saja, tetapi juga di lingkungan kerjanya sosok politisi santun ini dikenal sebagai sosok 
yang bertanggung jawab dan pantang menyerah dalam menghadapi segala rintangan 
serta permasalahan.

POLITIK ADALAH SARANA SILATURAHMI
Rudi merupakan salah satu kader Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) 

yang sukses dalam menapaki kariernya di pentas politik. Sebelum ia terjun pemilihan 
legislatif terlebih dahulu ia mengukuhkan hatinya untuk yakin bergabung di Partai 
Nasdem yang akan menjadi tempatnya belajar terkait dengan dinamika politik. Sejak 
Tahun 2014 sampai 2018 ia dipercayai untuk mengemban amanah sebagai wakil 
ketua di DPD Partai Nasdem Kota Palu. Hal ini membuktikan bahwa sosok politisi 
satu ini mempunyai kemampuan kepemimpinan yang mapan dalam berdinamika di 
kalangan rakyat. Pada pemilihan legislatif yang diselenggarakan Tahun 2019 silam 
ia memberanikan diri untuk turut serta bergabung sebagai peserta dalam kontestasi 
tersebut. “Hasil tidak mengkhianati proses” merupakan istilah atau sesuai untuk 
dilekatkan kepada pribadi Rudi. Dengan ketulusan dan kesungguhannya dalam 
berproses di Partai Nasdem sehingga akhirnya ia dapat mencapai cita-citanya sebagai 
wakil rakyat atau anggota DPRD Kota Palu. Hal tersebut tentunya merupakan 
pencapaian atas proses yang ia jalani dalam lika-liku kehidupannya.

Niatnya terjun dalam kontestasi politik saat itu adalah semata-mata untuk 
bersilaturahmi dan mengawal pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan 
rakyat Kota Palu. Politisi satu ini beranggapan bahwa politik adalah sarana yang 
dapat digunakan sebagai penyambung silaturahmi antara dirinya dengan rakyat. 
Salah satu idealisme yang baik untuk dicontoh dalam berpolitik. Ia menganggap 
bahwa jabatan politis yang ia dapatkan saat ini merupakan amanah dan kepercayaan 
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oleh rakyat. Sehingga atas hal tersebut ia selalu saja aktif dalam berkomukasi dengan 
rakyat. Politisi santun ini menganggap jabatan sebagai anggota DPRD Kota Palu 
bukanlah merupakan sesuatu hal yang mesti diangkuhkan. Melainkan ia menganggap 
jabatan adalah sarana untuk memudahkan diri agar dapat berinteraksi sosial secara 
merata dengan rakyat Kota Palu. Dalam kesehariannya, baik di kantor maupun di 
luar kantor ia selalu saja berinteraksi dengan rakyat. Hal tersebut bertujuan agar ia 
dapat mengetahui faktor-faktor yang menjadi permasalahan rakyatnya.

Menurutnya, jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Palu bukanlah merupakan 
penyekat hubungan antara dirinya dengan rakyat. Tetapi ia berpandangan bahwa 
jabatan politis yang ia dapatkan sekarang adalah sarana untuk memperlancar dirinya 
dalam berinteraksi dengan rakyat. Sebagaimana yang diajarkan setiap agama, 
interaksi sosial termasuk salah satu ibadah antar sesama manusia. Sehingga atas 
dasar itulah politisi ini masih sangat konsisten dalam memegang teguh niat dan 
tekadnya dalam berpolitik, yaitu politik sebagai sarana silaturahmi. Selain itu, prinsip 
tersebut juga digunakannya sebagai sarana untuk tetap kuat dan semangat dalam 
mengemban amanah sebagai wakil rakyat atau anggota DPRD Kota Palu. Oleh 
karenanya, tidak heran jika sosok Rudi Permesta Mustaqim dikenal sebagai politisi 
yang ramah dan bertanggung jawab sosial terhadap daerah dan rakyat Kota Palu. 
Sosok seperti inilah yang sebenarnya dinantikan oleh segenap daerah dan rakyat, 
khususnya di Kota Palu.

MENGAWAL PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Sosok politisi ini memilih untuk berkiprah di pentas politik praktis tidak hanya 

sekedar bersilaturahmi tetapi juga didasarkan dengan niat untuk mengawal pem-
bangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Kota Palu. Idealismenya untuk 
menghibahkan pemikiran, gagasan, dan tenaganya lebih diorientasikan terhadap 
pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kota Palu. Menurutnya, pembangunan dan 
kesejahteraan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena suatu 
pembangunan tidak akan berhasil apabila hanya berbentuk fisik saja. Melainkan 
pembangunan akan lebih berhasil apabila tercermin pada peningkatan kesejahteraan 
rakyat. Hal didasarkan karena adanya kemanfaatan pembangunan yang mesti 
dirasakan oleh rakyat. Sehingga dengan begitu akan meminimalisir atau bahkan 
menghilangkan tumpang tindih pada aspek pembangunan kesejahteraan rakyat. 
Melihat adanya persoalan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kota Palu sehingga 
dianggap sebagai panggilan atas kesediaannya dalam mengabdikan diri sebagai 
wakil rakyat untuk mengakomodir kepentingan pembangunan dan kesejahteraan 
rakyat Kota Palu.

Pencapaian diri sebagai anggota DPRD Kota Palu merupakan salah satu upaya 
bagi dirinya untuk berjuang dalam mengawal pembangunan dan meningkatkan 
kesejahteraan rakyat Kota Palu melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Baginya, 
suatu pembangunan perlu adanya pengawalan karena hal tersebut merupakan upaya 
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agar pembangunan menjadi efektif dan efisien. Ia menyadari bahwa sebagai wakil 
rakyat Kota Palu harus selalu menyatu dan akrab dengan rakyat. Jalinan hubungan 
keakraban dengan rakyat akan memberikan keleluasaan bagi rakyat untuk me-
nyampaikan aspirasi, kritik, dan saran terhadap kebijakan pemerintah Kota Palu. 
Hal ini bertujuan agar pembangunan Kota Palu sesuai dengan yang diharapkan 
rakyat Kota Palu. Sehingga dengan demikian, rakyat Kota Palu dapat merasakan 
manfaat pembangunan.

Salah satu hal yang menjadi prioritasnya dalam pembangunan dan peningkatan 
kesejahteraan, yaitu semata-mata untuk rakyat kecil. Artinya rakyat yang masih 
tergolong kekurangan adalah salah satu prioriotasnya untuk merasakan kemerdekaan 
bangsa melalui perwujudan atas pembangunan daerah Kota Palu. Pembangunan 
tersebut dimaksudkan untuk memberikan rasa kesejahteraan bagi rakyat Kota Palu 
khususnya rakyat kecil. Itulah sebabnya jika setiap kali rapat dilangsungkan di internal 
DPRD Kota Palu politisi satu ini selalu tegas dalam menentukan arah kebijakan yang 
ditujukan kepada pembangunan dan nasib rakyat Kota Palu. Baginya,  menganggap 
bahwa mengemban amanah sebagai wakil rakyat tentu bukan merupakan suatu hal 
yang mudah melainkan perlu adanya kekompakan antara wakil rakyat dengan 
rakyatnya dalam menentukan arah kebijakan yang lahir apalagi berkenaan dengan 
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Kota Palu.

*Nama Lengkap: Rudi Permesta Mustaqim; *Tempat tgl lahir: Palu, 02 Maret 1970; *Jenis 
Kelamin: Laki-laki; *Agama: Islam; *Alamat: Jl. Rajawali No. 33 RT.003/RW.005, Kel. Lolu 
Utara, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah; *Nama Istri: Dwi Endah Agustin; 
*Jumlah Anak: 4  orang  ;* Riwayat pendidikan: SD Negeri 3 Palu masuk tahun 1976 tamat 
1982; *SMP Negeri 1 Palu masuk tahun 1982 tamat 1985; dan *SMA Negeri 2 Palu masuk 
tahun 1985 tamat 1988; *Wakil Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Palu 
tahun 2014 ;*Anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024.
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JOPPI ALVI KEKUNG, S.E
MEMPERJUANGKAN ASPIRASI 

DAN PEDULI RAKYAT KECIL

“…,sebagai pengawal aspirasi rakyat, saya berkewajiban,…”

MEMPERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT
Dalam khazanah politik modern, seseorang memasuki arena pentas politik 

praktis memiliki visi dan misi politik yang menjadi dasar perjuangannya. Visi dan misi 
politik, maka perjuangan akan terukur dan mencapai target yang dicapai. Hal demikian, 
Joppi Alvi Kekung,S.E sosok politisi muda yang bijak serta santun ini melakoni peran 
dan fungsinya selaku wakil rakyat atas dasar pondasi keikhlasan berjuang untuk 
kesejahteraan rakyat. Dasar pemikiran demikian menjadi visi dan misi politik Joppi 
Alvi Kekung yaitu sebagai pengawal aspirasi masyarakat yang memperjuangkan 
aspirasi masyarakat demi kesejahteraan yang akan menopang kemajuan pembangunan 
daerah Kota Palu kini dan akan datang. Kader partai PDIP yang karib disapa Joppi 
ini terbilang wakil rakyat yang cukup dekat rakyat. Kepeduliannya terhadap nasib 
rakyat kecil yang berdampak langsung dengan akibat bencana alam gempa bumi, 
likuifaksi dan tsunami kerap diperjuangkannya pada setiap kesempatan rapat-rapat 
dengan mitra kerjanya di DPRD Kota Palu. 
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Kedekatannya dengan rakyat dibuktikan selama dua periode dipercayakan 
rakyat untuk duduk di kursi parlemen, DPRD Kota Palu. Pada pemilu 2014, Joppi 
berhasil mendulang suara signifikan dengan sarana Partai PDIP memangku jabatan 
anggota DPRD Kota Palu periode 2014-2019. Kemudian pada periode berikutnya, 
Joppi kembali ikut kontestasi general election (Pemilu legislatif serentak) tahun 2019. 
Ternyata, Joppi sebagai kader partai PDIP yang berbakat dan potensial mampu 
merahi suara signifikan pada pemilu 2019. Dan ia pun dinobatkan kembali memangku 
amanah rakyat Kota Palu selaku legislator periode 2019-2024. Realitas politik 
demikian itulah, mantan wakil sektretaris Senat mahasiswa Politeknik Negeri Manado 
ini menujukkan bahwa salah seorang kader PDIP yang memiliki elektabiltas yang 
stabil dan potensial memajukan partai ke depan. Meskipun demikian, dengan prestasi 
politiknya itu, tetap menunjukkan pribadi low profile dan konsisten memperjuangkan 
nasib rakyat kecil.

Joppi Alvi Kekung,S.E sebagai sosok legislator yang visioner menekakan bahwa 
dalam sistem politik demokrasi, rakyatlah yang menjadi pemegang mandat kedaulatan. 
Anggota DPRD hendaknya lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan rakyat. 
Oleh karena itu, baginya amat concern terhadap perjuangan aspirasi masyarakat. 
Dengan keberhasilan meloloskan aspirasi rakyat yang diwakilinya, maka hal itu 
menjadi bukti sebagai wakil rakyat yang amanah. Ia dengan penuh rendah hati, 
bahwa berkiprah di dunia politik praktis saat ini semata-mata atas dasar niat yang 
tulus dan ikhlas. 

KELUARGA BERSAHAJA DAN DISIPLIN BERIBADAH
Deskripsi jati seseorang tercermin dari perilaku dan kualitas ketaatan beribadah 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketaqwaan dan iman kepada-Nya dapat membentuk 
pribadi dan sikap seseorang dan keluarganya beradab dan bermoral dalam kerangka 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Joppi Alvi Kekung,S.E sosok politisi dari 
partai PDI Perjuangan terbilang memiliki keluarga besar yang taat beribadah dan 
menjaga hubungan silaturahmi dengan orang lain. Bahkan, keluarga besar Joppi 
cukup dihormati dan dihargai masyarakat di lingkungannya. Hal ini karena memang 
keluarga Joppi mengedepankan dan mengutamakan membangun keharmonisan 
sosial dan kultural dengan lingkungan masyarakat. 

Joppi Alvi Kekung,S.E lahir di Kolongan Atas Manado tanggal 05 Agustus 1972. 
Ayahnya, Yeles Kekung cukup tegas dan disiplin mendidik anak-anaknya tentang 
pendidikan agama Kristen Protestan. Baginya, ayahnya dengan pendidikan agama 
yang baik dan matang akan membentuk pribadi dan perilaku yang bermoral serta 
berahklak mulia terhadap anaknya. Ibunya, Yeti Mumu dengan setia dan tabah 
mengasuh dan membina anak-anaknya. Bahkan, sang ibunda Yeti Mumu tercinta 
setia dan  ikhlas mendampingi sang suami, hingga terbangun keluarga yang harmonis 
dan rukun.  
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Joppi Alvi Kekung,S.E menikah dengan istrinya tercinta, Apriani R.Kupang hingga 
dikaruniahi tiga orang anak. Anaknya pertama bernama Rio Leonardo lahir 1988 
dan kedua, Rogu Immanuel lahir tahun 2005 dan bungsu, Prisililian Lovely Kekung 
lahir tahun 2013. Ketiga anaknya itu hidup rukun dan meningkatkan kualitas disiplin 
beribadah serta membangun hubungan silaturahmi dengan masyarakat lingkungannya. 
Rio Leonardo dan Rogu Immanuel berprestasi di sekolah karena termasuk murid 
yang cerdas dan santun kepada teman-teman sekolahnya. Joppi memang menanam-
kan nilai-nilai agama Kristen Protestan kepada anak-anaknya sehingga kualitas iman 
kepada Tuhan Yang Mahas Esa semakin bagus. Dengan dasar pendidikan agama 
yang begitu baik, akan melahirkan akan berguna bagi bangsa dan negara. Joppi 
Alvi Kekung pun senantiasa membangun keharmonisan dan kerukunan bersama 
saudara kandungnya. Saudara kandung Joppi adalah Sony Kekung dan Meyke 
Kekung. Mereka telah berhasil dalam pekerjaan dan usahanya. Saudara kandung 
Joppi termasuk ramah dan familiar kepada siapa pun di tengah masyarakat. 

MANTAN AKTIVIS KAMPUS BERKIPRAH DI PENTAS POLITIK
Kematangan dan kedewasaan serta bijaksana dalam melakoni perannya selaku 

politisi dipengaruhi tingkat kualitas jejak rekam pengalaman berorganisasi dan 
kapasitas kepemimpinan individu bersangkutan. Joppi Alvi Kekung,S.E yang memiliki 
rekam jejak pengalaman memimpin organisasi dan lembaga. Lembaga kemahasiswaan 
yang pernah digelutinya semasa mahasiswa, kader partai PDI Perjuangan ini pernah 
memangku jabatan wakil sekretaris Senat Mahasiswa Negeri Manado. Di masa 
mahasiswa, Joppi dengan jiwa dan bakat kepemimpinannya telah nampak, bahkan 
sukses mengelola baik Lembaga kemahasiswaan maupun organisasi kemasyarakatan 
(Ormas). Semasa kuliah, Joppi termasuk mahasiswa cerdas dan ramah, sehingga 
memiliki banyak sahabat karib. Sebagai sosok politisi muda yang berwawasan 

:*Nama lengkap: Joppi Alvi Kekung,S.E ;*Tempat tgl lahir: Kolongan Atas Manado, 05 Agustus 
1972 ;*Agama: Kristen Protestan ;*Jenis kelamin: Laki-laki ;*Nama istri: Apriani R.Kupang 
;*Jumlah anak: 3 (tiga) orang adalah Rio Leonardo lahir 1988 ;Roger Immanuel lahir 2005 
;Prisillian Lovely Kekung lahir 2013 ;*Orang Tua: Ayah:Yeles Kekung ;Ibu: Yeti Mumu ;*Saudara 
kandung: Sony Kekung dan Meyke Kekung ;*Partai politik :Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP) ;*Riwayat pendidikan: SDN Inpres Kolongan Atas masuk 1979 tamat 1985 
; SMP Negeri Sonder masuk 1985 tamat 1988 ;SMA Negeri Kawangkoan masuk 1988 tamat 
1991 dan Sarjana Ekonomi (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu masuk 2010 
tamat 2017 ;*Riwayat pekerjaan: Anggota DPRD Kota Palu periode 2014 -2019 dan periode 
2019-2024 ; Anggota Komisi II DPRD Kota Palu periode 2014-2019 ; Karyawan Perusahaan 
PT Silkar Nusantara, Perusahaan di bidang Kontraktor Proyek tahun 1995 ;Kepala Bagian 
Perpajakan pada Kantor Akuntansi Publik “Drs.Harly Weku” periode 1997–2014 :*Riwayat 
organisasi: Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Palu 2010-2015 
;*Sekretaris DPC PDI Perjuangan periode 2015-2019 dan 2019-2024;Wakil Sekretaris Senat 
Mahasiswa Politeknik Negeri Manado.
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kebangsaan, ia tidak membedakan status sosial dan kulturalnya dalam membangun 
interaksi dan pergaulan kepada siapa pun.

Jejak rekam pengalaman organisasi Joppi sangat baik, sederetan prestasi juga 
pernah diukirnya. Diantaranya, prestasi di dunia pendidikan formal. Pendidikan formal 
anggota DPRD Kota Palu dua periode ini dimulai SD Negeri Inpres Kolongan Atas 
masuk 1979 tamat 1985. Dengan prestasinya gemilang, ia kemudian melanjutkan 
ke SMP Negeri Sonder masuk tahun 1985 tamat 1988. Pada tahun 1988 masuk di 
SMA Negeri Kawangkoan dan diselesaikannya tepat waktu tepatnya pada tahun 
1991. Dengan semangat menuntut pendidikan yang lebih tinggi, maka Joppi 
melanjutkan di Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi yang menjadi pilihannya adalah 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu jurusan Akuntansi diselesaikannya 
pada tahun 2017. Semasa mahasiswa, ia mampu melakukan menajemen waktu, 
sehingga diantara kesibukannya selaku politik kader partai PDIP dapat dikeseimbang-
kan dengan aktivitasnya di dunia kampus. Dengan bermodalkan pengalaman 
organisasi di dunia kampus, di panggung politik lokal terutama di parlemen Joppi 
tidak merasa kaku dan groki. Bahkan, ia malah lebih dinamis dan bijak memerankan 
posisinya selaku wakil rakyat yang dekat dan menyatu dengan rakyat. 

Joppi Alvi Kekung,S.E menjadi salah seorang politisi dan wakil rakyat di Kota 
Palu ikut serta dalam pemilu 2014 dan pemilu 2019 untuk duduk di kursi parlemen 
berangkat dengan jiwa dan rasa  niat yang tulus dan ikhlas. Memasuki pentas politik 
baginya merupakan pengabdian untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. 
Rakyat merupakan subyek pembangunan, sehingga hasil pembangunan dapat 
dinikmati oleh semua lapisan masyarakat Kota Palu. Kepedulian terhadap rakyat 
kecil serta masyarakat kurang mampu menjadi agenda utama dalam merumuskan 
program-program pembangunan yang lebih dirasakan langsung dengan masyarakat 
tersebut. Olehnya itu, kader partai PDI Perjuangan yang potensial dan visioner ini 
kerap turun langsung di masyarakat untuk berdialog dan diskusi dalam rangka 
mendapatkan masukan dan saran terkait dengan pembahasan program dan kebijakan 
pembangunan daerah.

Legislator parlemen Kota Palu yang telah mengabdikan dirinya dua periode ini, 
yaitu periode 2014–2019 dan periode 2019-2024 mendukung program pemerintah 
daerah Kota Palu terkait dengan memberdayakan ekonomi kerakyatan. Demikian 
pembenahan pembangunan fisik yang telah porak poranda yang diakibatkan bencana 
alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami beberapa tahun silam. Pemerintah Kota 
Palu dewasa ini banyak melakukan pembangunan sarana dan prasarana pemba-
ngunan di segala bidang. Ia berharap semoga Kota Palu mendapatkan penghargaan 
pembangunan ADIPURA ke depan.”Diberkati untuk memberkati”.
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RIZKI HARDIANTI RAMADANI,S.Ak.
POLITISI PEREMPUAN MUDA BERJUANG 
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

“…, janganlah berhenti untuk berbuat yang terbaik bagi kemaslahatan 
masyarakat. Meskipun di pentas politik, kita tetap memperjuangkan dan 

mewujudkan kesejahteraan rakyat keci,…”

MEMBERDAYAKAN RAKYAT KECIL
 Berkecimpung sebagai profesi politisi tentu saja ada tujuan politik. Tujuan politik 

adalah negara berkewajiban melindungi, mensejahterakan dan mengayomi rakyat. 
Negara hendaknya pula memberdayakan masyarakat, khususnya di tingkat daerah. 
Oleh karena itu, Rezki Hardianti Ramadani,S.Ak sosok wakil rakyat perempuan 
terbilang muda, ramah dan bijak. Kader Partai Demokrat ini cukup memiliki prospek 
cerah ke depan. Ia merupakan satu-satunya srikandi legislator dari Partai berlambang 
mercy yang memiliki idealisme. Idealisme yang kerap diperagakan pada setiap 
kesempatan rapat-rapat di DPRD Kota Palu kerap memperjuangkan nasib rakyat 
kecil. Harapannya, rakyat dapat menggapai kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih 
baik. 

