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Salam Redaksi
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa, buletin Gamaranta edisi
kedua periode April - Juni boleh hadir kembali.
Gamaranta merupakan bahasa Toraja yang merupakan gabungan dari dua kata Gamara (suara)
dan Ta (kita), yang dalam bahasa Indonesia berarti Suara Kita. Filosofi nama Gamaranta pada
buletin Pemerintah Daerah Kabupaten Tana
Toraja menunjukkan bahwa isi berita merupakan suara dari, oleh dan untuk Pemerintah dalam
rangka menyampaikan kegiatan Pemerintah kepada publik baik itu kegiatan di tingkat Lembang/Kelurahan, Kecamatan, maupun Kabupaten.

Pada edisi kedua ini memuat berita tentang kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Tana Toraja selama triwulan kedua yaitu periode
April s.d Juni 2018. Fokus Utama pemberitaan ialah menyangkut kegiatan Kunjungan Kerja Menteri
Pertanian RI, Safari Ramadhan, Pelantikan Sekretariat Daerah dan Kegiatan Pemerintah lainnya.
Harapan kami, kiranya buletin ini dapat
memberikan informasi yang bermanfaat. Demi
masukan bagi Pemerintah khususnya dalam
rangka melakukan tugas pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Tana Toraja.
Koreksi dan Solusi dari Pembaca sangat kami
harapkan.
					

Wassalam

Redaktur
Daniel Galenta randanan,S.Kom
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=Profil=
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=Pemerintahan=

Pemkab Tana Toraja Tandatangani
MoU Dengan Kejari Makale
Dengan
adanya
pengawalan
dan
pengamanan dalam perencanaan, pelaksanaan
maupun pemanfaatan hasil pembangunan,
diharapkan mampu mencegah timbulnya
penyimpangan dan kerugian negara dalam
pengelolaan keuangan daerah baik itu yang
bersumber dari APBD maupun APBN.
“Dengan
ditandatanganinya
MoU
TP4D ini, saya berharap ada keterbukaan
dalam pengelolaan keuangan daerah demi
kemajuan Tana Toraja. Jangan sampai ada
penyimpangan uang negara yang dapat
merugikan daerah ini,” harap Bupati.

MAKALE - Guna mendukung keberhasilan
pembangunan daerah sekaligus meminimalisir
penyalahgunaan anggaran pendapatan belanja
daerah (APBD), Bupati Tana Toraja Ir. Nicodemus
Biringkanae menandatangani nota kesepahaman atau
MoU bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Makale, di
ruang pola kantor bupati Tana Toraja, Senin, 21 Mei
2018
Penandatanganan
MoU
tersebut,
tentang
pendampingan hukum Tim Pengawal dan Pengaman
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di
Kabupaten Tana Toraja.
Bupati
Nicodemus
Biringkanae
dalam
sambutannya menyatakan bahwa penandatangan
MoU TP4D dilakukan dalam rangka mendukung
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten Tana
Toraja.

Kegiatan
penandatanganan
nota
kesepahaman TP4D dihadiri seluruh Kepala
OPD lingkup pemkab Tana Toraja, Kepala
Unit Layanan Pengadaan (ULP) kabupaten
Tana Toraja, Kepala LPSE Kabupaten Tana Toraja
serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) se-Kabupaten
Tana Toraja. Usai penandatangan MoU dilanjutkan
dengan sosialisasi tugas dan fungsi TP4D dari Kepala
Kejaksaan Negeri Makale.
Kajari Tana Toraja, Jefri P. Makapedua, yang
membawakan materi sosialisasi mengatakan
penegakan hukum bukanlah sebuah industri, jadi
penegakan hukum dikatakan berhasil jika tingkat
kejahatan menurun dan kesadaran hukum meningkat.
Jefri menjelaskan tugas pokok dari TP4D adalah
pendampingan hukum, koordinasi dengan APIP,
monitoring dan evaluasi, penindakan SBG Last Resort
tentunya dan semoga dengan usainya pendatanganan
MoU dapat dilaksanakan secara continue dengan
muara mengawal, mengamankan dan mendukung
keberhasilan pembangunan dan Bangnas melalui
upaya preventif dan persuasif.(*)
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=Pemerintahan=