Legislator perempuan dari Partai Demokrat yang karib disapa Rezki berpenampilan 
sederhana dengan penuh ceria, ramah dan santun kala diajak berkomunikasi. 
Baginya, berinteraksi siapa pun adalah keharusan sebagai wakil rakyat untuk 
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mendapatkan masuk dan saran. Dan yang lebih pentingnya adalah dapat menambah 
ilmu pngetahuan untuk memperluas wawasan berpikir. Tutur katanya yang terstruktur 
dan santun menampakkan sosoknya sebagai politisi perempuan cerdas dan matang. 
Meskipun, umurnya relatif muda, ia tetap amat menghargai orang lain, apalagi lebih 
tua  darinya. Baginya, menghargai orang lain dan santun kepada siapa pun merupakan 
jati diri orang tersebut itu sendiri tercermin. Padahal, Rezki merupakan legislator 
Kota Palu dengan predikat sarjana akuntasi (S1) lulus sangat memuaskan, ia pun 
tidak merasa bangga. Namun, sebaliknya malah merendah dan santun membangun 
kemunikasi politik dan sosial kepada koleganya di Parlemen dan di tengah masyarakat. 
Dengan performance-nya demikian membuat banyak orang senang dan simpatik 
padanya.  

BERASAL DARI KELUARGA TERPANDANG DAN AGAMIS
Rezki Hardianti Ramadani, S.Ak merupakan berasal dari keluarga terpandang, 

dengan kehidupan sederhana dan bersahaja. Ia anak beruntung mendapatkan kasih 
sayang dari kedua orang tuanya. Kasih sayang ini nampak sang ayahanda memberikan 
fasilitas dan sarana yang dikehendakinya. Kedua orang tuanya pun memberikan 
dorongan dan semangat menuntut ilmu pengetahuan dan kesempatan menuntut 
Pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan kualitas individunya. Rezki 
berhasil menyelesaikan sekolahnya dengan prestasi gemilang dan memuaskan. 
Jejak rekam Pendidikan formalnya sejak Sekolah Dasar, SMP dan SMA mendapat 
nilai relatif tinggi. Selama sekolah SMA telah menyisihkan waktunya ikut dalam 
kegiatan organisasi kesiswaan seperti OSIS. 

Setelah tamat SMA dengan prestasi tinggi, Rezki pun melanjutkan di Fakultas 
Ekonomi Universitas Tadulako Palu dengan prodi Ilmu Akutansi. Ia semasa mahasiswa 
termasuk mahasiswa cerdas, dan rajin mengikuti kuliah dengan maksimal sehingga 
nilai setiap semester sangat memuaskan. Rezki tidak menyia-nyiakan kesempatan 
mengikuti kegiatan di kampusnya. Kegiatan di kelembagaan kemahasiswaan dan 
organisasi eksternal kampus pun kerap menjadi pengurus. Dengan aktivitas di 
kampus dengan baik dan efektif, membuat dirinya lebih matang dan berwawasan 
luas serta prospektif. Di masa kuliah itulah, bakat Rezki kemampuan memimpin dan 
berkomunikasi dengan banyak orang secara struktural dan sosial. Bakat inilah 
kemudian menjadi referensi memasuki arena politik lokal di Parlemen Kota Palu 
melalui pemilu 2019. 

:*Nama lengkap:Rezki Hardianti Ramadani, S.Ak ;*Tempat tgl lahir: Kota Palu, 17 Maret 
1991 ;*Jenis kelamin: Perempuan ;*Agama: Islam ;* Riwayat Pekerjaan: Anggota DPRD 
Kota Palu periode 2019-2024.  ;*Riwayat Organisasi : HIPMI periode 2017 – 2020 ;*Anggota 
DPRD Kota Palu periode 2019-2024.
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Keberhasilan Rezki merupakan buah hasil didikan dan binaan dari kedua orang 
tuanya. Ayahnya termasuk tokoh masyarakat di lingkungannya. Sang ayahanda 
sosok yang disenangi banyak orang yang gemar berdonasi, membantu panti asuhan 
dan membangun masjid. Sifat kemuliaan kedua orang tuanya itu, terpatri pada jati 
diri Rezki yang selama ini gemar berbakti sosial dan  kegiatan kemanusiaan. Ia 
tergolong politisi muda yang cerdas dan kritis terkait dalam pembahasan program 
dan kebijakan publik. Pembahasan program dan anggaran bersama dinas terkait, 
Rezki mengedepankan dan concern terhadap program yang bersentuhan langsung 
dengan peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat. Baginya ini penting, karena 
masyarakat Kota Palu pernah dilanda bencana alam gempa bumi, likuifaksi dan 
tsunami. Dengan demikian, maka ia amat fokus terhadap pemberdayaan masyarakat 
yang kurang mampu dan rakyat kecil.

PEDULI RAKYAT KECIL (WONG CILIK)
Rezki Hardianti Ramadani, S.Ak sosok wakil rakyat relatif masih muda yang 

penuh idealisme untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu. Kiprahnya di 
panggung politik di Parlemen DPRD Kota Palu periode 2019 – 2024 didasarkan 
dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat yang semakin daya belinya menurun 
dan lemah. Di tengah musibah kemanusiaan Pandemi Covid-19 yang melanda dunia 
dan termasuk Kota Palu berdampak pada ekonomi masyarakat kurang mampu 
ekonomi masyarakat semakin, membuat dirinya peka dan sensitif dalam membangun 
strategi untuk memberdayakan masyarakat. Melalui berbagai cara di DPRD Kota 
Palu dengan beberapa kesempatan rapat, Rezki kerap menyuarakan aspirasi rakyat. 

Rezki termasuk anggota DPRD Kota Palu yang cukup peduli terhadap kehidupan 
sebagian masyarakat. Untuk mewujudkan keinginannya, ia pun kerap berdiskusi 
dan bertukar pikiran dengan dinas yang menjadi mitra kerjanya. Program dan 
kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat kecil. Masyarakat Kota Palu selama ini mulai bangkit dengan penuh 
semangat atas ridho Allah SWT, masyarakat telah melakukan pembenahan ekonomi-
nya. Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Palu sebagai mitra kerja dan unsur 
penyelenggaraan pemerintahan daerah terus menerus melakukan pembangunan 
di segala bidang. Bidang pembangunan jalan dan drainase serta penataan pepohonan 
telah dikerjakan Pemerintah Daerah. Hal ini semua, menurut Rezki sebagai perwujudan 
sinergitas DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Palu berdasarkan Undang-Undang 
Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. 

Rezki sosok legislator perempuan yang peduli terhadap kehidupan kaum hawa 
menjadi perhatiannya dalam merumuskan program dan kebijakan publik. Pemberdayaan 
kaum perempuan pun kerap menjadi bagian dari kepeduliannya pada setiap 
kesempatan tukar pikiran dengan sesama anggota komisi dan dinas terkait yang 
menjadi mitra kerjanya. Rezki, kader partai Demokrat yang cukup matang dan menjadi 
aset partai untuk mendulang suara pada pemilu 2014 ke depan. Sebagai sosoknya 
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wakil rakyat yang dekat dan menyatu dengan rakyat kerap mengunjungi rakyat di 
lokasi dan perkampungan. Hal ini bertujuan agar supaya terbangun komunikasi 
politik yang lebih baik untuk memahami problematika yang dihadapi masyarakat. 

Rezki sebagai anggota DPRD Kota Palu yang berwawasan luas dan visioner, 
mendukung dan mendorong Pemerintah Daerah Kota Palu untuk menggenjot 
pembangunan di segala bidang. Pembangunan daerah yang lebih baik akan berkorelasi 
dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup normal 
dan stabil, maka akan memberikan daya beli masyarakat semakin kuat dan mampu. 
Ia pun berharap agar supaya pembangunan Kota Palu semakin baik dan maju serta 
tertata. Dengan keberhasilan penataan perkotaan yang bersih dan damai, niscaya 
Kota Palu akan mendapatkan penghargaan bergensi ADIPURA. Tentu saja, kita 
merasa bangga dan bersyukur kehadirat Allah SWT. Kesemuanya itu, atas kerja 
keras masyarakat, DPRD, Pemerintah Kota Palu dan stakeholders lainnya. 



Biografi Anggota DPRD Kota Palu 2019-2024

139

ANDRIS,S.Sos
POLITISI MUDA BERKOMITMEN MEMAJUKAN 
DAERAH DAN MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

“… setiap warga negara memiliki hak-hak politik untuk mendapatkan kehidupan 
yang layak. Negara menjamin dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya..., wakil 

rakyat mengembangkan tugas dan fungsinya dengan baik dan amanah…”

POLITISI MUDA BERWAWASAN LUAS DAN BIJAK
Kiprah di pentas politik tidak ada perbedaan usia yang terpenting umur seseorang 

telah memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang, kaum 
generasi muda berhasil memimpin daerahnya. Beberapa daerah, generasi mudanya 
tampil memangku jabatan Kepala Daerah dan legislator. Ini realitas politik di era 
Reformasi, kesempatan kaum remaja tampil di panggung politik cukup mendapatkan 
tempat di masyarakat. Tentu saja, sosok Andris, S.Sos wakil rakyat muda yang 
potensial telah dipercayakan rakyat Kota Palu duduk di DPRD Kota Palu hasil Pemilu 
2019. Di usianya relatif muda, Andris,S.Sos tidak merasa “kaku” dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya di Parlemen Kota Palu. Malah, dirinya kerap memberikan 
sumbangsih pemikiran dalam setiap kesempatan rapat-rapat di legislatif. Bersama 
mitra kerjanya di komisi, Andris cukup bijak dan ramah melontarkan gagasan cerdasnya 
terkait dengan pembangunan daerah Kota Palu yang lebih maju. Bahkan, ia amat 
peduli terhadap nasib rakyat kecil yang mengalami dampak bencana alam gempa 
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bumi, likuifaksi dan tsunami beberapa tahun yang ditempa masyarakat kota Kaledo 
ini. 

Andris,S.Sos diusianya relatif muda di pentas politik baik partai politik maupun 
di Parlemen Kota Palu, ternyata mampu membangun komunikasi politik baik sesama 
anggota DPRD maupun dengan masyarakat. Demikian pula, kemampuan melakukan 
sinergitas program pemerintah daerah dapat dibangun dengan efektif berdasarkan 
aspirasi masyarakat. Baginya, dunia politik merupakan kemampuan melakukan 
komunikasi dan saling memahami tugas dan fungsi masing-masing niscaya akan 
berjalan dengan baik dan sejuk. Meskipun ia muda, tetapi kepeduliannya terhadap 
rakyat kecil cukup concern, sehingga program-program pembangunan daerah dapat 
bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Masyarakat 
tentu saja menikmati hasil pembangunan, bukan sekelompok orang tertentu yang 
telah menguasai hajat ekonomi di daerah ini. Tanggung jawab sosial dan ekonomi 
untuk mensejahterakan rakyat, Andris pun tidak pernah luput berjuang meloloskan 
aspirasi masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat kurang mampu boleh dikata 
di daerah ini relatif cukup meningkat karena dampak bencana alam beberapa tahun 
silam.

MEMBINA KELUARGA HARMONIS
Harapan setiap insan yang telah berkeluarga tentu saja adalah membangun 

keluarga yang lestari dan harmonis. Demikian pula, Andris,S.Sos bersama istrinya 
tercinta bernama Rahmy ST Tangkilisan membangun rumah tangga yang sederhana, 
bersahaja dan harmonis. Kesuksesan diperolehnya merupakan dorongan semangat 
dan doa dari sang istri. Demikian pula, tentu saja doa kedua orang tua Andris yang 
senantiasa terkirim keharibaan Allah SWT. Ia termasuk anak berbakti dan patuh 
terhadap nasehat kedua orang tua serta rukun Bersama saudara-saudaranya. 

Andris,S.Sos lahir di Kota Palu, 25 Februari 1990 yang taat menjalankan syariat 
Islam. Mengawali Pendidikan formalnya di MIN Model Palu tahun 1997 tamat 2002. 
Selanjutnya, melanjutkan sekolah MTS Negeri Palu tahun 2002 tamat 2005, lalu di 
SMA Negeri 6 Palu tahun 2005 tamat 2008. Dengan semangat menuntut ilmu 
pengetahuan yang lebih tinggi, ia pun memilih STIA Panca Marga Palu menuntut 
Pendidikan. Di STIA Panca Marga menempuh studinya, ia termasuk mahasiswa 
berprestasi dengan nilai mata kuliah amat memuaskan. Bahkan, kader Partai 
Kebangkitan Bangsa ini, memanfaatkan kesempatan aktif di berbagai lembaga 
kemahasiswaan dan organisasi eksternal kampus. Lembaga kemahasiswaan yang 
pernah dialaminya adalah Badan Perwakilan Mahasiswa dan organisasi jurusan 
program studi. Andris sebagai mahasiswa cemerlang, maka mampu menyelesaikan 
studinya tepat waktu, tepat pada tahun 2013. Pengalamannya dalam beroganisasi, 
Andris cukup matang dan piawai melakoni perannya sebagai wakil rakyat senantiasa 
memperjuangkan aspirasi, kepentingan dan kebutuhan rakyat. 
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BERKIPRAH DI PANGGUNG POLITIK
Andris, S.Sos kader Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palu yang memiliki wawasan 

luas dan bijak ini berkiprah di panggung politik semata-mata didasarkan niat yang 
tulus dan ikhlas. Kepeduliannya terhadap kehidupan masyarakat kecil membuat 
dirinya memasuki arena politik baik partai maupun di parlemen. Di parlemen Kota 
Palu akan bersentuhan langsung dengan eksekutif yang merumuskan dan memutuskan 
serta menjalankan kebijakan publik dalam bentuk program-program yang bersentuhan 
langsung dengan kehidupan yang layak bagi semua masyarakat Kota Palu. Dorongan 
kemanusiaan inilah yang menjadikan alumni STIA Panca Marga Palu ini berupaya 
maksimal untuk duduk di DPRD Kota Palu. Alhasil, Andris pun berhasil mendapatkan 
kepercayaan rakyat di daerah pemilihannya mendapatkan suara signifikan pada 
Pemilu 2019. Ia kemudian dilantik dan diresmikan bersama koleganya menjadi 
anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024.

Andris,S.Sos adalah legislator yang memiliki segudang pengalaman organisasi, 
hal itu membuat kualitas kepemimpinannya menjadi matang, termasuk dalam 
melahirkan gagasan dan ide. Gagasan cerdas dan bijak kerap disuarakannya kala 
rapat dengan dinas terkait yang menjadi mitra kerjanya. Gagasan dan idenya dalam 
rangka strategi membangun Kota Palu yang dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. 
Masyarakat Kota Palu memerlukan sarana transportasi yang memadai, fasilitas jalan, 
pembangunan sarana publik, dan drainase yang layak sehingga dapat menanggulangi 
terjadinya banjir. Ia aprisiatif pemerintah daerah yang telah melakukan pembenahan 
sarana dan prasana jalan dan drainase. Tentu saja, bagi Andris selaku wakil rakyat 
yang berwawasan luas dan rasional mendorong dan mendukung program-program 
pembangunan yang tepat guna bagi masyarakat. Pembangunan yang dipandang 
berhasil, menurutnya jika dapat memberikan kenyamanan dan nilai tambah bagi 
masyarakat.

Andris,S.Sos selain sukses di dunia Pendidikan dan mengasuh partai politik, 
juga jejak rekam memimpin organisasi cukup berhasil dan sukses. Ia pernah dinobatkan 
sebagai Ketua Pemuda Kelurahan Duyu periode 2010–2018. Kemudian dengan 
keberhasilannya memimpin organisasi, dirinya diangkat selaku Ketua Tim Pemenang 
Hidayat – Sigi calon Walikota Palu periode 2014–2015 dan kini menjabat Ketua PAC 
PKB Kecamatan Tatanga periode 2017–2022. Namun, sebelum berkiprah di dunia 

:*Nama lengkap: Andris,S.Sos ;*Tempat tgl lahir: Kota Palu, 25 Februari 1990 ;*Nama 
istri:Rahmy ST Tangkilisan :*Partai politik : Partai Kebangkitan Bangsa ;*Riwayat pendidikan: 
MIN Model Palu masuk 1997 tamat 2002 ; MTS Negeri Palu Barat masuk 2002 tamat 2005 
;SMA Negeri 6 Kota Palu masuk 2005 tamat 2008 dan STIA Panca Marga Kota Palu masuk 
2009 tamat 2013 ;*Riwayat organisasi; Ketua PAC PKB Kecamatan Tatanga periode 2017 
– 2022 ; Ketua Tim Pemenang Hidayat – Sigit periode 2014 – 2015 ; Ketua Pemuda Kelurahan 
Duyu periode 2010 – 2018 ;PT.Mahardika masa bhakti 2015 – 2017 ;*Anggota DPRD Kota 
Palu periode 2019-2024.
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politik, ia pernah menjadi Karyawan PT.Mahardika periode 2015–2017. Dengan 
demikian, usia boleh muda tetapi kinerja dan tanggung jawab selaku anggota DPRD 
Kota Palu tetap konsisten dan amanah memperjuangkan memajukan daerah dan 
meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat.

Andris,S.Sos selaku kader Partai Kebangkitan Bangsa dan anggota DPRD Kota 
Palu periode 2019–2024 berharap hubungan fungsional antara DPRD dan Pemerintah 
Daerah Kota Palu lebih bersinergi. Bersinegri dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
masing-masing dalam melahirkan program pembangunan dan kebijakan publik. 
Bagaimana pun rakyat menjadi subyek pembangunan yang hendak diberdayakan. 
Masyarakat yang berdampak bencana alam gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami 
hendaknya menjadi perhantian penuh bagi kedua lembaga unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah, yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Palu berdasarkan 
Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014. Ia berharap semoga 
Kota Palu mendapatkan penghargaan ADIPURA ke depan. 
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ANWAR LANASI, S.Sos., M.Kes
 WAKIL RAKYAT YANG BERWAWASAN LUAS GUNA 

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

“…,pentingnya wawasan dan pengetahuan yang luas dalam mengemban amanah 
sebagai wakil rakyat semata-mata agar dapat menentukan serta melahirkan 

kebijakan pembangunan yang bijak sekaligus logis,..”

MENGUTAMAKAN PEMBINAAN KELUARGA 
Politisi satu ini bernama Anwar Lanasi, S.Sos., M.Kes atau akrab dikenal dengan 

sapaan Anwar. Ia merupakan salah satu anggota DPRD Kota Palu periode 2019-
2024. Anwar adalah sosok politisi yang lahir di Mamboro pada tanggal 7 Juni 1952. 
Selain sebagai wakil rakyat, ia juga merupakan sosok kepala keluarga yang 
bertanggung jawab dan pekerja keras serta ramah. Lisnawaty adalah seorang 
perempuan beruntung karena telah mendapatkan hati sosok politisi santun ini. Sejak 
pernikahannya bersama istri tercinta Anwar, mereka dikarunia dua orang anak yang 
mempunyai kepribadian dan watak yang sopan serta lembut disenangi banyak orang. 
Meskipun saat ini ia telah menjadi sebagai wakil rakyat Kota Palu, Anwar tetap 
berusaha meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama keluarga kecilnya. 
Pembinaan moral dan pendidikan agama terhadap sanak keluarganya menjadi 
prioritas. Hal ini  dilakukan agar dapat mendidik istri dan anak-anaknya dengan baik. 
Kesehariannya sebagai anggota DPRD Kota Palu sekaligus kepala keluarga selalu 
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ia lakukan dengan senang hati dan keikhlasan yang kokoh. Ia menganggap bahwa 
segala sesuatu yang telah ia peroleh wajib untuk disyukuri kepada Allah SWT. Inilah 
yang menjadi motivasi Anwar untuk selalu bertindak profesional dalam bekerja dan 
tetap humanis.

Menurutnya, dalam menjalani kehidupan sehari-hari diperlukan adanya pola 
keseimbangan terhadap pengaturan serta pembagian waktu antara bekerja dengan 
mendidik keluarga kecilnya. Ia membahasakan hal tersebut dengan istilah intelektual, 
yaitu keseimbangan antara aktivitas politik dan kehidupan sosial. Aktivitas politik 
yang ia maksudkan adalah menjalankan kewajiban dan amanah sebagai anggota 
DPRD Kota Palu sekaligus wakil rakyat. Sementara itu, kehidupan sosial yang ia 
maksudkan adalah mendidik keluarga dan berinteraksi kepada rakyat, terutama 
bersama tetangga sekitar kediamannya. Dalam mendidik anak-anaknya, ia selalu 
mengajarkan serta menanamkan nilai-nilai agama dan budaya agar setiap anaknya 
dapat berprilaku yang sopan terhadap sesama orang-orang sekitarnya. Ia juga tak 
lupa untuk selalu memotivasi serta mendukung segala aktivitas pendidikan anak-
anaknya. Hal ini tentu merupakan salah satu upayanya sebagai orang tua agar kedua 
anaknya dapat menggapai cita-citanya dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. 
Nilai keagamaan yang tidak selalu ia tanamkan dalam diri anak-anaknya bertujuan 
agar dapat menjadi pedoman serta penuntun bagi kehidupan mereka kelak. Sementara 
nilai kebudayaan yang ia ajarkan bertujuan agar kedua anaknya mempunyai sikap 
dan kepribadian sopan, santun, serta saling menghargai antar sesama.

POLITISI INTELEKTUAL YANG BIJAK DAN VISIONER
Meskipun ia sibuk sebagai wakil rakyat, Anwar masih saja sempat untuk 

memberikan pandangan serta nasihat terkait dengan kehidupan global. Salah satu 
hal mendasar yang paling condong ia cerminkan untuk mendeskripsikan betapa 
pentingnya menjalani kehidupan global melalui intelektual dalam diri. Hal ini merupakan 
suatu upaya agar dapat melahirkan gagasan dan idealisme yang baik dan progresif 
terhadap pembangunan Kota Palu. Politisi ini mempunyai kualitas intelektual yang 
baik dan mendukung dalam melahirkan suatu kebijakan politik terhadap pembangunan 
Kota Palu. Semasa kecilnya, tercatat ia pernah bersekolah di SD Negeri Mamboro 
tahun 1959-1965, SMP Karya Bhakti Mamboro tahun 1965-1968, SMA Negeri 1 Palu 
tahun 1968-1971, ia juga melanjutkan studinya pada jenjang sarjana/strata 1 (S1) 
di Universitas Tadulako tahun 1994-1996, setelah itu ia kembali melanjutkan studinya 
pada jenjang magiter/strata 2 (S2) di Universitas Gadjah Mada tahun 1999-2001. 
Pengalaman pendidikan formal yang mapan sehingga mampu memberikan wawasan 
dan pengetahuan yang baik serta progresif terhadap dunia sosial. Hal ini tentu 
merupakan modal bagi dirinya untuk berjuang atas nama rakyat Kota Palu. 

Selain kemapanan pengalaman pendidikan formal yang dimilikinya, politisi 
rendah hati ini juga mempunyai banyak pengalaman pendidikan non formal dan 
kerja. Anwar Lanasi, S.Sos., M.Kes pernah dipercaya menjadi sebagai wakil ketua 
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DPC Partai Gerakan Indonesia Raya tahun 2013-2019. Politisi ini juga pernah 
mengikuti berbagai diklat, di yaitu Diklat Kepemimpinan Tingkat III tahun 2003 yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah, dan Diklat Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/
Kota tahun 2014 yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, ia juga 
memiliki berbagai pengalaman kerja yang memadai dan mendukung kepribadiannya 
di bidang sosial. Dalam rekam jejak kariernya, ia pernah menjabat sebagai Kepala 
Seksi Kebutuhan dan Informasi Tenaga Kesehatan tahun 1999-2001 di Kantor 
Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Sub Dinas 
Kesehatan Lingkungan tahun 2001-2003 di Dinas Kesehatan Kota Palu, Wakil 
Direktur tahun 2003-2008 di RSU Anutapura Palu, dan pernah menjadi sebagai 
Anggota DPRD Kota Palu periode 2014-2019.

Melihat rekam jejak pengalaman yang ia miliki tentu merupakan suatu modal 
kepercayaan bagi dirinya untuk dapat dipercaya mengemban amanah sebagai wakil 
rakyat. Menurutnya, pengalaman hidup haruslah dipenuhi dengan hal-hal yang positif. 
Dengan menerapkan hal tersebut maka akan melahirkan dampak positif juga bagi 
kehidupan kelak. Pendidikan formal maupun non formal dan pengalaman organisasi 
bahkan pengalaman kerja adalah bekal utama dalam memperjuangkan kepentingan 
sosial. Melalui sarana-sarana tersebutlah sehingga muncul sebuah gagasan dan 
ide yang dapat digunakan sebagai inspirasi dalam mengembangkan serta memajukan 
daerah dan rakyat Kota Palu. Menurutnya, suatu ide dan gagasan yang ditujukan 
untuk kemajuan suatu pembangunan harus dilandasi pengetahuan dan wawasan 
yang luas. Hal tersebut tentunya diperoleh dari pengalaman hidup positif pada aspek 
intelektual. Suatu kebijakan yang akan dilahirkan terhadap pembangunan daerah 
dan rakyat mesti dipertimbangkan dengan teliti. Oleh karenanya, perlu suatu konsep 
yang rasional yang dalam mengakomodir kepentingan pembangunan tersebut. 
Rasionalitas atas konsep tersebut nantinya akan dituangkan dalam suatu kebijakan 
politik. Menurutnya, hal tersebut tentu menjadi urgensi dalam menentukan arah 
kebijakan politik yang rasional terhadap pembangunan kemajuan daerah dan rakyat 
Kota Palu.

BERJUANG UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
 Terjun di dunia politik praktis adalah salah satu keputusan yang berani dalam 

hidupnya. Sejak Tahun 2014 silam ia memutuskan untuk menjadi peserta pemilihan 
legislatif dan pada saat itu pula dirinya dipercaya oleh rakyat Kota Palu untuk 
mengemban amanah sebagai wakil rakyat atau anggota DPRD Kota Palu periode 
2014-2019. Tak hanya sampai itu saja, pada kontestasi demokrasi tahun 2019, ia 
kembali ikut terjun dalam kontestasi tersebut. Kontestasi demokrasi tahun 2019 
menjadi sejarah, karena ia terpilih kembali sebagai anggota DPRD Kota Palu periode 
2019-2024. Hal ini tentunya menjadi tolak ukur pembuktian bahwa dirinya merupakan 
salah satu sosok politisi yang dipercaya untuk mengemban amanah sebagai wakil 
rakyat. Terpilihnya Anwar sebagai wakil rakyat yang  kedua kali tentu sebagai bukti 
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bagi kompetensi dirinya dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat sebelumnya, 
sehingga rakyat Kota Palu masih menginginkan sosok politisi ini untuk menjadi wakil 
rakyatnya kembali pada periode 2019-2024. Ketegasan yang selalu ia tampilkan 
dalam setiap sidang pembahasan program pembangunan daerah Kota Palu menjadi 
ciri khas bagi dirinya dalam memperjuangkan kemajuan rakyat Kota Palu.

Setiap rekan kerjanya mengenalnya sebagai sosok politisi yang tegas dan tak 
kenal menyerah dalam memperjuangkan kepentingan pembangunan daerah dan 
rakyat Kota Palu. Bahkan hampir semua pegawai di jajaran sekretariat DPRD Kota 
Palu juga mengenal sosoknya sebagai figur wakil rakyat berjiwa sosial ini. Selain 
dikenal dengan ketegasan dan jiwa sosialnya, sosok politisi ini juga dikenal dengan 
pembawaan diri yang santun serta ramah kepada setiap orang tanpa membedakan 
status sosial. Itulah sebabnya setiap orang yang mengenalnya akan menimbulkan 
kesan positif terhadap dirinya. Baginya jabatan yang ia peroleh saat ini bukanlah 
sebagai penyekat untuk berinteraksi dengan siapapun. Justru malah dengan 
diperolehnya jabatan ini ia harus senantiasa menerapkan sikap keterbukaan kepada 
setiap orang guna mengetahui keluh kesah rakyat terhadap keberlangsungan 
pembangunan Kota Palu. Menurutnya, kesopanan dan kerendahan hatian adalah 
sarana penyambung silaturahmi antara dirinya dengan rakyat Kota Palu. Itulah 
sebabnya ia berpandangan bahwa sebagai wakil rakyat perlu adanya jiwa sosial 
yang tinggi guna mempererat pola interaksi di kalangan masyarakat.

Latar belakang pengalaman hidup yang matang dan visioner tentu menjadi 
modal utamanya dalam mempertimbangkan segala kebijakan yang akan lahir. 
Terpilihnya Anwar sebagai anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024 tentu 
merupakan upaya untuk melanjutkan perjuangannya pada periode sebelumnya 
(periode 2014-2019). Bukan hanya untuk melanjutkan perjuangannya saja, tetapi 

*Nama lengkap: Anwar Lanasi, S.Sos., M.Kes; *Tempat tgl lahir: Mamboro, 07 Juni 1952; 
*Jenis kelamin: Laki-laki; *Agama: Islam; *Alamat: Jl. Raya Mamboro No. 107 RT.001/RW.006, 
Kel. Mamboro Barat, Kec. Palu Utara, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah; *Nama istri: Lisnawaty; 
*Jumlah anak: 2 (Dua) orang; *Riwayat pendidikan: SD Negeri Mamboro masuk tahun 1959 
tamat 1965; *SMP Karya Bhakti Mamboro masuk tahun 1965 tamat 1968; *SMA Negeri 1 
Palu masuk tahun 1968 tamat 1971; *Strata I (S1) di Universitas Tadulako masuk tahun 1994 
tamat 1996; dan *Strata II (S2) di Universitas Gadjah Mada masuk tahun 1999 tamat 2001; 
*Kapala Seksi Kebutuhan dan Informasi Tenaga Kesehatan di Kantor Wilayah Departemen 
Kesehatan Provinsi tahun 1999 sampai 2001; *Kepala Sub Dinas Kesehatan Lingkungan di 
Dinas Kesehatan Kota Palu tahun 2001 sampai 2003; *Wakil Direktur di RSU. Anutapura Palu 
tahun 2003 sampai 2008; *Anggota DPRD Kota Palu periode 2014-2019; dan *Anggota DPRD 
Kota Palu periode 2019-2024; *Wakil Ketua DPC Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tahun 
2013 sampai 2019; *Diklat Kepemimpinan Tingkat III yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
tahun 2003; dan *Diklat Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah tahun 2014.
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dengan terpilihnya Anwar sebagai anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024 
tentu mempunyai terobosan baru terhadap strategi untuk mewujudkan pembangunan 
bagi daerah dan rakyat Kota Palu. Rekam jejak pengalaman hidup yang ia miliki 
tentu menjadikan dirinya sebagai sosok wakil rakyat yang tak kenal kata “menyerah” 
dalam berjuang untuk rakyat. Perjuangannya kepada daerah dan rakyat Kota Palu 
dilakukannya dengan ketulusan serta keikhlasan hati. Hal inilah yang menjadikan 
Anwar Lanasi, S.Sos., M.Kes sebagai sosok politisi yang kuat dan tangguh di garis 
perjuangannya.
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Hi. NANANG, S.P., M.AP
WAKIL RAKYAT AMANAH YANG PEDULI  
PADA MASYARAKAT KURANG MAMPU

“…menyelesaikan suatu masalah, turun ke jalan untuk menyerukan suara rakyat 
adalah suatu kewajiban, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera adalah 

cita-cita kita Bersama,..”

BERKOMITMEN MENSEJAHTERAKAN RAKYAT
Tujuan bangsa dan negara adalah mensejahterakan rakyatnya. Rakyat sejahtera, 

maka pemimpin dan wakilnya pun dikategorikan sukses dan berhasil tugas-tugas 
negara yang dipangkunya. Cita-cita dan harapan seperti inilah yang ada pada sosok 
Nanang. Ia wakil rakyat yang dikenal ramah, rendah hati dan santun ini memasuki 
pentas politik semata-mata sebagai panggilan nurani untuk mengabdi kepada rakyat. 
Pengabdian yang tulus dan ihklas legislator muda yang potensial bernama lengkap 
Hi. Nanang, S.P.,M.AP. tercermin dalam setiap tindakannya. Kader Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) ini memiliki pandangan jauh ke depan untuk berjuang aspirasi 
masyarakat hingga terwujud. Menurutnya terwujudnya aspirasi masyarakat berarti 
salah satu keberhasilan menjadi wakil rakyat. Menurut alumni pascasarjana Magister 
Publik Administrasi (MAP) Universitas Tadulako berkiprah di  politik praktis dalam 
parlemen merupakan tindakan yang mulia karena memperjuangkan nasib rakyat 
kecil, termasuk membangun daerah yang lebih maju. 
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Kepeduliannya terhadap rakyat kecil nampak pada setiap kesempatan rapat-
rapat di Parlemen Kota Palu kerap mengakomodasi beragam masukan dan saran 
dari rakyat. Ia memang terbilang wakil rakyat kerap terjun langsung menemui 
masyarakat sehingga dapat memahami realitas sosial ekonomi yang dihadapi mereka. 
Kemampuan Hi.Nanang membangun komunikasi sosial dan kultural di tengah 
masyarakat yang beragam menjadikan dirinya muncul sebagai figur tokoh muda 
yang peduli dan responsif pada problematika yang dihadapi masyarakat. Kader 
Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palu ini relatif berhasil membina kaum muda di 
lingkungan kelurahan Tondo dan sekitarnya. Banyak kaum muda telah menjadi 
pedagang dan meraih pendidikan tinggi (sarjana). Keberhasilannya merubah karakter 
generasi muda tersebut menggiring dirinya mendapatkan kepercayaan kembali 
memangku status anggota DPRD Kota Palu periode 2019–2024. Namun, sebelumnya 
jabatan anggota DPRD Kota Palu periode 2014-2019 telah diamanatkan kepadanya. 
Realitas sosial politik yang dimiliki Hi.Nanang menjustifikasi dirinya sebagai kader 
Partai Kebangkita Bangsa yang potensial dan masa depan. Kader partai politik 
demikian telah menjadi aset bangsa dan negara ke depan. 

KELUARGA SEDERHANA DAN BERSAHAJA
Perilaku seseorang faktor lingkungan keluarga yang menjadi awal mula sosialisasi. 

Sosialisasi kultural, sosial dan agama membentuk watak kepribadian setiap insan 
ciptaan Allah SWT. Hi. Nanang hidup dan lahirkan dalam lingkungan keluarga besar 
yang agamis. Kedua orang tuanya termasuk tokoh masyarakat yang menjadi panutan 
masyarakat di lingkungannya. Ayahnya, dikenal ramah dan gemar bersedekah dan 
memberikan sumbangan terhadap pembangunan sarana ibadah dan panti asuhan. 
Sang ayah pun kerap ikut serta bergotong royong membersihkan masjid sekitarnya. 
Ibundanya pun termasuk wanita yang dikagumi oleh anak-anaknya, termasuk Hi. 
Nanang. Kasih sayang Hi. Nanang kepada kedua orang tuanya dicerminkan dengan 
adanya perilaku patuh dan taat kepada kedua orang tuanya itu. Bahkan, Hi.Nanang 
sosok tokoh generasi muda di lingkungannya kerap ikut serta dalam beragam kegiatan 
remaja masjid dan aktivitas keagamaan lainnya. Keramahan dan rendah hati suami 
Zakia M. Rahman, S.Pd ini sehingga mendapatkan kepercayaan memimpin dan 
menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan. 

Legislator muda yang ramah dan santun  karib disapa Hi. Nanang lahir di Tondo, 
18 Juni 1979. Pernikahan dengan istrinya tercinta Zakia M.Rahman telah dikaruniai 
dua orang anak. Kedua pasangan suami istri tetap lestari dan harmonis, Hi. Nanang 
membentuk dan membina sanak keluarganya dalam lingkungan sederhana, bersahaja 
dan agamis. Pembentukan karakter agamis pun dititiskan kepada kedua anak-
anaknya. Alhasil, kedua anak-anaknya telah menuai keberhasilan dan kesuksesan 
baik di bidang pendidikan maupun pekerjaan. Ia merasa bersyukur, karena dalam 
lingkungan keluarganya tetap menjadi perhatian utama adalah pendidikan agama 
dan pembentukan moral membangun hubungan silaturahmi dengan orang lain.
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Hi.Nanang mengawali pendidikan formalnya sejak sekolah SD Negeri 1 Tondo 
tamat 1992, kemudian melanjutkan sekolahnya di Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat 
Tonod tamat 1995 dengan prestasi yang cukup baik. Ia pun lanjut sekolah di SMK 
Negeri 5 Kota Palu dan diselesaikanya tepat waktu tahun 1998. Selama menuntut 
ilmu pengetahuan di SMK Negeri 5 tersebut, ia banyak menyisihkan waktunya aktif 
di lembaga OSIS dan kelompok studi pelajar. Sebagai sosok legislator yang 
berpandangan jauh ke depan, politisi muda ini kemudian dengan penuh semangat 
melanjutkan pendidikannya di Universitas Tadulako. 

Hi.Nanang kemudian lulus menjadi mahasiswa di Fakultas Pertanian Universitas 
Tadulako. Semasa kuliah, ia meluangkan kesempatan untuk aktif di lembaga 
kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan. Tercatat, bahwa dirinya telah menjadi 
pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa dan Senat di Fakultasnya itu. Di samping 
itu, Hi.Nanang pernah menjadi pengurus organisasi KPA Cystal dan Forkat (Forum 
Komunikasi Anak Tondo) dan Remaja Islam Masjid Raodha. Kemudian di tahun 
2003, kader PKB ini pun ikut serta di Dewan Kerja Daerah bidang Pramuka, hingga 
pada akhirnya dipercaya memangku jabatan Ketua Dewan Kerja Daerah. Dengan 
kesuksesan akademik dirahinya semasa menjalani kuliah S1 Pertanian, ia kemudian 
melanjutkan ke jenjang S2 (Magister) di Pascasarjana Universitas Tadulako Palu. 
Hi. Nanang begitu antusias dan disiplin serta tekun mengikuti kegiatan akademik di 
Pascasarjana di Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP). Mantan aktivis 
kampus ini kemudian menyelesaikan studinya dengan predikat sangat memuaskan. 
Hal inilah yang menunjukkan, Hi. Nanang termasuk legislator muda cerdas, visioner 
dan bijak dalam setiap pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik di 
Parlemen Kota Palu.

DI PENTAS POLITIK SEBAGAI AMANAH
Hi. Nanang memasuki pentas politik praktis baik di partai politik maupun di 

Parlemen tidaklah menjadi kaku dan statis, tetapi cukup dinamis dan piawai. Ia telah 
berbekal ilmu pengetahuan dan pengalaman organisasi yang matang. Politik baginya 
aktivitas yang mulia karena bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam 
rangka menggapai kesejahteraan. Kesejahteraan yang dicapainya maka akan negara 
bergerak lebih maju. Jebolan Fakultas Pertanian Untad ini memiliki niat yang tulus 
dan ikhlas dalam melakoni peran politik. Dalam dunia politik hendaknya berangkat 
dengan niat yang positif dan senantiasa mengayomi masyarakat untuk mendapatkan 
hak-hak politiknya. Kerangka pemikiran ini, Hi.Nanang memangku jabatan dan status 
anggota DPRD Kota Palu lebih hanya sebuah amanah dari rakyat yang hendak 
dijaga, dan konsisten memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Rakyatlah yang 
berdaulat di negara kita yang menganut sistem politik demokratis. Hal ini menunjukkan 
bahwa politisi kader partai politik dipilih langsung dari rakyat. Oleh karena itu, suara 
rakyat menjadi bagian dari perwujudan demokrasi. Rakyatlah yang menjadi subyek 
pembangunan, sehingga segala rumusan program pembangunan hingga menjadi 
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kebijakan publik hendaknya berdasarkan tingkat kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat.   

Idealisme yang tumbuh sejak masa belajarnya masih terpatri bahkan di saat 
kesempatan rapat-rapat di parlemen, terlebih sebagai salah seorang legislator 
memegang peran penting dalam Alat Kelengkapan Dewan Kota Palu. Jabatannya 
cukup penting dan strategis itulah menjadi jalan untuk memperjuangkan aspirasi 
rakyat yang kurang mampu. Baginya, perjuangan perbaikan nasib rakyat merupakan 
tujuan pembangunan daerah. Jika pembangunan daerah bergerak maju, berarti akan 
memberikan peningkatan daya beli masyarakat. Kemajuan pembangunan daerah 
tentu saja akan meningkatkan tingkat income perkapita masyarakat. Hal inilah yang 
membuat alumni S2 (Magister Administrasi Publik) Pascasarjana Untad yang tetap 
merendah, low profile dan bijak ini mendorong dan mendukung pemerintah daerah 
dalam meningkatkan eskalasi pembangunan di segala bidang.

Hi. Nanang sebagai politisi yang bijak, tetap mendorong pemerintah untuk lebih 
semangat menggenjot derap langkah pembangunan daerah Kota Palu. DPRD dan 
Pemerintah Daerah merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Keduanya merupakan mitra kerja sejajar dalam merumuskan dan merencanakan 
program dan kebijakan pembangunan. Menurut legislator muda visioner ini sinergitas 
hubungan fungsional antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Palu perlu ditingkat-
kan lagi, agar rakyat dapat menikmati pembangunan. Tentu saja, DPRD dan 
Pemerintah Daerah menjalankan fungsinya masing-masing berdasarkan Undang-
Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Ia pun berharap Kota Palu 
mendapatkan penghargaan ADIPURA. 

:*Nama lengkap: Hi. Nanang, S.P.,M.AP ;*Tempat tgl lahir: Tondo, 18 Juli 1979 ;*Agama: 
Islam ;*Nama istri: Zakia M.Rahman, S.Pd ;*Jumlah anak:2 (dua) orang: Ahmad Barkah 
Abqari, lahir 13 April 2012, dan Athalla Rizki Muntasir, 9 April 2014: *;Saudara kandung: 
Ismawati, Ide, Taufik, Omardil, dan Wahida ;* Partai politik: Sekretaris Partai Kebangkita 
Bangsa (PKB) ;* Riwayat pekerjaan: Anggota DPRD Kota Palu periode 2014 - 2019 dan 
periode 2019–2024; Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Palu 2019-2024 dan Anggota 
Komisi DPRD Kota Palu 2019-2024 ;* Riwayat Pendidikan: SD Negeri 1 Tondo tamat 1992 
;Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat Tondo tamat 1995 ; SMK Negeri 5 Kota Palu tamat 1998 ; 
Sarjana S 1 Ilmu Pertanian Universitas Tadulako 2011 dan S2 Magister Publik Administrasi 
(M.AP) Pascasarjana Universitas Tadulako Palu. ;*Riwayat Pendidikan Non formal: KMD 
2007;KML 2008; KPD 2008 ; Tim SAR Nasional 2005 ; OMT 2005.;*Pengalaman organisasi: 
Pencinta Alam, PMI, Pramuka, FPTI, dan lain. 
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MUSLIMUN,S.E
AKTIVIS LSM DI PENTAS POLITIK UNTUK 

MEMBERDAYAKAN RAKYAT KECIL

“…,berjuang bersama rakyat untuk meningkatkan pembangunan serta 
kesejahteraan masyarakat Kota Palu. Kemajuan pembangunan pada esensinya 

dapat berguna dan bermanfaat kehidupan rakyat kecil,..”