Pertemuan Penegasan Batas Daerah Antara
Pemda Tana Toraja dan Toraja Utara

Makale- Pertemuan mengenai tapal batas daerah antara Pemerintah Daerah Tana Toraja dan
Toraja Utara dilaksanakan di Rujab Bupati Tana
Toraja, Senin 21 Mei 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja dan
Toraja Utara, tokoh adat, tokoh masyarakat, camat, dan kepala lembang/kelurahan kedua kabupaten. Pertemuan dipandu langsung oleh Sekda
kab. Tana Toraja, DR. Ir. Semuel Tande Bura, MM.
Dalam pertemuan tersebut dibahas Tiga sub-segmen yang menjadi titik sengketa tapal batas yakni :

1. Sub-Segmen Lembang Tadongkon Kecamatan Kesu’ Kabupaten Toraja Utara
dengan Kelurahan Sarira kecamatan
Makale utara Kabupaten Tana Toraja.
2. Sub-Segmen Lembang Tombang Langda (Se’ke Bontongan) Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara dengan
Kelurahan
Lemo
Kecamatan
Makale Utara Kabupaten Tana Toraja.
3. Sub-Segmen
Lembang
Batu
Lotong
Kecamatan
Awan
Rantekarua
Kabupaten Toraja Utara dengan Kecamatan Kurra Kabupaten Tana Toraja.

Berbagai pernyataan dan argumen dikemukakan oleh kedua belah pihak, hingga mencapai kesepakatan bersama bahwa Segmen Batas diberikan
kepada Bupati di Kedua Kabupaten. Hasil keputusan penyelesaian dari kedua Bupati akan diterima
oleh masyarakat Tana toraja maupun Toraja Utara.
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Pertemuan selanjutnya akan kembali di laksanakan di Rujab Bupati Tana Toraja setelah
Pemilukada Gubernur Sulawesi Selatan.(tim)
Sumber Foto : Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja

=Pemerintahan=

Bupati Tana Toraja Buka Acara Sosialisasi Penataan
Ruang Kawasan Perkotaan Lapandan Tarongko

MAKALE – Kegiatan Sosialisasi Penataan Ruang
Kawasan Perkotaan Lapandan Tarongko yang diprakarsai Dinas PUPR kabupaten Tana Toraja dilaksanakan di Tongkonan Borong Kelurahan Tarongko
Kecamatan Makale, Selasa (15/05/2018). Kegiatan Sosialisasi tersebut dibuka secara resmi
oleh Bupati Tana Toraja, Ir. Nicodemus Biring-

kanae, dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja, DR. Ir. Semuel Tande Bura,
MM, Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, DR.
Ir. Christian H.P. Lambe, M.Si, Kepala Bappeda,
DR. Ir. Yunus Sirante, M. Si, para Kepala OPD terkait, Tokoh Masyarakat dan masyarakat setempat.
Kegiatan
sosialisasi
dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
Dalam sambutannya, Bupati
Tana Toraja menekankan harus ada kesepahaman antara masyarakat dan pemerintah serta
bagaimana masyarakat punya kemauan untuk menyikapi apa yang
direncanakan oleh pemerintah
untuk membangun kawasan ini.

Selanjutnya Bupati Tana Toraja
mengharapkan tujuan dari kegiatan sosialisasi dapat timbul kesepakatan mengenai penamaan
kawasan perkotaan antara masyarakat
dan
pemerintah.(*)
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=Kegiatan=

Victor Lantik Majelis Pembimbing dan Pengurus Satuan
Karya Bhakti Husada Masa Bakti 2017-2019

MAKALE- Pada hari Sabtu, 12 Mei 2018 di Hotel
Pantan Makale Wakil Bupati Tana Toraja Victor
Datuan Batar, SH melantik Majelis Pembimbing dan
Pengurus Satuan Karya Bhakti Husada masa bakti
2017-2019 Gerakan Pramuka cabang Tana Toraja
yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Gerakan
Pramuka Kwarcab Tana Toraja.