DI PANGGUNG POLITIK MEMBERDAYAKAN RAKYAT 
Perspektif politik kerap menjadi perdebatan publik. Perdebatan politik lebih pada 

ruang black white (negatif dan positif). Padahal politik bertujuan meningkatkan dan 
memperbaiki kualitas hidup rakyat. Tetapi perspektif tentunya tergantung tujuan, 
hakekat dan orientasi politik yang hendak dicapai. Seseorang telah melakoni peran 
aktor politik di panggung politik baik partai politik maupun di parlemen, tentu saja 
memahami bahwa politik itu bertujuan dengan misi yang mulia. Hal tersebutlah yang 
disadari oleh Muslimun, S.E., sosok yang kerap melakukan advokasi kehidupan 
rakyat agar supaya rakyat kecil dapat berdaya baik politik maupun ekonomi. Muslimun 
yang merupakan seorang legislator yang ramah, santun, dan bijak menganggap 
bahwa aktivitas politik merupakan profesi karier yang mulia karena memikirkan dan 
memperjuangkan hak-hak politik ekonomi rakyat. Oleh karena itu, bagi kader muda 
partai NasDem yang berwawasan luas ini menganggap bahwa melakoni politik praktis 
di parlemen bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan memajukan 
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pembangunan Kota Palu.
Muslimun termasuk sosok wakil rakyat yang dekat dan menyatu dengan rakyat, 

sehingga berpotensi meningkatkan elektabilitas partainya pada pemilu berikutnya. 
Kedekatannya dengan rakyat dan kerap memperjuangkan nasib rakyat kecil, sehingga 
ia diberikan amanah sebagai anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024. Ia 
merupakan kader partai NasDem yang potensial dan visioner dapat menggiring 
partainya lebih eksis dalam percaturan politik di Kota Palu. Sebagai kader partai 
masa depan, Muslimun kerap terjun langsung ke masyarakat dalam rangka berdialog 
untuk mendapatkan masukan dan saran dari publik. 

Politisi dan kader Partai NasDem yang dikenal peduli kehidupan rakyat ini 
memasuki arena politik lebih pada niat tulus dan ikhlas. Niat yang tulus dan ikhlas 
untuk berjuang memperbaiki kualitas kehidupan rakyat. Rakyatlah yang menjadi 
subyek pembangunan, sehingga ia  kerap menyuarakan aspirasi terkait program 
pembangunan yang bersentuhan langsung dengan taraf income perkapita masyarakat. 
Kepeduliannya terhadap masyarakat selaras dengan realitas bahwa masyarakat 
Kota Palu dalam kondisi recovery ekonomi. Sebab masyarakat baru saja mengalami 
korban bencana alam dahsyat, gempa bumi, likuifakasi dan tsunami. Karena itulah 
jebolan dan alumni sarjana Universitas Tadulako tahun 2011 ini berjuang untuk 
meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat yang berkorelasi dengan kualitas 
kesejahteraan rakyat.

MENDIDIK DAN MEMBINA KELUARGA HIDUP BERSAHAJA 
Setiap insan, masing-masing memiliki cara, metode dan strategi dalam membina 

dan mendidikan sanak keluarganya. Muslimun dalam mendidik dan mebina keluarga-
nya, terutama ketiga anak-anaknya dengan pendekatan persuasif dan humanistis. 
Melalui metode dan strategi ini Muslimun berhasil membentuk karakter dan peribadi 
anak-anaknya menjadi anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Bahkan, anak-
anaknya boleh dikatakan cukup disiplin menjalankan syariat Islam, iman dan  taqwa 
kepada Allah SWT secara konsisten. Dengan pembinaan akhlak dan iman kepada 
sana keluarganya, sehingga kehidupan sanak keluarganya terbina dan harmonis. 
Ketiga anak-anaknya pun terbilang sukses meraih pendidikan dan pekerjaan yang 
dikehendakinya. 

Muslimun lahir di Kota Palu tepatnya tanggal 31 Maret 1973. Di usianya dewasa, 
ia kemudian mempersunting gadis cantik pilihannya bernama Titah Rahayu. Kedua 
suami istri yang terjalin harmonis ini dikaruniai tiga orang anak. Muslimun mengawali 
pendidikan formalnya di SD Negeri 4 Palu masuk tahun 1980 tamat 1986. Dengan 
semangat untuk menuntut pendidikan, ia pun melanjutkan di SMP Negeri 3 Palu 
masuk 1986 tamat 1989. Selama menempuh pendidikan di sekolah dasar dan sekolah 
menengah, Muslimun salah satu murid cerdas dan tekun, sehingga mendapatkan 
nilai tinggi. Dengan nilainya cukup tinggi, maka ia kemudian diterima di SMA Negeri 
1 Palu. Selama di SMA Negeri 1 Palu ini, ia banyak meluangkan waktunya ikut dalam 
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organisasi siswa (OSIS). Sejak di SMA inilah, Muslimun telah nampak bakat 
kepemimpinannya. Di tahun 1992, suami Titah Rahayu ini lanjut  kuliah di Universitas 
Tadulako Palu. Semasa mahasiswa, ia menyempatkan terlibat di beberapa organisasi 
kemahasiswaan. 

AKTIVIS LSM BERKIPRAH DI PANGGUNG POLITIK
Kapasitas individu seseorang dalam menjalani aktivitas politik tentu dipengaruhi 

jejak rekam pengalaman organisasi. Muslimun sebagai sosok wakil rakyat yang 
ramah dan santun ternyata memiliki sederetan pengalaman organisasi. Ada beberapa 
lembaga dan organisasi yang pernah digelutinya, baik sebagai posisi top leader 
maupun pengurus inti. Legislator dari partai Nasdem ini, telah lama mengabdikan 
dirinya di tengah masyarakat yang kurang mampu dan jauh dari sentuhan kekuasaan. 
Kehadirannya di Lembaga Swadaya Masyarakat meningkatkan rasa solidaritas 
kemanusiaannya sesama insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memang terbilang 
aktivis bergerak di bidang advokasi masyarakat termajinalkan secara ekonomi dan 
politik. Nalurinya yang senantiasa merasa peduli terhadap rakyat telah lama, sehingga 
dirinya menyatu dengan rakyat kecil. Hal itulah yang menjadi salah satu preferensi 
politik untuk tampil di panggung politik baik di partai politik maupun di parlemen. 

Muslimun membuktikan bahwa dirinya salah seorang legislator Parlemen, DPRD 
Kota Palu periode 2019-2024 merupakan aktivis LSM (NGO). Meskipun demikian, 
ia tetap low profile, santun dan ramah kepada siapa pun dijumpai dan menyapanya. 
Sederetan lembaga dan organisasi pernah digelutinya, diantaranya pernah dipercaya 
memangku jabatan sekretaris Serikat Tani Nasional Kab. Donggala periode 1999–2002. 
Mantan organisatoris kampus Universitas Tadulako ini juga dipercaya sebagai Komite 
Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik Kabupaten Donggala periode 2002-2003. 
Keberhasilannya memimpin organisasi tersebut, ia pun kembali mendapatkan amanah 
memangku jabatan Koordinator Pengorganisasian dan Investasi Yayasan Pendidikan 

:*Nama lengkap: Muslimun, S.P ;* Tempat tgl lahir: Kota Palu, 31 Maret 1973 ;*Agama: 
Islam ;*Jenis kelamin: Laki-laki ;*Nama istri: Tita Rahayu ;*Jumlah anak: 3 (tiga) orang; 
*Riwayat Pendidikan: SD Negeri 4 Palu masuk 1980 tamat 1986 ;SMP Negeri 3 Palu masuk 
1986 tamat 1989 ;SMA Negeri 1 Palu masuk 1989 tamat 1992 ;Sarjana (S1) Universitas 
Tadulako masuk 1992 tamat 2011.;*Riwayat organisasi: Sekretaris Serikat Tani Nasional Kab.
Donggala Periode 1999 – 2002 ; Komite Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik Kab. Donggala 
Periode 2002 – 2003 ;Kordinator Pengorganisasian dan Investasi Periode 2002 – 2003 ;Deputi 
Yayasan Pendidikan Rakyat Kota Palu  Periode  2005 – 2006 ;Sekjend Persatuan Rakyat Miskin 
Sulawesi Tengah (PRM-ST) Periode 2006 –2007 ; Sekjend Lembaga Pengembangan Studi 
Hukum dan Advokasi HAM LPS-HAM Sulteng Periode 2006 – 2009 ;Wakil Koordinator Program 
LPS-HAM Sulteng 2009 – 2012 ;Devisi Humas Kerukunan Jawa Sulawesi Tengah Periode 2013 
– 2017 ;Devisi Advokasi Paguyuban Pedagang Mas Joko Kota Palu Periode 2015 – 2018. 
Riwayat pekerjaan; Pengurus Partai NasDem dan Anggota DPRD Kota Palu Periode 2019-
2024
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Rakyat Kota periode 2002-2003. Di lembaga ini, Muslimun telah menuai hasil yang 
cukup memuaskan dan berkontribusi pada tataran pemberdayaan rakyat.

Muslimun sebagai kader NasDem potensial dan berbakat pernah dipercaya 
memegang amanah selaku Deputi Yayasan, Yayasan Pendidikan Rakyat Kota Palu 
periode 2005-2006.Terkait dengan pemberdayaan masyarakat kurang mampu, 
Muslimun memegang jabatan Sekjed Persatuan Rakyat Miskin Sulawsei Tengah 
(PRM-ST) periode 2006-2007. Kemudian, ia dipercaya lagi menjadi sekjend Lembaga 
Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi HAM LPS-HAM Sulteng periode 2006-
2009. Dan dirinya juga dipercaya memangku jabatan wakil Koordinator Program 
LPS-HAM Sulteng periode 2009-2012, bahkan pernah menjadi Devisi Humas 
Kerukunan Jawa Sulawesi Tengah periode 2013-2017. Dengan prestasinya yang 
cukup cemerlang memimpin organisasi, maka Muslimun kemudian didapuk menjadi 
Devisi Advokasi Paguyuban Pedagang Mas Joko Kota Palu periode 2015-2018. 
Jejak rekam dalam berorganisasi, Muslimun sosok toloh pemuda yang berwawasan 
kebangsaan yang kerap menyuarakan program-program pembangunan yang 
bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat. 

Muslimun merupakan sosok yang ramah dan santun serta bijak dalam mem-
bangun komunikasi politik kepada masyarakat dan koleganya di parlemen. Dengan 
konstruksi komunikasi sosial dan budaya yang kerap dibangun di tengah masyarakat, 
sehingga pada pemilu 2019 mampu mendulang suara yang signifikan sehingga 
dapat menjadi anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024. Sebagai wakil rakyat, 
ia berharap agar kualitas hubungan fungsional antara pemerintah daerah Kota Palu 
dengan DPRD Kota Palu dapat ditingkatkan sinergitasnya. Hubungan sinergitas 
kedua lembaga unsur penyelenggara pemerintahan daerah ini berdasarkan Undang-
Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014 dapat memajukan pembangunan 
daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia pun berharap Kota Palu dapat 
meraih penghargaan ADIPURA kini dan ke depan. 
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MOH. SYARIF, S.Sos
WAKIL RAKYAT YANG PEDULI DAN AMANAH 

KESEJAHTERAAN RAKYAT

“,…keputusan untuk berkiprah di pentas politik praktis adalah panggilan  
nurani yang ditujukan semata-mata untuk kemajuan daerah  

serta kemaslahatan rakyat,…”

MEMBINA KELUARGA SEDERHANA DAN TAAT BERIBADAH
Moh. Syarif,S.Sos atau dikenal akrab dengan sapaan Syarif merupakan salah 

satu politisi ramah dan santun terhadap siapa pun. Baginya, dalam berinteraksi 
terhadap orang-orang perlu adanya sikap yang ramah dan santun agar terciptanya 
kehidupan damai serta tertib. Dengan menerapkan hal tersebut maka kehidupan 
sosial akan berjalan secara stabil. Politisi ini lahir di Tanamodindi pada tanggal 17 
Desember 1977. Saat ini ia telah mempunyai keluarga kecil yang menjadi penyemangat 
dirinya dalam bekerja untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. 
Rosni Lahia adalah sosok perempuan yang mampu memikat hati sekaligus menjadi 
pilihan sebagai istri dari politisi berwibawa ini. Dari pernikahannya pasangan ini 
dikaruniai tiga orang anak. Semua anak-anaknya ia didik dan besarkan dengan penuh 
kesabaran, ketulusan, dan kekompakan. Meskipun politisi ini mempunyai kesibukan 
terhadap amanah yang sedang diembannya, ia kerap kali menyempatkan waktu 
untuk berkumpul bersama keluarga kecilnya. Hal itu ia lakukan semata-mata untuk 
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membina keluarga kecilnya. Menurutnya, membina keluarga adalah salah satu 
kewajiban sebagai kepala keluarga. Melalui pembinaan dalam keluarga maka akan 
membentuk karakter menjadi lebih baik sesuai ajaran agama dan nilai-nilai kebudayaan.

Moh. Syarif dan istri selalu berharap agar anak-anaknya dapat mencerminkan 
prilaku santun kepada setiap orang yang ia temui. Bukan hanya itu saja, ia dan istri 
selalu mengajarkan anak-anaknya untuk senantiasa bersikap saling menghormati 
dan menghargai antara sesama. Selain itu, ia juga selalu berpesan kepada anak-
anaknya untuk senantiasa menolong orang-orang yang butuh bantuan tanpa imbalan. 
Hal ini selalu diajarkan kepada anak-anaknya karena ia memandang ajaran tersebut 
sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebudayaan. Menurutnya, dalam mendidik 
anak-anak perlu adanya suatu upaya untuk mengenalkan serta mengajarkan nilai-
nilai agama dan kebudayaan sebagai pondasi bagi pembentukan karakter sekaligus 
kepribadian anak-anaknya kelak. Sementara itu, ia dan istri juga selalu mendukung 
aktivitas intelektual anak-anaknya dengan bersekolah. Hal ini dikarenakan ia menyadari 
bahwa pendidikan adalah instrumen penting dalam membentuk kerangka berpikir 
anak-anaknya. Itulah sebabnya Moh. Syarif dan istrinya selalu berusaha untuk 
memenuhi segala kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Moh. Syarif dan istrinya 
berpandangan bahwa pendidikan adalah modal sekaligus bekal penting dalam 
mewujudkan cita-cita setiap anaknya di kemudian hari.

DI PENTAS POLITIK  DENGAN KETULUSAN HATI
Pengalaman hidup yang telah ia lalui tidak sedikitpun menghilangkan kesadaran-

nya sebagai anak bangsa yang mempunyai tanggung jawab atas kemajuan suatu 
negara. Hal ini ia lakukan melalui perjuangannya di daerah terlebih dahulu. Salah 
satu upayanya untuk menyalurkan idealisme perjuangannya tersebut adalah dengan 
ikut serta dalam kontestasi politik praktis. Keputusan untuk terjun dalam dunia politik 
praktis adalah salah satu upaya bagi dirinya untuk melancarkan perjuangannya 
terhadap pembangunan daerah dan rakyat Kota Palu. Keputusanya untuk terjun 
dalam dunia politik praktis ia mulai dengan memutuskan dirinya untuk bergabung di 
Partai Gerakan Indonesia Raya. Ia melihat bahwa partai tersebut adalah salah satu 
ruang pendukung baginya untuk belajar terkait dinamika sosial. Bergabungnya ia di 
Partai Gerakan Indonesia Raya tentu semakin membuat dirinya menjadi peka terhadap 
kondisi sosial. Itulah sebabnya ia memberanikan diri untuk terjun langsung dalam 
dunia politik praktis. Berlandaskan niat tulus dan kelapangan dadanya ia memberanikan 
diri untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kota Palu periode 2019-
2024 pada kontestasi politik tahun 2019 silam. Niat yang baik dan tulusnya tentu 
menjadikan kenyataan bagi mimpinya untuk berjuang atas nama rakyat dan daerah. 

Tahun 2019 adalah tahun yang menjadi sejarah bagi hidupnya dalam mengemban 
amanah sebagai wakil rakyat Kota Palu. Sejak tahun itu pula ia memulai perjuangannya 
untuk kemajuan daerah dan rakyat Kota Palu. Suatu prestasi baik yang telah ia capai 
tentu merupakan bukti bahwa dirinya adalah sosok politisi pantang menyerah dalam 
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segala situasi. Dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat ia selalu memberikan 
ruang kepada rakyat untuk selalu menyalurkan aspirasinya terhadap pembangunan 
daerah Kota Palu. Sikap keterbukaan tersebut ia lakukan semata-mata agar dapat 
mengetahui segala persoalan yang sedang dihadapi rakyat Kota Palu. Hal ini tentunya 
sebagai sarana pendukung agar tidak keliru dalam menentukan arah kebijakan 
pembangunan Kota Palu. Menurutnya, adanya pembawaan diri yang terbuka maka 
masyarakat akan lebih leluasa dan nyaman untuk berinteraksi guna menyampaikan 
keluh kesahnya terhadap keberlangsungan pembangunan daerahnya. Hal tersebut 
tentunya menjadi sebuah jembatan dan motivasi bagi dirinya untuk selalu berusaha 
serta pantang menyerah dalam berjuang bersama rakyat guna memajukan daerah 
Kota Palu di kemudian hari.

Idealisme terhadap daerah dan rakyat merupakan penyemangat bagi dirinya 
untuk selalu berjuang dan pantang menyerah. Ia berkomitmen untuk selalu meng-
akomodir sekaligus memperjuangkan segala kepentingan rakyat dan daerah Kota 
Palu. Baginya, jabatan yang ia raih saat ini adalah suatu kepercayaan yang berasal 
dari rakyat. Oleh karenanya segala sesuatu yang berhubungan dengan program 
pembangunan harus selalu didasarkan atas kepentingan rakyat Kota Palu. Hal 
tersebut bertujuan agar rakyat dapat merasakan serta menikmati hasil dari suatu 
pembangunan. Di pandangan kerabat kerjanya, Moh. Syarif selalu dipandang sebagai 
sosok yang tegas dalam menentukan arah kebijakan politik terhadap program 
pembangunan daerah dan rakyat Kota Palu. Baginya, dalam melahirkan suatu 
kebijakan politik semata-mata harus didasari oleh kepentingan rakyat dan daerah. 
Hal ini dikarenakan kepentingan rakyat dan daerah adalah salah satu upaya dalam 
menjalakan amanah sebagai wakil rakyat atau anggota DPRD Kota Palu periode 
2019-2024.

WAKIL RAKYAT PEDULI TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT
Moh. Syarif adalah sosok politisi yang mempunyai hati nurani yang tulus dan 

ikhlas dalam membantu menyelesaikan segala persoalan yang sedang dihadapi 
rakyat dan daerah Kota Palu. Salah satu hal yang menjadi targetnya dalam berjuang 
terhadap pembangunan adalah pada aspek kesejahteraan rakyat Kota Palu. Dalam 
mengembang amanah sebagai wakil rakyat ia selalu mengutamakan kepentingan 
kesejahteraan rakyatnya. Moh. Syarif bersama rekan-rekannya di DPRD Kota Palu 
selalu mengawal proses kebijakan daerah apalagi menyangkut program pembangunan 
daerah. Ia dan kerabat kerjanya senantiasa menjadikan aspirasi rakyat Kota Palu 
sebagai referensi untuk menentukan arah kebijakan politik terhadap program 
pembangunan Kota Palu. Sosok wakil rakyat satu ini juga merupakan seorang pemikir 
terhadap keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Ia juga salah 
satu wakil rakyat yang patuh terhadap perintah maupun amanat konstitusi. Baginya, 
hidup di negara hukum layaknya di Indonesia maka segala sesuatu harus didasari 
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oleh legalitas hukum sebagai acuan dalam bertindak termasuk menentukan arah 
program pembangunan Kota Palu.

Konsekuensi pelaksanaan konstitusi adalah sebagai wakil rakyat harus senantiasa 
bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Itulah sebabnya ia selalu 
menggunakan kewenangannya dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang 
berlaku. Hal ini agar menciptakan stabilitas dalam pelaksanaan otonomi daerah. 
Selain itu, dengan sikap patuh terhadap aturan hukum yang berlaku juga akan 
menciptakan pelaksanaan prinsip pemerintahan yang baik dalam menjaga keutuhan 
bangsa dan negara. Menurutnya, sebagai wakil rakyat tentu harus sadar terhadap 
amanah, tanggung jawab, kewajiban, dan hak yang dimiliki. Ia selalu menekankan 
agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat Kota Palu. Baginya, tindakan 
kesewenangan yang dilakukan akan memberikan dampak buruk terhadap keber-
langsungan pembangunan dan pelaksanaan demokratisasi di negara, khususnya 
di daerah. Lanjutnya, ia menegaskan agar setiap tindakan maupun program pem-
bangunan harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku demi menciptakan stabilitas 
sosial. Legalitas hukum sangatlah penting karena hal tersebut dapat menjadi pedoman 
dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ideal dan selaras dengan tujuan 
negara.

Komitmen dan idealismenya untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan 
rakyat semata-mata dikarenakan kepekaan dirinya terhadap kondisi sosial rakyat. 
Ia selalu berjuang agar rakyat Kota Palu dapat menikmati hasil daripada pembangunan. 
Itulah sebabnya idealismenya dalam memajukan kesejahteraan rakyat baik secara 
sosial maupun ekonomi dijadikannya sebagai dasar dalam berjuang secara bijak 
serta realistis selama periodenya. Ia berharap agar periode jabatannya tidak menjadi 
sia-sia. Oleh sebab itulah ia selalu saja terus berjuang dan bekerja keras dalam 
meningkatkan kesejahteraan rakyat Kota Palu yang diakomodirnya dalam kebijakan 
politik pada program pembangunan daerah Kota Palu. Moh. Syarif memandang 
bahwa kebahagiaan rakyat adalah kepuasan dan rasa syukur dalam dirinya.

:*Nama lengkap: Moh. Syarif, S.Sos ; *Tempat tgl lahir: Tanamodindi, 17 Desember 1977; 
*Jenis kelamin: Laki-laki; *Agama: Islam; *Alamat: Jl. Veteran No. 103 RT.003/RW.004, Kel. 
Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah; *Nama istri: Rosni Lahia; 
*Jumlah anak: 3 orang ;* Riwayat pendidikan: SD Negeri Tanamodindi masuk tahun 1984 
tamat 1990; *SMP Negeri 4 Palu masuk tahun 1990 tamat 1993; dan *SMK Negeri 2 Palu 
masuk tahun 1993 tamat 1996 ;*Wakil Sekretaris DPC Gerindra Kota Palu tahun 2013 sampai 
2019.
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Drs. AHMAD UMAIYER
LEGISLATOR MUDA BERKOMITMEN MEMAJUKAN 

DAERAH DAN MEMBERDAYAKAN EKONOMI RAKYAT

“…,kedudukan sebagai wakil rakyat merupakan sarana untuk memperjuangkan 
nasib rakyat dan daerah. Oleh Karena itu, perlu adanya penerapan prinsip 
demokratis melalui partisipasi publik dalam menentukan arah kebijakan,..”

 
WAKIL RAKYAT MATANG DENGAN PENGALAMAN ORGANISASI

Pengalaman berorganisasi dan kematangan rekam jejak seseorang cukup 
menentukan dalam berkiprah di pentas politik praktis. Melalui hal tersebut sehingga 
menjadi sebuah penentu dalam menjalankan aktivitas sosial dan politik di kemudian 
hari. Kematangan pengalaman yang dimiliki tentu berperan dalam pembentukan 
karakter diri seseorang. Serangkaian perjalanan hidup yang dideskripsikan tersebut 
telah dilakukan oleh politisi merakyat ini. Politisi satu ini bernama Drs. Ahmad Umaiyer 
atau dikenal akrab dengan sapaan Ahmad. Berbekal kematangan pengalaman 
organisasi dan rekam jejak kerja serta pendidikan sehingga ia mampu melahirkan 
berbagai gagasan yang menguntungkan untuk daerah dan rakyat. Itulah sebabnya, 
dengan terpilihnya ia sebagai anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024 tentu 
akan memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan yang ideal dalam melaksanakan 
program pembangunan di Kota Palu. Sosok politisi seperti inilah yang tentunya 
sangat dirindukan oleh segenap rakyat.
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Dalam kesehariannya, ia tidak hanya menghabiskan waktunya untuk pekerjaan 
saja tetapi ia kerap kali menyediakan kesempatan agar dapat bercengkrama bersama 
keluarga kecilnya. Politisi ini juga dikenal sebagai suami dari seorang perempuan 
beruntung yang bernama Rosmiati. Dari pernikahannya mereka dikaruniai tiga orang 
anak. Ketiga orang anak mereka dibesarkan dan dididik dengan ketulusan serta 
keikhlasan hati pasangan ini. Sebagai kepala keluarga ia kerap kali tegas kepada 
keluarga kecilnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar anak-anaknya taat 
pada setiap perintah kedua orang tuanya. Hal yang paling membuat politisi ini menjadi 
sangat tegas adalah ketika mendidik anak-anaknya dengan cara menanamkan 
prinsip agama dan kebudayaan. Baginya, perintah agama dan prinsip kebudayaan 
merupakan salah satu cara yang efektif dalam mendidik agar kelak anak-anaknya 
dapat menemukan jati diri serta mempunyai karakter yang konsisten sekaligus 
bertanggung jawab atas perbuatannya.

Kematangan dan bakat kepemimpinan Ahmad Umaiyer, sebelum terjun di dunia 
politik praktis, ia telah dibekali pengetahuan leadership di dunia kemahasiswaan. Ia 
pernah aktif sebagai organisatoris HMI Cabang Palu, sehingga kepasitas individunya 
dalam dunia legislatif tidak diragukan lagi. Bahkan, kini dipercayakan memangku 
jabatan Ketua Pemuda Pancasila Kota Palu periode 2015 hingga sekarang. Di Partai 
Golkar pun memegang jabatan strategis di Kota Palu. 

Meskipun ia tegas dalam mendidik anak-anaknya tetapi politisi ini selalu menjaga 
emosional diri agar tidak bertindak keras. Menurutnya, ketegasan dan kekerasan 
dalam mendidik adalah suatu hal yang sangat beda karena ketegasan adalah 
cerminan konsistensi diri agar anak-anak dapat mengikuti perintahnya. Namun, 
kekerasan dalam mendidik adalah salah satu hal yang pantang untuk dilakukan 
karena dengan kekerasan tersebut maka anak-anak akan menunjukkan sikap 
pembangkangannya terhadap perintah atau didikan orang tuanya. Sehingga dengan 
begitu, ketegasan dalam mendidik merupakan salah satu upaya efektif guna 
membentuk karakter diri anak-anaknya. Menurutnya, setelah memberikan didikan 
kepada anak-anaknya, ia kerap kali bersikap humoris. Hal ini betujuan untuk 
mencairkan suasana. Maka tak heran jika sosok politisi ini sangat disenangi keluarga 
dan orang-orang sekitarnya.

KADER PARTAI GOLKAR YANG POTENSIAL DAN MASA DEPAN
Sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya sosok politisi ini mempunyai 

idealisme yang progresif terhadap kemajuan daerahnya. Sebelum ia terjun ke pentas 
politik praktis seperti saat ini, ia telah menempa dirinya terlebih sejak kecil. Penempaan 
kualitias diri yang ia tempuh dengan cara formal maupun informal. Semasa kecilnya, 
ia menghabiskan waktu untuk belajar di sekolah formal. Tercatat ia pernah sekolah 
dasar pada SD Muhammadiyah Wani tahun 1969-1975, SMI Wani tahun 1976-1979, 
SMA Negeri 1 Palu tahun 1980-1983, dan kemudian melanjutkan studinya pada 
tingkat Strata 1 (S1) pada tahun 1984-1992. Tak hanya itu saja, ia juga pernah 
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mengikuti pendidikan non formal pada Diklat Orientasi Fungsionaris Partai Golongan 
Karya yang diselenggarakan DPD Partai Gologan Karya Kota Palu pada tahun 2017. 
Sementara itu, rekam jejak organisasi pun menjadikan dirinya sebagai sosok intelektual 
yang bijak. Politisi ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golongan 
Karya pada tahun 2016-2020 dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Angkatan 
Muda Partai Golongan Karya pada tahun 2016-2020. Selain itu, ia juga mempunyai 
pengalaman kerja sebagai Direktur CV. Salaka Bulava tahun 2012-2025.

Sebagai wakil rakyat yang telah memperoleh kepercayaan, hendaknya selalu 
peka dan peduli terhadap persoalan yang sedang dihadapi rakyat. Pembangunan 
politik dengan mengkonstruksikan kedaulatan rakyat hendaknya dimulai dari daerah. 
Hal ini dikarenakan daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Pandangan tersebut 
kemudian menjadi gagasan besar bagi politisi ini dalam mengemban amanah sebagai 
anggota DPRD Kota Palu. Gagasan besar demikianlah yang ia satukan menjadi 
sebagai idealisme dalam dirinya guna melancarkan pembangunan terhadap daerah. 
Baginya, pelaksanaan otonomi daerah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan 
rata sehingga dengan demikian hal tersebut dapat dirasakan oleh rakyat Kota Palu. 
Prinsipnya, pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan dapat berkualitas secara substantif 
apabila rakyat dapat merasakan hasil pembangunan yang mengarah pada peningkatan 
kualitas kesejahteraan rakyat secara merata.

Menurutnya, pembangunan demokrasi adalah hal yang penting dalam mem-
bangun stabilitas sosial di daerah. Gagasan dan pemikiran yang begitu tajam serta 
kritis yang lahir dari diri politisi ini menjadikannya disegani oleh kerabat kerja sesama 
anggota DPRD Kota Palu. Meskipun ia tergolong mapan secara kedudukan dan 
pendidikan, ia tetap saja tidak melepaskan pembawaan dirinya yang menjadi ciri 
khas, yaitu sikap rendah hati dan santun kepada setiap orang. Drs. Ahmad Umaiyer 
memandang bahwa sikap rendah hati dan santun adalah modal utama dalam bergaul 
serta berinteraksi. Kerendahan hati dan kesantunan merupakan karakter diri yang 
dapat diterima oleh semua golongan. Melalui sikap dan pembawaan diri seperti itu, 
maka ia dapat mengetahui segala persoalan yang sedang dihadapi rakyat. Bagi 
politisi Partai Golongan Karya ini, memperjuangkan kepentingan rakyat adalah hal 
utama yang mesti dilaksanakan dalam program pembangunan. Hal tersebut semata-
mata didasarkan karena ia menganggap bahwa tidak ada gunanya suatu pembangunan 
apabila rakyat tidak merasakannya. Salah satu hal yang dapat dirasakan rakyat 
dalam program pembangunan adalah nikmat kesejahteraan. Keberadaan nikmat 
kesejahteraan tersebut yang nantinya akan memberikan rasa syukur dalam dirinya 
sebagai wakil rakyat.

MENCIPTAKAN BUDAYA POLITIK SANTUN
Sosok wakil rakyat yang peduli terhadap rakyat ini kerap kali mengingat didikan 

orang tuanya. Semasa kecil, ia selalu dididik untuk menjadi seorang laki-laki yang 
tangguh, pantang menyerah, bertanggung jawab, dan santun terhadap siapapun 
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tanpa harus memandang usia serta status sosial seseorang. Di kalangan kerabat 
kerja maupun orang-orang sekitarnya, ia dikenal santun dalam bertutur kata serta 
selalu mencerminkan sikap toleransi terhadap perbedaan. Drs. Ahmad Umaiyer 
memandang bahwa sikap toleransi adalah hal penting dalam menjalani kehidupan 
sosial. Melalu toleransi tersebut maka stabilitas sosial akan terjaga dan terjamin. 
Keberadaan sikap toleransi juga merupakan sarana untuk meredam maupun 
meminimalisir konflik sosial yang terjadi. Mengingat dirinya yang telah menduduki 
kursi anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024 tentu menjadikan beban moral 
yang tinggi untuk menegakkan prilaku toleransi sebagai cerminan atas pelaksanaan 
nilai-nilai Pancasila. Itulah sebabnya ia selalu memberikan nasihat kepada kaum 
remaja agar supaya lebih mengutamakan sikap santun dan toleransi dalam melakoni 
kehidupan sosial.

Sosok politisi demokratis ini juga merupakan salah satu wakil rakyat yang selalu 
membutuhkan saran dan masukan dari berbagai kalangan, terumata kalangan rakyat 
kecil. Baginya, mengakomodir kepentingan rakyat dan daerah adalah tugas utama 
yang mesti dijalankan sebagai wakil rakyat. Kritik dan saran yang berasal dari rakyat 
haruslah diterima dengan lapang dada karena melalui hal tersebutlah sehingga akan 
membantu diri kita untuk berinovasi serta berpikir kritis dalam menentukan arah 
kebijakan politik. Oleh karena itulah dipandang perlu adanya sikap santun dalam 
berpolitik. Kesantunan tersebut semata-mata bertujuan agar rakyat dan orang-orang 
sekitar dapat memberikan masukan maupun kritik dengan leluasa tanpa adanya 
ketakutan dalam diri mereka. Kepedulian yang tinggi dalam dirinya terhadap 
pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat adalah tekad utamanya untuk terjun 
langsung pada pentas politik praktis.

Setelah ia meraih kursi legislatif di DPRD Kota Palu tentu menjadi kesempatan 
emas untuk dirinya. Hal ini dikarenakan dengan kedudukannya sebagai wakil rakyat 
maka ia berwenang untuk menentukan arah kebijakan politik terhadap suatu 
pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, dalam mengemban 
tugasnya sebagai wakil rakyat tak hentinya ia keliling untuk berinteraksi dengan 
rakyat. Tindakan tersebut dilakukannya agar dapat memudahkan akses bagi rakyat 

*Nama Lengkap: Drs. Ahmad Umaiyer; *Tempat tgl lahir: Palu, 08 Mei 1963; *Jenis kelamin: 
Lak-laki; *Agama: Islam; *Alamat: Jl. Sungai Wera No. 10 RT.001/RW.004, Kel. Ujuna, Kec. 
Palu Barat, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah; *Nama Istri: Rosmiati; *Jumlah Anak: Tiga 
orang; * Riwayat pendidikan: SD Muhammadiyah Wani masuk tahun 1969 tamat 1975; 
*SMI Wani masuk tahun 1976 tamat 1979; *SMA Negeri 1 Palu masuk tahun 1980 tamat 
1983; dan *Strata I (S1) di Universitas Tadulako masuk tahun 1984 tamat 1992; *Direktur 
CV. Salaka Bulava tahun 2012 sampai 2025; *Ketua Angkatan Muda Partai Golongan Karya 
(Golkar) tahun 2016 sampai 2020; *Wakil Ketua DPD Golkar Kota Palu tahun 2016 sampai 
2020; *Orientasi Fungsionaris Partai Golkar diselenggarakan oleh DPD Golkar Kota Palu tahun 
2017. Ketua Pemuda Pancasila Kota Palu periode 2015-hingga sekarang;*Organisatoris HMI 
Cabang Palu.



Biografi Anggota DPRD Kota Palu 2019-2024

164

untuk bertemu langsung dengan wakilnya. Selain itu, sikap turun langsung tersebut 
tentu akan memberikan hasil dan manfaat bagi program pembangunan daerah 
nantinya. Menurutnya, dengan turun langsung berinteraksi bersama rakyat maka 
akan semakin efektif serta mudah untuk mengklasifikasikan kepentingan dan bahkan 
persoalan yang sedang dihadapi rakyat. Oleh karenanya, agar sosok kita dapat 
diterima rakyat maka perlu adanya sikap santun dan bertanggung jawab yang kita 
berikan kepada rakyat. Itulah yang dikatakannya sebagai upaya berinteraksi yang 
masif.
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FARDEN SAINO,S.T
HIDUP JADI BERKAT

 

“…,bekerja dengan hati agar hidup bisa lebih berarti  
dan bermanfaat bagi orang lain,..”

FOKUS PEMBINAAN DAN MENDIDIK KELUARGA 
Farden Saino, S.T adalah sosok politisi muda yang bijak dan ramah, ia lebih 

karib di sapa Denny. Denny merupakan sosok suami dan ayah yang sangat baik 
dan penyayang di mata keluarga kecilnya. Sebagai suami dari seorang istri bernama 
Susy Kurniawan mereka dikaruniai 3 orang putra putri, yaitu Jennifer Sierra Saino, 
Jason Sheva Saino dan Justin Silvio Saino. Denny dan istri mendidik putra putri 
mereka dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, bahkan sejak kecil anak-anak 
mereka sudah ditanamkan pentingnya peduli dan berbagi dengan orang-orang yang 
membutuhkan di sekitar mereka. Selain itu, pasangan ini juga selalu memfokuskan 
serta mendukung segala hal yang berkaitan dengan pendidikan. Menurut pasangan 
ini pendidikan merupakan faktor utama yang kelak akan menentukan pengetahuan 
dan keterampilan yang akan putra putri mereka kuasai di kemudian hari. Tidak hanya 
itu saja, berbekal pendidikan yang baik, nantinya akan lebih bisa berpeluang untuk 
mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih mapan. Tidak 
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hanya dalam pendidikan formal yang politisi ini kerap tegaskan ke putra putrinya 
tetapi juga menanamkan pentingnya pendidikan karakter melalui pemahaman budi 
pekerti dan kesantunan. Ia selalu berharap agar putra putrinya mempunyai karakter 
dan kepribadian yang santun dan ramah kepada setiap orang yang dijumpainya. 
Denny yang memiliki hobi sepakbola ini juga dikenal sebagai pribadi yang humoris. 
Sikap humoris yang ia cerminkan seringkali bisa mencairkan suasana sehingga 
orang-orang di sekitarnya merasa nyaman terhadap dirinya. Menurutnya, humor 
adalah salah satu kunci utama untuk melepaskan kepenatan diri. Di kalangan orang-
orang sekitarnya, sosok keluarga ini dipandang selalu bersikap santun dan ramah pada 
setiap orang yang ditemuinya, Tak hanya itu saja, keluarga ini juga sangat terbuka 
untuk berinteraksi dengan sesama orang-orang di sekitarnya. Maka tak heran jika sosok 
keluarga ini kerap kali mengundang perhatian dan simpati orang-orang di sekitarnya. 

POLITISI DAN WAKIL RAKYAT YANG BIJAK DAN VISIONER 
Setiap manusia tentu punya aura dan kepribadian yang melekat pada diri mereka 

masing-masing. Akan tetapi, tidak setiap orang yang mampu memancarkan aura 
tersebut. Aura dapat terpancarkan melalui sikap dan kepribadian seseorang. Apabila 
sikap dan kepribadian seorang tegas dan berani maka akan memancarkan aura 
karismatik. Deskrispsi demikian tentu sangat pantas dilekatkan pada politisi berwibawa 
ini. Politisi ini selalu dipandang sebagai sosok yang mempunyai kewibawaan sehingga 
selalu disegani oleh setiap orang yang bertemu dan berinteraksi dengannya. Aura 
positif yang ada dalam dirinya mampu membentuk karakter dirinya menjadi seorang 
yang ramah dan rendah hati pada siapapun. Tak hanya itu, kewibawaannya juga 
sering muncul apabila ia bersikap tegas terhadap penentuan arah kebijakan atas 
program-program pembangunan kesejahteraan rakyat Kota Palu. Hal ini tentunya 
memberikan kesan baik terhadap segala sesuatu yang ia lontarkan. Meskipun ia 
terkenal tegas, bukan berarti bahwa politisi ini mempunyai watak yang “tegang”. 
Selain tegas dalam mendidik keluarga kecilnya, sosok politisi ini juga dikenal tegas 
dalam menentukan arah kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat Kota Palu. 
Namun, bukan berarti ketegasannya membuat ia sulit untuk diajak berdiskusi dan 
bercanda. Justru politisi ini sangat terbuka pada setiap orang yang mengajaknya 
berdialog apalagi menyangkut gagasan pembangunan daerah dan rakyat Kota Palu. 
Dengan sikapnya yang terbuka tersebut menjadikan dirinya sebagai sosok wakil 
rakyat yang demokratis terhadap aspirasi rakyatnya. Itulah sebabnya banyak orang-
orang sekitarnya merasa nyaman untuk berinteraksi dengannya. Begitupun di 
kalangan rekan-rekan kerjanya, politisi ini dikenal sangat konsisten dalam memper-
tahankan serta membela kepentingan daerah dan rakyatnya. Konsistensi diri yang 
ia miliki tentu berasal dari prinsip dan idealisme hidupnya terhadap perkembangan 
pembangunan daerah dan rakyat Kota Palu. Menurutnya, sebagai wakil rakyat harus 
mempunyai kepribadian yang tegas dan terbuka terhadap rakyat dan isu-isu daerah. 
Hal ini bertujuan agar mengetahui persoalan yang menjadi faktor penghambat 
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pembangunan kesejahteraan rakyat Kota Palu. Farden Saino, S.T memandang 
bahwa menjadi seorang wakil rakyat haruslah dapat memposisikan diri, Dalam artian 
bahwa ia harus selalu senantiasa paham terhadap situasi yang sedang dihadapi. Ia 
selalu menempatkan diri sebagai pribadi yang tegas apabila sedang berhadapan 
dengan permasalahan yang menyangkut kemaslahatan rakyat Kota Palu. Politisi ini 
selalu mencerminkan ketegasan dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkannya. 
Namun, berbeda halnya jika sedang berinteraksi bersama rakyat dan rekan kerjanya. 
Ia selalu terbuka dan ramah terhadap rakyat atau siapapun agar dapat mengetahui 
persoalan yang sedang dihadapi rakyat dan daerah Kota Palu. Oleh karena perlu 
adanya upaya untuk bersikap terbuka terhadap siapapun agar rakyat dapat menya-
lurkan segala aspirasi dan kritik yang membangun. Baginya, aspirasi bahkan kritik 
adalah salah satu sumber inspirasi untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota 
DPRD Kota Palu. Selain itu, ia selalu menerapkan prinsip demokratis pada setiap 
kali berhadapan dengan kritik dari rakyat. Baginya, pembangunan akan terasa 
berguna bagi rakyat dan daerah apabila suatu program tersebut digagas bersama 
rakyat. Hal ini dikarenakan aspirasi dan kritik rakyat sebagai salah satu cara atau 
metode untuk mengetahui kebutuhan pembangunan daerah. Melalui cara atau 
metode tersebutlah dapat memperlancar dan menentukan arah kebijakan yang 
menyangkut program pembangunan daerah dan rakyat Kota Palu. Ia mengatakan 
bahwa menjadi wakil rakyat bukanlah merupakan jabatan yang kebal terhadap segala 
kritik dan masukan, akan tetapi hal tersebut merupakan suatu tantangan sekaligus 
upaya untuk menjalankan misi kemanusiaan di muka bumi. 