Acara ini dihadiri oleh para camat bersama

Makale- Wakil Bupati Tana Toraja, Victor Datuan
Batara, SH., didampingi Widyaiswara dari Dinas Sosial Adie Erwan Soetopo, Sth.I, MA.ICAP I dan Drs
Baharuddin, MM., membuka secara resmi kegiatan
Bimbingan Teknis Fasilitator Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga
Harapan Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja yang
dilaksanakan di Hotel Sangalla, Senin, 14 Mei 2018.
Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta dari PKH-PKH
kecamatan.
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kepala puskesmas serta pemegang program
promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
di puskesmas.
Sebagai tindak lanjut nantinya akan dibentuk
ranting di kecamatan sebagai lini terdepan untuk
membina generasi muda terutama Penegak dan
Pandega.(*)

Wakil Bupati Tana Toraja Buka
Kegiatan Bimtek Fasilitator
P2K2 Program Keluarga
Harapan

Dalam sambutannya Wakil Bupati menghimbau kiranya PKH-PKH ditiap-tiap kecamatan dapat
memverifikasi dengan baik data-data masyarakat
yang memang layak dan patut untuk menerima bantuan. Pemerintah Daerah mengharapkan kiranya para
Kepala Lembang, Lurah dan Camat serta saudarasaudara PKH dapat mengevaluasi data-data warga yg
menerima bantuan tiap 6 bulan sekali untuk mengetahui bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat
yang menerima bantuan. Dan apabila perkembangan
masyarakat tersebut sudah layak maka tiap bulannya
bisa diadakan review ke kementerian untuk dilakukan
penggantian.(tim)

=Parlemen=

Pemerintah Daerah Tana Toraja Batalkan
Perda No. 1 Tahun 2015 Tentang Persyaratan
Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang
“Pembatalan Perda Nomor 1 tahun 2015
menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 128/
PUU-XIII/2015,” ujar Bupati Nicodemus Biringkanae usai menyerahkan Raperda tentang
Perubahan Atas Perda Nomor 1 tahun 2015.
Bupati menjelaskan berdasarkan putusan
MK, ada beberapa pasal dalam perda nomor 1 tahun 2015 yang dinilai tidak sesuai lagi dengan
perkembangan dan perlu ditinjau ulang. Yakni
pasal 12 huruf (g) yang menyatakan calon kepala lembang wajib memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu)
tahun sebelum pendaftaran calon kepala lembang.

Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi

MAKALE- Pemerintah kabupaten Tana Toraja
membatalkan peraturan daerah Nomor 1 tahun
2015 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang.
Sebagai gantinya, Pemerintah Daerah Tana Toraja
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 tahun 2015 Tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang.
Raperda tersebut diserahkan langsung Bupati
Tana Toraja Nicodemus Biringkanae dan diterima Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi
dalam rapat paripurna DPRD, Senin (9/4/2018).

Dalam raperda yang diajukan Pemda Tana
Toraja ke DPRD, pasal yang mengatur calon kepala lembang wajib memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di
desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran calon kepala lembang dihapus.
“Kami berharap,
raperda pengganti Perda Nomor 1 tahun 2015 ini bisa disetujui anggota dewan untuk dibahas di lembaga legislatif dan ditetapkan menjadi perda,” harap Bupati.

Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi
mengatakan Raperda perubahan atas perda nomor
1 tahun 2015 yang sudah diserahkan bupati dalam
rapat paripurna akan dibahas sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang berlaku di lembaga DPRD.
“Usai penyerahan Raperda ini dalam
waktu
dekat
akan
dilanjutkan
dengan
rapat paripurna dengan agenda laporan
pemandangan umum fraksi,” ujarnya(tim)
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=Kesehatan=

Bupati Kunjungi kegiatan
Pelayanan Kesehatan
Program “Jangan Biarkan
Rakyatku Sakit”

Masanda-Kegiatan Pelayanan Kesehatan program “Jangan Biarkan Rakyatku Sakit” kembali dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja. Pelayanan
kesehatan kali ini dilaksanakan di Kecamatan Masanda yang berpusat di 2 lembang yaitu lembang
Ratte dan Lembang Belau, Jumat 27 April 2018.
Dalam kegiatan ini sebanyak 19 dokter
yang terlibat terdiri dari 2 dokter gigi, 4 dokter spesialis dari RSUD. Lakipadada (mata,
anak, bedah dan syaraf) dan 13 dokter umum.
Sekitar 396 orang pasien yang ditangani
dalam pelayanan kesehatan ini (132 orang di
Lembang Ratte dan 264 orang di Lembang Belau). Penyakit yang paling banyak dikeluhkan/
diderita oleh pasien di kecamatan Masanda
adalah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut),
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Hipertensi, Dispepsia (Maag) dan Rematik.
Bupati Tana Toraja Ir. Nicodemus Biringkanae
dalam sambutannya mengungkapkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah
dari Rakyat melalui Pajak yang disetor kepada
Pemerintah. Pemerintah hanya memfasilitasi dan
mengelolah uang tersebut untuk dikembalikan
lagi kepada rakyat melalu Program Pelayanan Kesehatan “Jangan Biarkan Rakyatku Sakit”. Jadi tidak
benar jika kegiatan ini disebut pengobatan gratis.
Disela-sela acara, anak-anak di kecamatan
Masanda dan para tenaga kesehatan yang hadir, juga memberikan kejutan kue Ulang Tahun bagi Bupati Tana Toraja yang baru-baru ini
merayakan ulang tahunnya yang ke- 62 Tahun.
Suasana meriah disertai gelak tawa dari anakanak begitu terasa dalam kegiatan kali ini.(*)