POLITISI PEDULI TERHADAP KEMASHALATAN RAKYAT 
Farden Saino, S.T merupakan salah satu politisi yang berpendidikan. Ia mem-

punyai pengalaman hidup yang mapan dalam dunia intelektual. Tercatat ia pernah 
bersekolah di SD Inpres II Taliwan tahun 1979– 985, SMP Negeri Tomata tahun 
1985–1988, SMA Negeri 11 Makassar tahun 1988–1991, dan melanjutkan studinya 
di UKIP Makassar pada jenjang strata 1 (S1) tahun 1991–1999. Tak hanya itu, ia 
juga pernah mengikuti pendidikan non formal dengan tujuan menambah wawasan 
dan pengetahuan. Politisi ini pernah mengikuti Diklat Orientasi Fungsionaris Partai 
Golangan Karya pada tahun 2017 yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golongan 
Karya Kota Palu, dan Orientasi Fungsionaris Partai Golongan Karya Tingkat Provinsi 
Sulawesi Tengah pada tahun 2018 yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golongan 
Karya Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, ia juga pernah menjadi Wakil Ketua 
Bidang Ekonomi di DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah pada 
tahun 2016. Melihat rekam jejak karier yang ia miliki tentu menjadi sebuah modal 
utama dalam menapaki kariernya di pentas politik praktis. Wawasan dan pengetahuan 
yang luas merupakan sarana pendukung dalam dirinya untuk terus berjuang dan 
berkarya demi kemajuan pembangunan Kota Palu. Kemajuan pembangunan yang 
ia cita-citakan merupakan idealisme perjuangannya demi mewujudkan kemaslahatan 
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rakyat Kota Palu. Pola pikir yang rasional dan demokratis merupakan ciri khas politisi 
ini dalam melahirkan kebijakan politik. Ia selalu berpandangan bahwa kemashalatan 
rakyat adalah hal terpenting yang harus diperjuangkan dalam penyelenggaraan 
pembangunan. Sebagaiman telah disebutkan di atas, politisi ini merupakan sosok 
yang senang berinteraksi terhadap siapapun. Hal ini dilakukannya agar dapat 
mengetahui persoalan yang sedang menimpa rakyat dan daerahnya. Baginya, kritik 
dan masukan dari rakyat harus diterima dengan sikap lapang dada. Melalui hal 
tersebut tentu menggambarkan bahwa sosok politisi ini adalah seseorang yang 
mempunyai tujuan dan program kebijakan yang terarah pada keberlangsungan 
pembangunan daerahnya. Menurutnya, pembangunan menjadi tidak mempunyai 
arti apabila sasarannya bukan untuk kemashalatan rakyat. Pembangunan yang ia 
pandang bukan hanya sekadar dalam bentuk fisik saja tetapi juga pada karakter dan 
kualitas rakyat. Sehingga dengan begitu rakyat akan berkembang dan maju secara 
kompetitif dengan mengharumkan nama daerahnya. Kepekaan sosial yang ia miliki 
tentu tidak serta merta timbul begitu saja melainkan hal tersebut muncul karena 
bekal wawasan dan pengalaman hidupnya. Terlahir dengan kepribadian yang peka 
dan simpati terhadap segala persoalan kerakyatan, maka semakin membuktikan 
bahwa sosok politisi inilah yang dinantikan rakyat. Dalam menjalankan tugasnya 
sebagai wakil rakyat ia selalu mempunyai prinsip skala prioritas. Prinsip tersebut 
merupakan cara ia dalam mengelola waktu dan pemikirannya sebagai bahan 
pertimbangan guna melahirkan kebijakan yang pro rakyat. Hal tersebut bermula dari 
pemikiran dan idealismenya yang beranggapan bahwa segala sesuatu harus dilakukan 
secara teratur agar dapat dilaksanakan dengan fokus pada tujuan. Kemashalatan 
rakyat adalah salah satu skala prioritasnya dalam menentukan arah kebijakan politik. 
Itulah sebabnya ia tak pernah menyerah dalam berjuang untuk kemashalatan rakyat 
guna mewujudkan daerah Kota Palu yang kompetitif.

:*Nama lengkap: Farden Saino,S.T ;*Tempat tgl lahir: Taliwan, 25 Februari 1972 ;*Jenis 
kelamin: Laki-laki ;*Agama: Islam ;*Alamat:Perum Permata Garuda Blok A2 No.1 RT.005/
RW 001. Kel. Lasoani, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;*Nama istri: 
Susy Kurniawan ;*Jumlah anak:3 (tiga) orang: Jennifer Sierra Saino, Jason Sheva Saino, Justin 
Silvio Saino ;*Riwayat pendidikan: SD Inpres II Taiwan (1979-1985) ; SMP Negeri Tomata 
(1985-1988) ;SMA Negeri 11 Makassar (1988-1991) ;Strata 1 (S1) UKIP Makassar (1991-1999) 
;*Riwayat organisasi: Wakil Ketua Bidang Ekonomi Partai Golkar (2016-2020) ;Orientasi 
Fungsionaris Partai Golkar yang diselenggarakan DPD Golkar Kota Palu tahun 2017 ;Orientasi 
Fungsionaris Partai Golkar Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh DPD 
Golkar Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018 ;Anggaran DPRD Kota Palu periode 2019-2024 
;Bendahara Fraksi Golkar Kota Palu ;Wakil Ketua Bidang Pemuda Partai Golkar Provinsi Sulawesi 
Tengah periode 2020-2025 ;Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) periode 2020-2025 
;Anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024.
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SUCIPTO

WAKIL RAKYAT YANG RAMAH DAN PANTANG 
MENYERAH DALAM MEMPERJUANGKAN 

KEPENTINGAN RAKYAT DAN DAERAH

“…,sebagai wakil rakyat harus mempunyai keberanian dalam mengambil 
keputusan yang baik dan ideal semata-mata ditujukan pada kepentingan rakyat 

dan daerah,..”

MENDIDIK DAN MEMBINA KELUARGA DENGAN NILAI AGAMA
 Sosok legislator dan politisi ini dikenal dengan kepribadian yang ramah dan 

santun kepada siapa pun tanpa memandang kelas/status sosial. Namanya Sucipto, 
ia adalah seorang laki-laki yang di Palu pada tanggal 11 Oktober 1969. Diketahui 
saat ini ia telah mempunyai seorang istri yang bernama Dorah. Dari pernikahannya 
dengan sang istri, ia dikaruniai dua orang anak yang berkarakter ramah dan dermawan 
kepada siapapun. Karakter yang dibawa anak-anaknya tentu merupakan hasil dari 
didikan serta cerminan perilaku kedua orang tuanya. Dalam mendidik anak-anaknya 
ia dan istri selalu menanamkan nilai-nilai agama dan menekankan prinsip hidup. Hal 
ini dikarenakan agama dan prinsip hidup adalah instrumen penting yang harus ada 
dalam menjalankan kehidupan sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. 
Melalui nilai-nilai agama dan pemahaman prinsip hidup tersebutlah maka pasangan 
ini tidak lagi mengkhawatirkan arah kehidupan anak-anaknya kelak. Menurutnya, 
apabila anak-anak telah mempunyai bekal keagamaan dan prinsip hidup yang kokoh 
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maka hal tersebut akan menjadi penopang bagi diri mereka dalam menjalankan 
kehidupan sebagai makhluk sosial.

Pengalaman hidup yang telah ia tempuh tentu merupakan sebuah tolak ukur 
atas kepercayaan rakyat sekitar. Kepercayaan tersebut muncul karena pembawaan 
diri politisi ini yang kerap kali memberikan cerminan atas pentingnya suatu tanggung 
jawab moral sebagai wakil rakyat. Sucipto dikenal sebagai sosok politisi yang memiliki 
kematangan dalam melahirkan karakter kebijakan politik dengan tujuan mengakomodir 
kepentingan daerah dan rakyat Kota Palu. Selain itu, ia juga dikenal sebagai sosok 
politisi yang berjiwa sosial terhadap siapapun yang ditemui. Sebagai kader Partai 
Keadilan Sejahtera, ia selalu berpikiran religius terhadap setiap kebijakan yang akan 
dilahirkannya kelak. Baginya, religiusitas dalam melahirkan suatu kebijakan haruslah 
dilaksanakan karena dengan begitu akan melahirkan kebijakan yang logis berdasarkan 
rasa simpati dan empati atas suatu kebijakan. Hal tersebut tentunya didasarkan 
adanya dukungan nurani dalam setiap pembuatan kebijakan politik.

PEDULI TERHADAP RAKYAT KECIL
Sikap dan karakter diri yang ramah, bijak, dan tegas yang dimiliki tentu merupakan 

cerminan atas pencapaiannya sebagai anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024. 
Kader Partai Keadilan Sejahtera yang potensial dan berbakat ini dikenal demokratis 
dalam mengambil keputusan politik serta bijak dalam berinteraksi sosial dengan 
rakyat Kota Palu. Sikap demikian kerap kali ia lakukan semata-mata agar mengetahui 
kondisi dan persoalan yang sedang dihadapi rakyat. Menurutnya, melalui sikap 
demokratis dan bijak maka rakyat akan nyaman dan percaya untuk menyampaikan 
keluh kesahnya atas persoalan yang sedang dihadapi. Sehingga dengan mengetahui 
keluh kesah tersebut maka dipandang penting serta wajib sebagai wakil rakyat untuk 
segera menuntaskan persoalan tersebut dengan waktu yang efisien dan efektif. 
Kematangan berpikir dan bertindak di lingkungan sosial dan politik tentunya merupakan 
hasil dari sebuah proses dinamika sosial yang pernah ia tempuh.

Ciri khasnya dalam mengambil suatu keputusan politik adalah selalu menge-
depankan kepentingan rakyat, terutama rakyat kecil. Ia kerap kali memandang bahwa 
sebagai anak bangsa hendaknya senantiasa menjaga keutuhan dan rasa persaudaraan 
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya ia tidak pernah 
menyerah dalam berbagai hal termasuk pada aspek ilmu pengetahuan. Menurutnya, 
sebagai wakil rakyat yang telah dipercaya hendak mempunyai wawasan dan 
pengetahuan guna meningkatan rasa tanggung jawab sosial dalam mengemban 
amanah di bangku DPRD Kota Palu periode 2019-2024. Meskipun saat ini telah 
duduk sebagai anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024, namun hal tersebut 
tidak melunturkan ciri khas dirinya dalam berinteraksi. Ia masih selalu mencerminkan 
perilaku dan tutur kata yang santun dan ramah kepada siapapun tanpa adanya 
batasan-batasan perbedaan status sosial. Itulah sebabnya ia dikenal sebagai wakil 
rakyat yang merakyat serta mudah menyatu dengan rakyatnya.
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Sucipto berkiprah dalam pentas politik praktis karena didasarkan oleh niat yang 
tulus dan ikhlas. Politisi ini mempunyai niat yang tulus karena ingin menghibahkan 
pemikiran dan gagasannya untuk pembangunan daerah serta rakyat Kota Palu. Hal 
ini tentunya sangat dinantikan oleh segenap rakyat Kota Palu. Baginya, salah satu 
orientasi penting dalam melancarkan pembangunan suatu daerah melalui rasa 
kepedulian terhadap rakyat kecil. Sehingga dengan hal tersebut akan melahirkan 
sebuah dorongan batin sebagai wakil rakyat untuk mengeluarkan kebijakan yang 
mensejahterahkan rakyat kecil. Lanjutnya, ia memandang bahwa suatu pembangunan 
dikatakan berhasil apabila rakyat pun ikut serta merasakan manfaat atas kemajuan 
pembangunan tersebut. Oleh karena itulah ia merasa terpanggil untuk bersikap tulus 
dalam mengabdikan dirinya terhadap pembangunan daerah menjadi lebih maju serta 
mendorong kemajuan tingkat kesejahteraan rakyat, terutama nasib rakyat kecil. Hal 
tersebut tentunya telah dibuktikannya dalam setiap sidang-sidang antara sesama 
anggota DPRD Kota Palu dan/atau bersama eksekutif. Dalam sidang-sidang tersebut 
ia kerap kali mengeluarkan watak tegasnya guna mendorong kebijakan skala prioritas 
pada program-program pembangunan yang pro-rakyat kecil atau rakyat kurang mampu.

BERKOMITMEN MENSEJAHTERAKAN RAKYAT
Melirik perjalanan karier politik yang ia tempuh, Sucipto berhasil meraih bangku 

anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024 pada pemilihan legislatif tahun 2019. 
Dalam kontestasi politik tersebut ia sukses mendulang suara yang banyak. Sehingga 
atas hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa Sucipto telah mengantongi banyak 
kepercayaan rakyat untuk mengemban amanah sebagai wakil rakyat. Melalui legitimasi 
politik yang ia miliki tersebut tentu memberikan semangat bagi dirinya dalam 
meningkatkan kemajuan daerah Kota Palu. Oleh karena itu, ia semakin menyadari 
bahwa sebagai wakil rakyat hendaknya harus menyatu dan akrab dengan rakyat 
tanpa memandang perbedaan status sosial. Itu semua karena itu menyadari dirinya 
sebagai bagian dari rakyat yang telah memberikan dukungan politik sekaligus 
kepercayaan keterwakilan atas pembangunan kemajuan daerah. Di kalangan kerabat 
kerjanya, ia kenal sebagai sosok politisi yang tegas dan keras pada setiap kebijakan 
yang berkaitan dengan program pembangunan daerah. Tanpa memandang status 
atau pun kedudukan, ia berani melakukan penolakan terhadap kebijakan yang 
dinilainya tidak sesuai dan tidak bermanfaat bagi kelangsungan pembangunan daerah 
dan rakyat.

Selama ini, kader Partai Keadilan Sejahtera ini dikenal cukup demokratis dalam 
menampung dan menyerap aspirasi serta kritik dari rakyat. Baginya, suatu kritik, 
saran, dan aspirasi yang ditujukan kepadanya adalah hak setiap warga negara. Hal 
tersebut tentunya mencerminkan perilaku Sucipto yang taat dalam melaksanakan 
perintah konstitusi dalam mengemban amanah sebagai anggota DPRD Kota Palu. 
Apabila kritik, saran, dan aspirasi tersebut merupakan hak setiap warga negara maka 
tindakan mendengar, menyerap, menampung, serta mempertimbangkan adalah 
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kewajiban seorang wakil rakyat, terutama anggota DPRD. Sucipto selalu berharap 
agar kedepannya rakyat diberikan wadah pendidikan politik yang bertujuan agar 
tercipta kehidupan politik yang damai dan harmonis. Ia juga berharap agar rakyat 
yang menyampaikan aspirasi maupun kritik tersebut dapat bertindak sesuai kaidah-
kaidah yang berlaku. Hal tersebut bertujuan agar dapat menciptakan stabilitas sosial 
dan politik di lingkungan daerah Kota Palu. Stabilitas sosial dan politik diharapkan 
mampu dilaksanakan secara seksama. Oleh karena itu, ia memandang bahwa upaya 
untuk meningkatkan kemajuan daerah salah satunya adalah stabilitas kehidupan 
sosial dan politik dengan menanamkan nilai-nilai Agama, Pancasila, dan Konstitusi. 
Hal ini juga semata-mata untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap manusia tentunya mempunyai idealisme dan harapan yang tulus untuk 
diri dan daerahnya. Segudang pengalaman hidup yang ia miliki tentu banyak 
memberikan pelajaran bagi dirinya dalam mempertahankan suatu idealisme atau 
harapan. Sejak dahulu hingga saat ini sosok politisi ini tetap konsisten dalam berjuang 
untuk meningkatkan kemajuan daerah dan rakyat Kota Palu. Sebagai politisi yang 
matang dalam pengalaman sosial, Sucipto kerap kali memahami secara baik dan 
komprehensif sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki 
Kota Palu. Hal ini dipandang sebagai peluang untuk memperlancar program pem-
bangunan daerah. Perjuangan yang semata-mata ditujukan untuk peningkatan 
kemajuan dan kesejahteraan rakyat adalah salah satu poin penting sebagai upaya 
penyemangat dirinya dalam memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat. 
Itulah sebabnya, ia dipandang sebagai sosok politisi yang sangat sensitif terhadap 
segala kebijakan politik yang akan dilahirkan di kemudian hari. Baginya, berjuang 
untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat adalah bagian dari ibadah kepada 
Allah SWT.

*Nama lengkap: Sucipto; *Tempat tgl lahir: Palu, 11 Oktober 1969; *Jenis kelamin: Laki-
laki; *Agama: Islam; *Alamat: Jl. Agatis Lrg. 1 RT. 02/RW.01, Kel. Nunu, Kec. Tatanga, Kota 
Palu, Prov. Sulawesi Tengah; *Nama istri: Dorah; *Jumlah anak: 2 (dua) orang; * Riwayat 
pendidikan: SD Negeri 8 Palu masuk tahun 1976 tamat 1982; *SMP Negeri 3 Palu masuk 
tahun 1982 tamat 1985; dan *SMA Negeri masuk tahun 1985 tamat 1988.;*Anggota DPRD 
Kota Palu periode 2019-2024. Partai politik: Partai Keadilan Sejahtera
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MUCHSIN ALI, S.T
WAKIL RAKYAT PEDULI DAN BERJUANG 

UNTUK PENINGKATAN  KUALITAS TARAF HIDUP 
MASYARAKAT KECIL

“…,hampir semua negara yang menganut sistem politik demokrasi menempatkan 
rakyatnya sebagai pemegang kedaulatan. Kedaulatan dipercayakan kepada 

wakilnya di parlemen. Wakil rakyat tentu saja dengan segala kewenangannya 
berjuang untuk kesejahteraan rakyat,..”

 
DI PANGGUNG POLITIK SEBAGAI PANGGILAN HATI NURANI 
RAKYAT

Pada umumnya orang memandang politik dalam stigma negatif. Padahal, aktivitas 
politik merupakan pekerjaan yang mulia karena memikirkan masa depan bangsa 
dan negara. Bahkan, setiap warga negara memiliki hak-hak politik untuk menempati 
posisi jabatan yang dikehendakinya, tergantung regulasi yang mengaturnya. Dalam 
perspektif demikian, Muchsin Alin,S.T sosok wakil rakyat rendah hati, ramah dan 
santun kepada siapa pun melakoni peran politik praktis semata-mata sebagai pang-
gilan hati nurani untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Kepeduliannya terhadap 
masyarakat yang kurang mampu telah lama ada sebelum berkecimpung di panggung 
politik. Dia merupakan tokoh pemuda dan kader Partai Hanura yang visioner dan 
prospektif potensial meningkatkan elektabilitas partai pada pemilu legislator berikutnya. 

Legislator relatif berusia muda ini cukup dekat dengan rakyat, karena kerap 
membangun komunikasi politik, agama dan sosial. Komunikasi sosial dan kultural 
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cukup efektif dilakoninya karena karakternya yang ramah, bijak dan santun sehingga 
banyak orang menyenanginya. Baginya, di parlemen sebagai sarana perkumpulan 
orang pilihan yang bijak karena memikirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan 
rakyat. Oleh karena itu, jebolan sarjana Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 
Cilegon Banten ini kerap berpikir positif dan jauh kedepan. Semasa kuliah Muchsin 
Ali termasuk tokoh mahasiswa yang meluangkan waktunya beraktivitas di beberapa 
lembaga dan organisasi kemahasiswaan. Bahkan, organisasi kepemudaan tidak 
luput baginya melakukan latihan kepemimpinan dan mengayomi masyarakat. Muchsin 
Ali tidak menjadi kendala psikologis dan sosiologis tampil di pentas politik baik di 
partai politik maupun di parlemen. Hal itu sejatinya telah matang dengan pengalaman 
berorganisasi dan kapasitas individu dalam membangun relasi dengan pihak lain 
yang memiliki pengaruh politik dan kekuasaan. 

MEMBINA KELUARGA DENGAN PENDEKATAN AGAMA DAN MORAL
Setiap orang memiliki metode tersendiri dalam membina dan membangun 

keluarga. Keluarga merupakan unsur penting dan vital dalam menjalani hidup dengan 
kehidupan lebih tentram, harmonis dan religius. Muchsin Ali,S.T sosok legislator dan 
kader partai Hanura yang cukup humanis dalam membina dan membangun sanak 
keluarganya dengan pendekatan keagamaan dan kekuatan moralitas. Kedua faktor 
tersebut tak terpisahkan dalam membentuk diri setiap anggota keluarganya. Dia 
terbilang wakil rakyat dengan penuh kesibukannya melakoni profesinya sebagai 
politisi yang piawai dan dinamis di Parlemen Kota Palu. Pembinaan nilai-nilai agama 
Islam menjadi penting dan esensial terhadap anaknya serta keluarganya sehingga 
dapat terbangun hubungan silaturahmi dengan masyarakat. Disiplin menjalani perintah 
dan larangan Allah SWT kerap menjadi perhatian khusus baginya terhadap anak 
dan istrinya. Keluarganya pun mendapatkan apresiatif dan dihargai oleh masyarakat, 
karena menjunjung tinggi nilai-nilai budaya setempat dan adaptif terhadap lingkungan 
sosial kultural masyarakat di sekitarnya. 

Muchsin Ali, S.T kader partai Hanura masa depan lahir di Jakarta, 16 Desember 
1984. Perkawinannya dengan istrinya tercinta bernama Dr. Kalsum telah dikaruniai 
2 orang anak. Ia bersama istrinya berhasil membina anaknya dengan pendekatan 
nilai-nilai agama Islam dan kultural yang dapat membentuk karakter anaknya menjadi 
anak yang patuh dan taat terhadap kedua orang tua. Bahkan, anaknya  disiplin 
menjalankan ibadah dan nilai-nilai agama Islam secara konsisten dan istiqamah. 
Alhasil, Muchsin Ali,S.T dengan istrinya serta anaknya berhasil dan sukses membina 
keluarga yang harmonis dan rukun. 

Muchsin Ali,S.T merupakan sosok wakil rakyat yang merakyat cukup disenangi 
rakyatnya. Dia menyelesaikan sekolah sejak SD dan SMP dengan prestasi pendidikan 
dengan nilai tinggi dan sangat memuaskan. Setamat SMP, ia kemudian melanjutkan 
sekolah SMK YPW Krakatau Steel Cilegon masuk 2000 tamat 2003. Baginya, 
pendidikan yang lebih tinggi telah menjadi obsesinya sejak kecil. Dengan prestasinya 
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sangat memuaskan semasa sekolah, maka melanjutkan ke perguruan tinggi. 
Perguruan tinggi yang menjadi pilihannya adalah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 
Jakarta. Di perguruan tinggi tersebut, Muchsin Ali memilih jurusan Teknik di Fakultas 
Teknik. Semasa kuliah, dia tidak luput dengan beragam aktivitas kampus melalui 
organisasi dan lembaga kemahasiswaan. Lembaga kemahasiswa yang pernah 
digelutinya adalah beberapa organisasi salah satunya Himpunan Mahasiswa Elektro 
dan Badan Perwakilan Mahasiswa. Demikian pula, organisasi eksternal pun pernah 
dipimpinnya. Kenyataan inilah yang menjadi bukti bahwa Muchsin Ali termasuk politisi 
dan wakil rakyat yang memiliki rekam jejak pengalaman kepemimpinan yang matang 
dan integritas. Oleh karena itulah, Muchsin Ali tidak menjadi kendala dalam memainkan 
perannya sebagai legislator Parlemen Kota Palu yang menjalankan tugas dan 
fungsinya dengan efektif. Bahkan, ia kerap memperjuangkan hak-hak politik dan 
ekonomi masyarakat, sehingga kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. 

NIAT IKHLAS BERKIPRAH DI PENTAS POLITIK
Pada umumnya banyak orang beragam niat dan tujuan terjun dalam dunia politik 

praktis. Muchsin Ali,S.T penah tinggal lama di Jakarta dan memiliki segudang 
pengalaman serta wawasan luas, melakoni peran sebagai politisi di Parlemen Kota 
Palu berangkat dengan niat yang tulus dan ikhlas. Niat dan tujuannya lebih kepada 
kepedulian terhadap nasib rakyat kecil. Di samping itu, dia berkomitmen memajukan 
daerah Kota Palu sehingga dapat sejajar dengan daerah lain di Sulawesi. Kader 
partai Hanura yang ramah dan berbakat ini peduli terhadap rakyat kecil dan ia  
wujudkan dengan memperjuangkan aspirasi dengan program-program pembangunan 
yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pada hal ini, ia amat 
concern, terutama saat kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Palu yang telah 
ditempa dengan bencana alam, gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami. Bahkan, tragedi 
kemanusiaan yang melanda dunia, termasuk Kota Palu dengan adanya Pandemi 
Covid-19. 

Muchsin Ali,S.T memasuki arena politik praktis baik di partai politik maupun di 
DPRD Kota Palu sebagai pengabdian kepada rakyat. Rakyat memilih dan memper-
cayakannya untuk berjuang pencapaian harapan hidup yang lebih baik. Pada setiap 
kesempatan rapat-rapat komisi dengan dinas terkait menjadi mitra kerjanya kerap 
mengusulkan program pembangunan dalam rangka pemberdayaan ekonomi 

:*Nama lengkap: Muchsin Ali,S.T ;*Tempat tgl lahir:Jakarta, 16 Desember 1984 ;*Agama: 
Islam ;*Nama istri: Dr.Kalsum ;*Jumlah anak: 1 orang ;*Riwayat Pendidikan: SMK YPW 
Krakatau Steel Ciligon masuk tahun 2000 tamat 2003 ;Sarjana S1 Teknik Universitas Ageng 
Tirtayasa masuk 2003 tamat 2010 …;*Partai politik: Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 
;*Riwayat pekerjaan: Anggota DPRD Kota Palu periode 2019-2024 ;* Partai politik : Hanura
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kerakyatan. Program pembangunan hendaknya terarah, tepat guna dan bermanfaat 
bagi masyarakat semua lapisan struktur sosial. Hal inilah menunjukkan, mantan 
organisatoris kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jakarta ini berkomitmen 
memajukan daerah yang akan bermuara peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Dalam konteks eskalasi pembangunan Kota Palu, harapan Muchsin Ali, sebaiknya 
DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Palu meningkatkan kualitas hubungan sinergitas-
nya membangun daerah yang kita cintai bersama. Kemajuan pembangunan daerah 
menunjukkan indikasi bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah serta masyarakat 
keseluruhan sukses dan berhasil membangun sinergi. Oleh karena itu, pembangunan 
Kota Palu yang sedang digenjot oleh Pemerintah Daerah telah menunjukkan kemajuan 
dan perkembangan yang signifikan. Pembangunan sarana jalan, drainase dan fasilitas 
kebersihan telah dibangun Pemerintah Daerah Kota Palu. Dengan perbaikan dan 
pembangunan sarana serta prasana tersebut dalam mendorong percepatan pemulihan 
ekonomi masyarakat. 
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ABDUL FATAH, S.E
WAKIL RAKYAT PEDULI DENGAN RAKYAT KECIL 

(WONG CILIK)

“…, kepentingan dan kesejahteraan rakyat adalah hal utama yang 
diperjuangkan—rakyatlah yang menjadi subyek pembangunan yang hendak 

diberdayakan,…”

WAKIL RAKYAT PEDULI RAKYAT KECIL (WONG CILIK)
Setiap orang memiliki perspektif dan persepsi berbeda dalam menerjemahkan 

fenomena sosial ekonomi lingkungan sekitarnya. Abdul Fatah,S.E merupakan sosok 
wakil rakyat yang cukup sensitif merespons gejala sosial dan ekonomi yang menerpa 
masyarakat kecil yang kurang mampu dalam standar ekonomi. Kader Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDI P) yang kenal ramah dan bijak ini concern terhadap 
kehidupan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Dalam perinsipnya memasuki 
arena politik di Parlemen Kota Palu semata-mata untuk berjuangan memberdayakan 
rakyat kecil. Kepedulian Abdul Fatah realistis karena sejak Kota Palu dilanda bencana 
alam, gempa bumi, likuifaksi dan tsunami beberapa tahun silam sehingga tingkat 
kemiskinan semakin meningkat secara signifikan. Penambahan populasi masyarakat 
kurang mampu akibat bencana alam tersebut, membuat Abdul Fatah lebih bersemangat 
berjuang untuk mewujudkan peningkatan daya beli masyarakat. 
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Abdul Fatah,S.E salah seorang legislator yang responsif terhadap program-
program yang bersentuhan langsung dengan nasib rakyat kecil. Baginya, rakyat 
kecil merupakan warga negara RI yang memiliki hak-hak politik untuk mendapatkan 
hak hidup yang layak. Kehidupan yang layak dan realistis bagi rakyat sesungguhnya 
merupakan kewajiban negara. Negara senantiasa memberikan hak kepada setiap 
warga negara. Oleh karena itu, Abdul Fatah kerap menyuarakan secara kritis terkait 
dengan nasib rakyat kecil. Pembangunan daerah baginya tidak menciptakan 
kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih lebar. Hasil pembangunan harus dinikmati 
semua lapisan struktur sosial masyarakat. 

Abdul Fatah, S.E merupakan kader PDI P masa depan yang visioner. Karakternya 
yang low profile, ramah dan santun kala berinteraksi dengan siapa pun tanpa 
memandang status sosial dan agama. Sebagai sosoknya wakil rakyat Kota Palu 
tentu saja berjuang dan mewujudkan keinginan dan kepentingan masyarakat Kota 
Palu. Baginya, kesejahteraan rakyat dan memberdayakan rakyat kecil merupakan 
salah visi dan misinya di arena politik baik di partai politik maupun di DPRD Kota 
Palu. Kedekatannya dengan rakyat membuat dirinya mampu mendulang suara yang  
signifikan dan duduk di DPRD Kota Palu periode 2019–2024. Dengan realitas politik 
demikian menunjukkan bahwa Abdul Fatah merupakan kader PDI P masa depan 
yang potensial merebut suara lebih banyak pada pemilu berikutnya. Hal ini me-
nunjukkan Abdul Fatah,S.E merupakan legislator yang merakyat dan bijak. 

MEMBINA KELUARGA SEDERHANA DAN RELIGIUS
Keluarga merupakan cerminan kehidupan seseorang dalam melakoni perannya 

sebagai insan memiliki tanggung jawab kepada bangsa dan negara, dan sudah 
seharusnya pembinaan keluarga yang lebih diutamakan. Karena itu, Abdul Fatah, 
S.E sosok legislator yang rendah hati dan ramah juga mengedepankan pembinaan 
keluarga, terutama berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai agama Islam. Keluarga 
politisi PDI Perjuangan Kota Palu ini termasuk terpandang di lingkungannya, tak 
lepas karena keberhasilannya dalam membangun rumah tangga harmonis, rukun 
dan istiqamah. Meskipun, di tengah kesibukannya sebagai anggota DPRD Kota Palu 
hasil pemilu 2019 dan pengurus PDI P tetap menyisihkan waktunya melakukan 
pembinaan agama Islam dan pembentukan karakter positif ketiga anak-anaknya. Ia 
bersama istrinya Nancy Fitriana Pontoh berhasil membina dan membentuk karakter 
moral ketiga anak-anaknya sehingga tidak terjebak dalam lingkungan kehidupan 
kebebasan anak muda yang tak terkendali. Anak-anaknya tersebut adalah Deya Nur 
Sipanawa, lahir di Palu 15 Maret 2001, Nira Bunga Sipanawa, lahir di Palu 20 
September 2004 dan Haidar Syaif Nabhan Sipanawa, lahir di Palu 28 Juni 2007. 
Mereka pun terbilang sukses di bidang pendidikan formal dan bermanfaat bagi 
bangsa dan negara. 

Abdul Fatah, termasuk salah seorang anak yang sangat dekat dengan kedua 
orang tuanya. Ayahnya bernama Hasan Sipanawa pensiunan Pegawai Negeri Sipil 
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dan ibunya pun Harida Yoda pensiunan Pegawai Negeri Sipil hidup rukun dan 
bersahaja. Ayahnya, Hasan Sipanawa dikenal tokoh masyarakat yang bijak yang 
gemar bersedekah dan membantu sarana ibadah seperti masjid dan Panti Asuhan. 
Ia merupakan sosok orang tua yang amat disiplin terhadap anak-anaknya untuk 
menjalankan syariat Islam secara konsisten. Abdul Fatah memiliki lima saudara 
kandung, yaitu Irmwati Sipanawa, Effendi Sipanawa, Rahmah Sipanawa, Kalsum 
Sipanawa dan Dei Nur Sipanawa. Kesemuanya hidup rukun dan membangun rumah 
tangga yang harmonis. 

Abdul Fatah,S.E kepeduliannya terhadap nasib rakyat kecil telah nampak sejak 
menjadi aktivis mahasiswa Fakultas Ekonomi Muhammadiyah di Palu. Ia kerap 
melakukan advokasi kepada masyarakat yang kurang mampu dan termajinalkan 
kondisi pembangunan daerah. Gegap gempitanya pembangunan kerap hanya 
menguntungkan bagi pemilik modal tanpa mempertimbangkan kondisi sosial lingkungan 
masyarakat sekitarnya. Perjuangan mulia kader PDI P ini menjadikan dirinya dekat 
dan menyatu dengan rakyat. Bahkan, sejak kuliah di Universitas Muhammadiyah 
Palu ia merupakan salah seorang figur kaum generasi muda yang penuh peduli 
terhadap kehidupan masyarakat terpinggirkan dengan gemuruhnya pembangunan. 

Abdul Fatah,S.E kelahiran Kota Palu, 08 Januari 1973 mulai menuntut pendidikan 
di SD Negeri 10 Kota Palu tahun 1979 tamat 1985. Kemudian, ia melanjutkan di 
SMP Negeri 2 Kota Palu pada tahun 1985 tamat 1988. Dengan semangatnya menuntut 
pendidikan lebih baik, maka suami Nancy Fitriana Pontoh hijrah ke Bandung untuk 
melanjutkan sekolahnya di SMA Muhammadiyah 4 Bandung. Selama, menempuh 
Pendidikan di Bandung, ia termasuk siswa beprestasi dan aktif dalam organisasi 
siswa (OSIS). Keaktifannya di berabagai organisasi kesiswaan dan Muhammadiyah 
yang membentuk jati diri Abdul Fatah menjadi organisatoris yang matang dan cerdas 
dalam pengendalian emosional massa. 

Abdul Fatah,S.E dengan penuh semangat menuntut ilmu pengetahuan yang 
lebih tinggi sebagai antisipatif di masa akan datang. Setelah tamat di SMA Muhamma-
diyah 4 Bandung, ia kembali ke tanah kelahirannya, Kota Palu untuk mengabdikan 
dirinya dalam rangka memajukan pembangunan dan melakukan literasi kepada 
masyarakat yang kurang mampu. Pada tahun 2006, Abdul Fatah kemudian melanjutkan 
studinya di Universitas Muhammadiyah Palu. Selama menempuh kuliah, kader PDIP 
yang visioner ini aktif di berbagai organisasi dan lembaga kemahasiswaan. Lembaga 
kemahasiswaan yang pernah digelutinya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa dan 
Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi. Ia tergolong mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Muhammadiyah Palu di samping aktivis, juga berprestasi dengan Indeks Prestasi 
yang memuaskan. Dengan realitas ini kemudian Abdul Fatah memasuki arena politik 
baik di Partai maupun di Parlemen tidak menjadi masalah psikologis dan sosiologis. 
Hal ini membuktikan bahwa mantan anggota OSIS SMA Muhammadiyah 4 Bandung 
sukses menjadi kader PDIP masa depan dan menjadi legislator yang dicintai rakyat. 
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WAKIL RAKYAT PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT
Abdul Fatah,S.E menyadari dirinya selaku anggota DPRD Kota Palu hasil Pemilu 

2019 sebagai amanah dari rakyat yang hendak dijalankan dengan baik dan konsisten. 
Kepercayaan rakyat Kota Palu baginya tidak boleh disia-siakan, tetapi hendaknya 
lebih serius memperjuangkan aspirasi rakyat, terutama yang kurang mampu. 
Kepedulian kader PDIP Kota Palu ini semakin sensitif, ketika semakin banyak 
masyarakat kurang mampu dan daya beli semakin menurut setelah bencana alam 
gempa bumi, likuifaksi dan tsunami. Masyarakat terdampak bencana alam tersebut 
berharap agar mendapatkan pengganti hunian tempat tinggal yang layak. Dampak, 
bencana alam beberapa tahun silam yang melanda Kota Palu menjadi bagian dari 
fokus dan concern baginya. Oleh karena itu, pada setiap kesempatan rapat-rapat di 
DPRD Kota Palu, Abdul Fatah kerap menyuarakan dan memperjuangkan program-
program yang bersentuhan langsung kebutuhan dan kepentingan masyarakat kecil. 
Kebutuhan sandang dan pangan masyarakat Kota Palu kerap menjadi perhatiannya. 

Abdul Fatah,S.E wakil rakyat dari PDIP cukup ramah dan santun menyapa siapa 
saja yang dikenal, termasuk yang tidak akrab baginya. Ia memang dikenal wakil 
rakyat penuh perhatian terhadap nasib dan masa depan rakyat kecil. Jebolan Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palu ini memposisikan dirinya sebagai pe-
nyambung lidah rakyat. Rakyatlah pemegang kedaulatan di negara kita yang menganut 
Demokrasi Pancasila. Kader partai yang duduk di kursi DPRD Kota Palu merupakan 
pilihan langsung rakyat secara demokratis, sehingga menurutnya legislator hendaknya 
berjuang dan sekaligus mewujudkan harapan hidup masyarakat yang lebih baik. 

Abdul Fatah, S.E sejak menyandang status wakil rakyat, berupaya menjadi 
penyambung lidah perjuangan aspirasi rakyat yaitu mewujudkan peningkatan kualitas 
kesejahteraan rakyat. Menyadari hal itu, tidaklah mudah, namun baginya merupakan 

:*Nama lengkap: Abdul Fatah,S.E ;*Tempat tgl lahir: Kota Palu, 08 Januari 1973 ;*Agama: 
Islam ;* Jenis kelamin: Laki-laki ;*Nama istri: Nancy Fitriana Pontoh ;*Jumlah anak: 3 (tiga) 
orang: Deyara Nur Sipanawa, lahir di Palu, 15 Maret 2001 ; Nira Bunga Sipanawa, lahir di 
Palu, 20 September 2004, dan Haidar Syaif Nabhan Sipanawa, lahir di Palu, 28 Juni 2007 
;*Pekerjaan istri: Swasta ;*Orang tua kandung: Nama ayah: Hasan Sipanawa (Pensiunan 
PNS), dan Nama Ibu: Harida Yoda (Pensiunan PNS) ;*Saudara kandung: Irmawati Sipanawa; 
Effendi Sipanawa; Rahmah Sipanawa; Kalsum Sipanawa dan Dei Nur Sipanawa ;*Partai politik: 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;*Pekerjaan: Anggota DPRD Kota Palu periode 
2019–2024; Ketua Fraksi PDI Perjuangan; Ketua Badan Pemenangan Pemilu; *Anggota DPRD 
Kota Palu periode 2009-2014 dan periode 2019-2024 ;* Kedudukan DPRD Kota Palu periode 
2019-2024: Anggota Badan Pembentukan Perda ; Anggota Komisi C ;*Riwayat pendidikan: 
SD Negeri 10 Palu masuk 1979 tamat 1985 ; SMP Negeri 2 Palu masuk 1985 tamat 1988 ; 
SMA Muhammadiyah 4 Bandung masuk 1988 tamat 1993 dan Sarjana Ekonomi S1 Universitas 
Muhammadiyah Kota Palu mulai 2006 selesai 2010. *; Pengalaman Organisasi: Ketua Forum 
Peduli Tanah Kaili; Wakil Sekretaris KNPI Kota Palu (Komisi Pengembangan Kelurahan) dan 
Sekretaris LPM Kelurahan Lolu Utara. 
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amanah dan tanggung jawab yang hendak dipikul apa pun tantangannya. Alhasil, 
Abdul Fatah termasuk legislator yang sukses dan berhasil memperjuangkan aspirasi 
rakyat terutama terkait dengan pembangunan jalan, jembatan dan drainase. Bahkan, 
memperjuangkan porsi anggaran bantuan bagi pengembangan Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM).

MENSINERGITASKAN DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH
Sinergitas dan mitra kerja yang sejajar DPRD dan Pemerintah daerah Kota Palu 

termuat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. 
Berhubungan dengan hubungan fungsional kedua Lembaga unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah di Kota Palu, Abdul Fatah menyarankan agar supaya lebih 
ditingkatkan sinergitasnya. Walikota dan wakil walikota dan anggota DPRD Kota 
Palu masing-masing hasil pemilihan langsung rakyat Kota Palu. Oleh karena itu, 
Parlemen dan eksekutif memiliki visi dan misi yang sama yaitu memajukan pem-
bangunan daerah yang berdampak pada peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat. 
Perumusan kebijakan dan program pembangunan hendaknya lebih terarah dan tepat 
guna bagi kehidupan rakyat di Kota Palu. 

Abdul Fatah, S.E, memiliki sederetan pengalaman organisasi di antaranya Ketua 
Forum Peduli Tana Kaili, Wakil Sekretaris KNPI Kota Palu (Komisi Pengembangan 
Kelurahan) dan Sekretaris LPM Kelurahan Lolu Utara. Hal ini menunjukkan bahwa 
wakil rakyat yang punya motto, “cukuplah Allah SWT sebagai penentu perjalanan 
hidup manusia”, telah memiliki bakat kepemimpinan sebelum memasuki pentas 
politik di parlemen. 

Abdul Fatah,S.E menyadari bahwa pemerintah daerah Kota Palu, telah berbuat 
banyak kemajuan pembangunan. Beberapa jalan dan sarana drainase telah diperbaiki 
dan dibangun. Oleh karena itu, kader PDIP potensial dan berwawasan luas ini 
mendorong dan mendukung pemerintah untuk lebih giat melakukan pembangunan 
yang bermanfaat bagi publik. Harapannya, semoga DPRD dan Pemerintah Daerah 
Kota Palu bersinergitas untuk mendapatkan penghargaan pembangunan bergengsi 
yaitu ADIPURA. Hal inilah menunjukkan sosok wakil rakyat yang visioner, memandang 
pembangunan Kota Palu ke depan yang dapat berdampak peningkatan daya 
kemampuan beli masyarakat, sehingga dapat meningkatkan income perkapita rakyat. 
Dengan demikian, kuantitas kemiskinan semakin berkurang secara signifikan. 
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ABDURAHIM NASAR AL’AMRI
MENGABDI UNTUK KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT

“…, warga negara yang baik adalah patuh dan taat terhadap konstitusi negara. 
Negara berkewajiban melindungi, mengayomi serta mensejahterakan 

rakyatnya,..”