TIM NUSANTARA SEHAT KEMBALI
HADIR DI TANA TORAJA
Sekretaris Daerah Kab. Tana Toraja DR.Ir.
Semuel Tande Bura,MM menerima secara resmi
Tim Nusantara Sehat di Kab. Tana Toraja, Rabu,
6 Juni 2018 di Ruang Rapat Bupati Tana Toraja.
Tim Nusantara Sehat merupakan utusan dari
Kementerian Kesehatan RI yang akan bertugas
dalam pelayanan kesehatan di daerah-daerah
terpecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk Kab. Tana Toraja, Tim Nusantara Sehat berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 orang
dokter umum, 1 orang bidan, 1 orang perawat, 1 orang promkes dan 1 orang analis kesehatan. Tim ini akan ditempatkan di Puskesmas Kondodewata Kecamatan Mappak.(*)

=Keagamaan=

Perayaan Paskah Pemda
dan Masyarakat Tana Toraja
dan Sekretaris Daerah Kab. Tana Toraja juga
dihadiri oleh ratusan masyarakat Tana Toraja
khususnya umat kristiani wilayah Makale.

Tahun 2018, Perayaan paskah Pemda dan
masyarakat Tana Toraja didesain agar berbeda dari
tahun-tahun sebelumnya. Perayaan paskah tahun
ini, dilaksanakan di dua (2) tempat yaitu di Plaza
Kolam Makale dan di Lapangan Parappo kecamatan
Malimbong Balepe’, Minggu 01 April 2018,
merupakan paskah seluruh umat di Tana Toraja
yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Tana
Toraja yang. Meskipun dilaksanakan di dua tempat
berbeda, namun hal ini tidak mempengaruhi
kehikmatan acara perayaan paskah tersebut.

Dalam sambutan singkatnya, Wakil Bupati Tana
Toraja mengucapkan selamat memperingati hari
paskah bagi seluruh umat kristiani di Kabupaten
Tana Toraja serta berharap semua umat Tuhan
dapat meneladani sikap Yesus Kristus yang rela
berkorban demi keselamatan umat manusia.
Perayaaan paskah di Lapangan Parappo
maupun Plaza Kolam Makale diisi dengan berbagai
kegiatan seperti pawai obor dan pembuatan
api unggun (lapangan parappo), mendengarkan
refleksi paskah, pelepasan lampion masingmasing 100 buah di Lapangan Parappo maupun
Plaza Kolam Makale serta ajang pencarian telur
yang berhadiah 5 sepeda, dimana masing-masing 1
sepeda dari Bupati, 1 dari Wakil Bupati dan 3 dari
Pemda Tana Toraja serta 10 bingkisan lainnya.(*)

Perayaan Paskah di Lapangan Parappo
dihadiri oleh Bupati Tana Toraja, Nicodemus
Biringkanae
bersama
beberapa
kepala
OPD se-Kab. Tana Toraja dan berbagai
umat Tuhan di wilayah barat Tana Toraja.
Bupati dalam sambutannya mengungkapkan
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
bersama rakyat Tana Toraja, saya menyampaikan
selamat paskah bagi kita semua dengan harapan
Tuhan akan memberikan berkatnya kepada kita
dan sekaligus menyampaikan terima kasih kepada
panitia paskah baik yang di parappo maupun di
makale, semoga kebersamaan ini tetap bisa kita
rajut demi Negara Kesatuan Republik Indonesia".
Tidak berbeda dengan yang perayaan paskah
di Lapangan Parappo, di Plaza Kolam Makale,
yang dihadiri oleh Wakil Bupati Tana Toraja
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=Keagamaan=

TOLERANSI
Jadi Pesan Utama
Safari Ramadhan
Tahun 2018
Safari Ramadhan Pemda Tana Toraja kembali
dilaksanakan untuk Tahun 2018. Rujab Bupati
Tana Toraja menjadi tempat perdana pelaksanaan
Safari Ramadhan pada Jumat, 19 Mei 2018.

Hadir dalam acara Safari Ramadhan, Ketua TP
PKK, Wakil Bupati Tana Toraja bersama Wakil
Ketua TP PKK, Dandim 1414, Kapolres Tana
Toraja, Kajari Tana Toraja, Sekretaris Daerah
Kab. Tana Toraja, Anggota DPRD, Para Kepala
OPD se-Kab. Tana Toraja, FKUB dan Masyarakat.
Bupati dalam sambutannya mengharapkan
adanya sikap saling memahami dan saling
menghargai dalam kehidupan masyarakat Tana
Toraja untuk menciptakan harmonisasi antar Umat
Beragama. Bupati juga menyayangkan adanya oknum
yang berusaha memecah belah persatuan NKRI
dengan cara menyakiti sesamanya umat manusia.
Hal ini terjadi karena adanya Tafsiran Agama yang
keliru tentang upaya mencari Keselamatan. Padahal
tidak ada satu agama pun yang mengajarkan
umatnya untuk berbuat jahat seperti itu.

Kepala Kantor Kemenag Tana Toraja, H.
Muhammad, M.Ag menjadi penceramah dalam
Safari Ramadhan ini dengan tema : “Giat Amaliah
Perkuat Silaturahmi dan Mari Saling Memaafkan”.

Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1439
H/2018 M, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
akan melaksanakan Safari Ramadhan dan
Buka Puasa Bersama Masyarakat, dengan
jadwal sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Jumat, 18 Mei 2018 dilaksanakan di Rumah
Jabatan Bupati Tana Toraja (untuk wilayah
Kecamatan Makale dan Makale Selatan)
Senin, 21 Mei 2018 dilaksanakan di Masjid Babul
Jannah Rea Saluputti (untuk wilayah Kecamatan
Bittuang, Kurra, Masanda dan Saluputti)
Jumat, 25 Mei 2018 dilaksanakan di Masjid Babur
Rahma Rembon (untuk wilayah Kecamatan
Malimbong Balepe’, Rantetayo dan Rembon)

Rabu, 30 Mei 2018 dilaksanakan di Masjid
Baitulrahman Lempangan, Tokesan Sangalla
Selatan (untuk wilayah Kecamatan Makale Utara,
Sangalla, Sangalla Selatan dan Sangalla Utara)

Jumat, 1 Juni 2018 dilaksanakan di Masjid Babul
Magrib Kaduaja, Gandangbatu Sillanan (untuk
Kecamatan Mengkendek dan Gandangbatu
Sillanan)
Kamis, 7 Juni 2018 dilaksanakan di Masjid AlMustahida Langdoan Rano (untuk wilayah
Kecamatan Bonggakaradeng, Mappak, Simbuang
dan Rano)

Sabtu, 9 Juni 2018 dilaksanakan di Rumah
Jabatan Wakil Bupati (untuk wilayah Kecamatan
Makale dan Makale Selatan) (jadwal dimajukan
yang semula tanggal 11 Juni 2018)(*)

=Keagamaan=

Bupati dan Forkopimda Tana Toraja
Bahas Antisipasi Aksi Terorisme dan
Radikalisme

Makale-Bupati Tana Toraja menggelar pertemuan terbatas bersama Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pimpinan
Lembaga Keagamaan kabupaten Tana Toraja, Selasa, 15 Mei 2018.
Pertemuan yang berlangsung di rumah jabatan
(rujab) bupati Tana Toraja itu membahas antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban nasional
(kamtibnas) di wilayah kabupaten Tana Toraja
pasca peristiwa teror bom Surabaya.
Hadir dalam pertemuan, Dandim 1414 Tana
Toraja, Kapolres Tana Toraja, Kajari Tana Toraja,
Ketua Pengadilan Negeri Makale, Pimpinan Lembaga Keagamaan Islam, Kristen, Katolik dan Aluk
Todolo.
Dari hasil dialog menghasilkan sejumlah kesepakatan yaitu :
1.
Bahwa peristiwa yang terjadi di Surabaya, tidak ada kaitannya dengan lembaga keagamaan
tertentu;
2.
FKUB Tana Toraja melalui para pemimpinpemimpin agama untuk melakukan sosialisasi
melalui ibadah masing-masing dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa peristiwa
yang terjadi di Surabaya adalah peristiwa ter-

3.