JABATAN UNTUK MENGABDI KEPADA RAKYAT
Memasuki arena politik baik partai politik maupun di parlemen hendaknya dengan 

dasar rasa tulus dan ikhlas mengabdi kepada rakyat. Begitulah niat Abdulrahim 
Nasar Al’Amri tatkala memasuki dunia politik. Menurut Sosok wakil rakyat kader 
partai Demokrat yang dikenal ramah dan santun ini, jabatan anggota DPRD Kota 
Palu merupakan amanah yang sangat luhur dan terhormat. Pada saat yang sama 
keluhuran jabatan tersebut menjadi beban moral jika kita tidak menjalankan fungsi 
jabatan dengan baik dan bermanfaat bagi kemaslahatan banyak orang. Oleh karena 
itu, baginya perjuangan mengakomodasi aspirasi rakyat hingga mewujudkannya 
dalam bentuk program dan kebijakan hendaknya tepat guna berdasarkan kebutuhan 
dan kepentingan masyarakat. Masyarakat kita sekarang ini pernah ditempa bencana 
alam, gempa bumi, likuifaksi dan tsunami, tentu saja sebagai wakil rakyat amat peduli 
dan fokus terhadap perbaikan taraf hidup mereka. Harapannya, Kota Palu dapat 
semakin meningkat eskalasi pembangunan, sehingga masyarakat dapat menikmatinya. 
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Abdurahim Nasar Al’Amri yang akrab  disapa Wim Al-Amri ini merupakan salah 
seorang figur anggota parlemen yang memiliki jejak rekam pendidikan dan pengalaman 
organisasi yang baik dan matang. Politik praktis bukanlah sebuah yang asing baginya, 
sejak sekolah, dan remaja banyak melakukan pembinaan generasi muda. Bahkan, 
ia aktif di organisasi sekolah dan cakap dalam memimpin organisasi kepemudaan. 
Berbekal pengalaman berorganisasi yang cukup matang membuatnya tak gagap 
dalam dunia politik, ia menapak teguh memikul tanggung jawabnya memperjuangkan 
hak-hak politik rakyat, terutama bagaimana memberdayakan kaum miskin dan duafa. 
Bagi Abdurahim yang dikenal bijak dan low profile ini, DPRD Kota Palu merupakan 
sarana tepat untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan rakyat sehingga 
nasibnya menjadi lebih baik. 

Abdurahim sosok legislator cerdas dan visioner merupakan kader partai Demokrat 
yang potensial dan berbakat. Ia memiliki pandangan dan visi politik jelas dan 
berorientasi kerakyatan. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan salah tujuan mulia 
politik itu sendiri. Di parlemen, Abdurahim tidak pernah luput menyuarakan dan 
memasukkan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kese-
jahteraan rakyat. Baginya, rakyatlah yang menjadi subyek pembangunan, untuk itu 
pembangunan harus dinikmati masyarakat secara keseluruhan. 

MEMBANGUN KELUARGA SEDERHANA DAN AGAMIS
Abdurahim Nasar Al’Amri  lahir di Kota Palu, 22 Februari 1991 istrinya bernama 

Fitria Shaban tetap lestari dan harmonis. Abdurahim bersama istrinya tercinta 
membangun keluarga sederhana, bersahaja dan agamis. Keduanya cukup baik 
membangun komunikasi sosial dan kultural dengan masyarakat sekitarnya. Masyarakat 
menyenanginya karena kerap gemar membantu dan berdonasi di banyak kegiatan 
sosial, panti asuhan dan lembaga-lembaga sosialnya. Bahkan, Abdulrahim kerap 
membantu dan memberikan bantuan kepada pembangunan masjid dan sarana 
ibadah lainnya. 

Masyarakat di lingkungannya memandang bahwa Abdurahim bersama istrinya 
Fitria Shaban adalah orang yang ramah, santun gemar membantu siapa pun yang 
dikenalnya termasuk orang tak dikenalnya. Bahkan, Abdurahim kerap ikut aktif dalam 
kelompok pengajian dan grup dzikir. Hal inilah menunjukkan bahwa Abdurahim dan 

:*Nama lengkap: Abdurahim Nasar Al’Amri ;* Tempat tgl lahir: Kota Palu, 22 Februari 1991 
;*Agama: Islam ;*Jenis kelamin: Laki-laki ;*Nama istri:Fitria Shaban ;*Partai politik: Partai 
Demokrat ;*Riwayat pendidikan: SDN Inpres Lolu 1 Palu; SMP Negeri 2 Palu; SMA Negeri 2 
Palu; Sarjana (S1) Universitas Trisakti Ekonomi Manajemen  ;* Riwayat pekerjaan:  Anggota 
DPRD Kota Palu periode 2019–2024 ; Director PT.Trisakti Wisata Gautama Putra ; Direktor 
CV.Amrindo Mandiri ;*Riwayat Organisasi: Wakil Sek. Sulteng HIPMI PT Trisakti dan Bendahara 
(AMD) Sulawesi Tengah ;Wakil Ketua Himpunan Pemuda Alkhaerat; Wakil Ketua Sapma 
Sulteng ;Ketua Fraksi Partai Demokrat Kota Palu ; Bendahara Demokrat Kota Palu.
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keluarganya merupakan keluarga sederhana, bersahaja dan agamis. Demikian inilah 
merupakan sosok anggota DPRD Kota Palu bertabiat ramah dan bijak kepada siapa 
pun tanpa adanya batas-batas sosial dan kultural. Kader Partai Demokrat ini memahami 
betul tanggung jawabnya, fungsinya sebagai aspirator dan pejuang untuk kesejahteraan 
rakyat. Karena Abdurahim memasuki arena politik atas dasar niat tulus dan ihklas 
memajukan daerah dan mensejahterakan rakyat daerah ini. 

BERKIPRAH DI PANGGUNG POLITIK
Mungkin kita pernah mendengar pepatah yang mengatakan bahwa politik itu 

sesungguhnya adalah pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan. 
Dalam politik orang kerap mengatakan bahwa tidak ada kawan dan tidak ada lawan 
yang abadi adalah yang abadi kepentingan. Namun, bagi Abdurahim sosok legislator 
yang berwawasan luas dan agamis ini, bahwa politik merupakan sarana membangun 
dan mempererat hubungan silaturahmi dengan sesama anggota dewan maupun 
dengan masyarakat. Bagi kader Partai Demokrat yang visioner dan bijak ini tujuan 
politik itu tergantung pribadi seseorang. Politik baginya bertujuan untuk memuliakan 
dan meningkatkan harkat dan martabak seseorang dengan memberdayakan ekonomi 
dan politik mereka. Dengan melakoni peran politik di parlemen, Abdurahim menjadikan 
sarana berjuang dan mewujudkan program-program yang bersentuhan langsung 
dengan kesejahteraan rakyat. Di DPRD Kota Palu, memang Abdurahim bersama 
dinas mitra kerjanya kerap berkesempatan membahas program-program pemberdaya-
an ekonomi kerakyatan. Kepeduliannya terhadap pemberdayaan ekonomi kerakyatan 
begitu nyata, bahkan Abdurahim tak segan turun langsung ke lokasi bertemu dengan 
masyarakat untuk mendapatkan masukan dan saran dari rakyat.

Abdurahim termasuk anggota DPRD Kota Palu yang memiliki jejak rekam 
pengalaman organisasi yang cukup matang dan padat. Sederetan organisasi yang 
pernah dijabatnya, diantaranya pernah Ketua HIPMI PT Trisakti Jakarta dan Bendahara 
(AMD) Sulawesi Tengah serta masih beberapa organisasi lainya yang pernah 
dinakhkodainya. Selain itu, pernah menjabat director PT.Wisata Gautama dan director 
CV. Amrindo Mandiri sera lainnya. Abdurahim pun tidak maupun terlalu menonjolkan 
diri, yang terpenting adalah mengabdikan diri kepada rakyat secara tulus dan ikhlas. 

Abdurahim Nasar Al’Amri selaku anggota Parlemen Kota Palu periode 2019–2024 
dengan rendah hati memberikan dukungan dan mendorong pemerintah daerah Kota 
Palu untuk lebih meningkatkan pembangunan daerah. Kota Palu lebih bangkit dan 
unggul sejajar dengan daerah lainnya di kawasan Sulawesi. Ia berharap semoga 
dengan derap langkah pembangunan Kota Palu yang lebih giat mendapatkan 
penghargaan ADIPURA.  
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MULIADY,S.E.,M.M
MEMPERJUANGKAN ASPIRASI 

UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

“…,ingin mengoptimalkan fungsi DPRD untuk berkontribusi yang nyata pada 
masyarakat dan memajukan daerah Kota Palu…”

BERJUANG UNTUK KEPENTINGAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Setiap insan, memasuki ranah politik praktis memiliki tujuan dan niat yang 

berbeda. Muliady, S.E., M.M berkiprah dalam konstelasi politik lokal di Palu dengan   
anggota partai politik dan anggota DPRD Kota Palu merupakan panggilan nurani 
yang tulus dan ikhlas semata-mata berjuang untuk kepentingan dan kesejahteraan 
rakyat. Muliady adalah politisi dan kader Partai Amanat Nasional yang terbilang 
masih muda dan dikenal cukup ramah dan santun kepada siapa pun. Politik baginya 
merupakan karier yang mulia, karena bertujuan memperjuangkan hak-hak politik 
masyarakat, sehingga dapat berdaya secara ekonomi dan kultural serta sosial. Ia 
memang amat penuh perhatian bagi masyarakat kecil yang menjadi korban bencana 
alam (gempa bumi, likuifaksi dan tsunami) beberapa tahun silam. Anggota parlemen 
muda yang berbakat  memiliki hobi otomotif ini kerap memperjuangkan aspirasi 
program-program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat kecil. Hal 
ini ditunjukkannya pada setiap kesempatan rapat-rapat komisi dengan dinas terkait 
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menjadi mitra kerjanya. Pembangunan dikategorikan sukses dan bermanfaat, bila 
hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati masyarakat di semua level status sosial. 
Pembangunan daerah menurutnya bertujuan meningkatkan income perkapita 
masyarakat yang bermuara dapat menikmati kesejahteraan. 

Muliady yang karib disapa Abu termasuk  politisi muda dengan potensi dan bakat 
sebagai kader Partai Amanat Nasional ke depan untuk meningkatkan elektabilitas 
partainya pada pemilu 2024. Ia wakil rakyat yang merakyat cukup rendah kati dan 
bijak pada setiap pengambilan keputusan. Pembawaannya yang ramah dan santun 
membuat banyak orang menyenanginya, baik koleganya di parlemen maupun 
masyarakat Kota Palu pada umumnya. 

Wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional dengan penuh rendah hati ini menun-
jukkan jati dirinya dipercaya oleh rakyat, lantaran menjadi legislator Kota Palu dengan 
dua periode. Ia dipercaya rakyat Kota Palu duduk di kursi kedaulatan rakyat periode 
2014-2019 dan kemudian periode 2019-2024 kini berjuang untuk kesejahteraan 
rakyat. Di parlemen ia termasuk legislator yang memiliki wawasan ilmu pengetahuan 
yang luas dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah 
berharap dapat diarahkan dan concern terhadap masyarakat kurang mampu dan 
yang telah tertimpa dampak bencana alam, gempa bumi, likuifaksi dan tsunami. 
Realitas politik inilah yang menunjukkan Muliady memiliki niat tulus dan ikhlas 
memasuki arena politik praktis di daerah ini. Bahkan, ia kerap memikirkan masa 
depan bangsa dan negara yang selalu terjaga dan solid Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). 

MANTAN AKTIVIS DI PANGGUNG POLITIK
Kematangan dan kapasitas individu sosok politisi dalam melakoni perannya 

sebagai wakil rakyat ditentukan rekam jejak di masa mahasiswa dan pengalaman 
kepemimpinan organisasi. Muliady, S.E.,M.M merupakan sosok legislator Kota Palu 
pernah aktif di berbagai Lembaga dan organisasi kampus. Semasa mahasiswa di 
Fakultas Ekonomi Untad Palu ia menyisihkan waktunya berorganisasi bersama 
kawan-kawan seangkatannya. Ia pernah berkecimpung di Lembaga Senat dan Badan 
Perwakilan Mahasiswa serta organisasi kepemudaan lainnya. Aktivitasnya selaku 
tokoh mahasiswa membentuk dirinya cukup matang dan penuh pertimbangan rasional 
dalam menentukan sikapnya dalam sebuah organisasi. Hal ini menunjukkan, Muliady 
bukanlah menjadi kaku dan grogi dalam memainkan peran politiknya di DPRD Kota 
Palu. 

Muliady,S.E.,M.M memulai pendidikan formalnya di SD Negeri Teladan 1978 
tamat 1984, kemudian lanjut di MTs Negeri Palu mulai 1984 tamat 1987, di SMA 
Negeri 2 Palu mulai 1987 tamat 1990. Dengan semangat menuntut pendidikan formal 
yang lebih tinggi. Muliady kemudian berinisiatif ikut Ujian Seleksi Mahasiswa Baru 
Untad tahun 1990. Alhasil, ia pun lulus menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi Untad 
Palu. Di masa mahasiswa, Muliady dengan penuh semangat mengikuti kuliah, dan 
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aktif di beberapa Lembaga kemahasiswaan. Aktivitasnya di Senat dan BPM menjadi 
sebuah eksperimen kepemimpinan dan manajemen organisasi. Kemudian, selama 
7 tahun, Muliady menyelesaikan studinya dengan nilai memuaskan. 

Muliady sosok figur kaum generasi  muda pada zamannya, termasuk aktivis 
mahasiswa cerdas dan visioner. Ia mampu membaca dan memprediksi tanda zaman, 
factor kualitas individu cukup berharga dan penting untuk dimiliki dalam rangka 
memasuki arena politik praktis di pusat perkotaan Provinsi Sulawesi Tengah. Di ibu 
kota Palu sekitar 65 persen penduduknya kelas menengah yang kritis dan berwawasan 
luas. Kondisi sosial demikian, mantan aktivis mahasiswa Untad ini pun melanjutkan 
pendidikan formalnya pada level S2 (Magister Manajemen). Di tahun 2014, Muliady 
mulai studi di Program Pascasarjana STIE Panca Bhakti Kota Palu. Ia pun menjalani 
proses studinya dengan baik, hingga pada menyelesaikan Pendidikan formalnya 
jenjang S2 (M.M) tepat waktu dengan prestasi akademik memuaskan.

Muliady,S.E.,M.M dengan bekal jejak rekam kepemimpinan di berbagai lembaga 
kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan, tidak mengalami kendala psikologi 
dan sosiologis dalam melakoni perannya di Panggung politik di Parlemen Kota Palu. 
Realitas politik menunjukkan bahwa aktivis kemahasiswaan eksponen 1990-an ini 
berhasil memainkan perannya sebagai aktor politik yang merakyat dan dicintai oleh 
rakyat Kota Palu. Hal ini, kader Partai Amanat Nasional masa depan ini telah dua 
periode dipercayakan rakyat Kota Palu menjadi wakil rakyat, yaitu periode 2014-2019 
dan periode 2019 –2024. Muliady cukup potensial menggiring partainya dapat merebut 
beberapa kursi di DPRD Kota Palu secara signifikan pada pemilu serentak 2024. 

MENGABDI UNTUK RAKYAT DAN MEMAJUKAN PEMBANGUNAN
Dua kata yang tak terpisahkan dalam sebuah komitmen politik dalam menyandang 

status legislator. Anggota DPRD Kota Palu yang terbilang usia muda ini, berlabuh 
di Partai Amanat Nasional menuju di panggung politik parlemen Kota Palu lebih pada 
untuk mengabdi kepada rakyat dan memajukan daerah. Memajukan daerah berarti 
akan berdampak meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mulaidy sosoknya yang ramah 
dan santun cukup rendah hati bahwa dalam dunia politik merupakan tujuan yang 
mulia karena berkomitmen memperjuangkan aspirasi rakyat dalam menggapai 
kesejahteraan rakyat. Ia menyadari bahwa memasuki arena politik di DPRD Kota 
Palu semata-mata hanya untuk mengabdikan diri secara tulus dan ikhlas kepada 
rakyat. Baginya, rakyat merupakan subyek pembangunan. Pembangunan di segala 
bidang, hendaknya tepat sasaran dan bermanfaat kepada kepentingan dan pening-
katan income perkapita rakyat. Dengan demikian, maka arti pembangunan berdaya 
guna dan bermafaat bagi semua lapisan masyarakat. 

Kematangan dan kecerdasan emosional yang kerap diperagakan di Parlemen 
Kota Palu, Muliady tentu saja dibekali dengan segudang pengalaman yang menjadi 
referensi kualitas individunya. Muliady, termasuk sosok wakil rakyat yang memiliki 
jejak rekam organisasi yang cukup matang dan berpengalaman. Diantaranya yang 
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pernah digelutinya adalah menjadi Pengurus Daerah Biro Keanggotaan IMI Sulteng 
periode 2000-2014 dan pada periode 2004–2013 menjadi pengurus KNPI Sulteng. 
Selain itu, jebolan Fakultas Ekonomi Untad ini dipercaya memangku jabatan Wakil 
Sekretaris IMI Sulteng periode 2004–2008 dan periode yang sama menjadi Sekretaris 
Pengda IMI Sulteng. 

Mantak Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Palu periode 2014-2019 menjadi pengurus 
Pemuda Pancasila Kota Palu periode 2007–2017 dan periode 2008–2011 Departemen 
HIPMI Sulteng. Bahkan, dengan kepercayaan yang melekat pada dirinya, ia kemudian 
dinobatkan selaku Bendahara DPD PAN Kota Palu periode 2010–2014 dan periode 
2011-2014 Kompartemen HPMI Sulteng. Dengan prestasinya mengelola organisasi, 
ia kemudian kembali mendapatkan kepercayaan memangku jabatan DPD APKLI 
Palu periode 2012-2016. Pada periode 2012–2017 menjadi Mada LMP Provinsi 
Sulawesi Tengah.  Muliady pun menjadi figur pemuda yang sukses dalam memimpin 
organisasi dan Lembaga kemahasiswaan, mendapat kepercayaan selaku Wakil 
Sekretaris HIPMI Sulteng periode 2014-2017 dan memangku jabatan Sekretaris 
DPD PAN Kota Palu. Dan Muliady juga memegang jabatan Pengda IMI Sulteng 
selaku Bendahara Umum periode 2016- 2020 dan kini menjadi Pengurus Kwartir 
Daerah Pramuka Sulawesi Tengah periode 2017–2020. 

Muliady sebagai sosok wakil rakyat yang berpandangan luas dan jauh ke depan 
pun melengkapi dirinya dengan pendidikan non formal. Sederetan pendidikan formal 
yang penah diikutinya diataranya adalah mengikuti Bimtek Nasional DPRD Provinsi, 
Kabupaten dan Kota Partai Amanat Nasional di Jakarta yang diselenggarakan Dewan 

*Nama lengkap: Muliady, S.E.,M.M;*Tempat tgl lahir: Toli-Toli, 29 Mei 1970;*Agama:Islam;* 
Partai Politik: Partai Amanat Nasional;*Status: Belum kawin;*Pekerjaan: Anggota DPRD 
Kota Palu periode 2014-2019; Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Palu periode 2014-2019 dan 
periode 2019-2024;*Riyawat Pendidikan: SD Negeri Teladan Palu mulai 1978 tamat 1984; 
MTs Negeri Palu mulai 1984 tamat 1987;SMA Negeri 2 Palu mulai 1987 tamat 1990; Sarjana 
S1 Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Untad mulai 1990 selesai 1997 dan Magister 
Manajemen (S2) STIE Panca Bhakti Palu mulai 2014 tamat 2017; *Riwayat Organisasi: 
Pengurus Kwartir Daerah Pramuka Sulawesi Tengah periode 2017-2022;*Bendahara Umum 
Pengda IMI Sulteng periode 2016 – 2020;*Sekretaris DPD PAN Kota Palu periode 2015-2019;* 
Wakil Sekretaris  HIPMI Sulteng periode 2014-2017;*Mada LMP Provinsi Sulteng periode 
2012-2017; *Bendahara DPD APKLI Palu periode 2012-2016;*Kompartemen HPMI Sulteng 
periode 2011- 2014;*Bendahara DPD PAN Kota Palu periode 2010-2014 ;*Pengurus Pemuda 
Pancasila Palu periode 2007- 2017;*Sekretaris Pengda IMI Sulteng 2004-2008;*Pengurus 
KNPI Sulteng periode 2004-2013;*Pengurus Daerah Biro Keanggotaan IMI Sulteng periode 
2000-2004;*Diklat/Kursus: Bimtek Nasional DPRD Provinsi, Kabupaten  dan Kota Partai 
Amanat Nasional yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional tahun 
2017;*Lokakarya Nasional PAN diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat 
Nasional, Jakarta 2016 dan Pendidikan dan Pelatihan Orientasi Bagi Anggota DPRD Kabupaten 
dan Kota Se-Sulawesi Tengah, diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng tahun 
2014;*Penghargaan: Lokakarya Nasional Partai Amanat Nasional tahun 2016 ;*Ketua Fraksi 
Amanah Indonesia periode 2019-2024. 
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Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional pada tahun 2017. Legislator muda yang 
ramah dan santun ini ikut serta Lokakarya Nasional Partai Amanat Nasional yang 
diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional pada tahun 2016. 
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Palu periode 2014-2019 mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan Orientasi bagi Anggota DPRD Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah 
pada tahun 2014. Realitas demikian ini, Muliady terbilang kader PAN potensial dan 
berbakat untuk meningkatkan elektabilitas partainya pada pemilu berikutnya. 

Sebagai sosok wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional dipercayakan rakyat 
duduk di kursi kedaulatan rakyat di Kota Palu pada periode 2019–2024 ia berharap 
hubungan mitra kerja antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Palu lebih meningkat 
lagi sinergitasnya. Hal itu dalam rangka memajukan daerah yang bermuara dapat 
meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat. Mantan DPD PAN Kota Palu ini 
mendorong dan mendukung program pemerintah berkaitan dengan pemberdayaan 
masyarakat kecil. Ia berharap semoga ke depan Kota Palu mendapatkan penghargaan 
ADIPURA sebagai symbol keberhasilan Pemerintah Daerah, DPRD, Masyarakat 
dan stakeholders lainnya.
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