4.
5.
6.

orisme dan radikalisme, tidak ada kaitan dengan ajaran tertentu;
Tetap percaya kepada Polri sebagai satu-satunya lembaga yang memberikan informasi
berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang
sedang terjadi dan menghindari menyebarkan
informasi yang sifatnya hoax atau palsu;
Tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
di Tana Toraja secara bersama-sama melalui
slogan “Misa’ Kada Dipotuo, Pantan Kada Dipomate”.
Tetap waspada dengan wajib memberikan informasi kepada aparat setempat dalam jangka
waktu 1x24 jam bila ada tamu, kerabat dan
lainnya yang berkunjung;
Agar semua elemen masyarakat bersama
Polri dan TNI
bahu
membahu menjaga
kedamaian di
Toraja.(tim)
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=Keagamaan=

Bupati Tana Toraja Hadiri Penutupan MTQ XXX
Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

Malili- Bupati Tana Toraja Ir. Nicodemus
Biringkanae menghadiri acara penutupan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXX tingkat
Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di
Lapangan Centre City Malili, Sabtu, 7 April 2018.
Dalam MTQ kali ini Kafilah Tana Toraja meraih
3 (tiga) gelar juara yaitu Stand Pameran Favorit
bersama dengan Kabupaten Luwu Timur, Harapan II Musabaqah Fahmil Al-qur'an Remaja Putri dan Harapan III Kaligrafi Kontemporer Putra.

Pada acara penutupan ini mengemuka calon
kabupaten untuk menjadi tuan rumah Seleksi
Tilawatil Qur'an (STQ) tahun 2019 seperti yang
disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
yakni Kabupaten Bantaeng, Bone, Tana Toraja
dan Toraja Utara. Mendengar nama Tana Toraja disebut, Bupati Tana Toraja sontak berdiri
dan menyatakan siap menjadi Tuan Rumah
yang disambut dengan tepuk tangan hadirin.
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Sebelum menghadiri kegiatan tersebut, Bupati Tana Toraja bersama Anggota Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB), Kabag.
Kesra Sektetariat Daerah dan beberapa staf lainnya, berkesempatan bertamu ke Rumah Jabatan
Bupati Luwu Timur di Malili. Beliau diterima
langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Luwu
Timur bersama Anggota Forkopimda Luwu
Timur serta dijamu makan malam bersama.(*)

=Laporan Utama=

Kunjungan Kerja Menteri Pertanian R.I
gan program pemerintah pusat,” jelas Nico

Kedatangan Amran dalam rangka kunjungan kerja itu, melakukan tatap muka bersama ribuan warga yang terdiri dari Kelompok Tani, penyuluh pertanian, Kepala Lembang, Kepala OPD
lingkup Pemkab Tana Toraja dan Toraja Utara.
Acara itu tersebut juga ditandai dengan penandatanagan Mou antara Pemkab Tana Toraja
bersama Kodim dan Polres di sektor pertanian.

MAKALE –Menteri Pertanian Republik Indonesia, DR. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP bersama rombongan mendapat sambutan hangat
Bupati Tana Toraja, Ir. Nicodemus Biringkanae
bersama ribuan warga saat tiba di Tana Toraja, Selasa (24/4/2018). Mentan disambut dengan tarian perang atau Pa’randing yang merupakan tarian
kebesaran masyarakat Toraja serta tarian Pagellu.

“Keunggulan suatu daerah itu yang akan kami
angkat. Khusus Toraja kan unggulannya Kopi dan itu
sudah mendunia. Kami ingin jadikan Toraja jadi Kabupaten Kopi,” ujar Amran saat memberi sambutan.
Untuk merealisasikan itu kata Amran, kementerian Pertanian akan membantu Toraja sebanyak 1
juta bibit pohon Kopi. Selain bantuan bibit Kopi, Tana
Toraja juga mendapat bantuan Alsintan dan Pupuk.
Produksi benih bantuan komoditas kopi ini dilak-

Turut dalam rombongan Asisten Teritorial Kasad, Kasdam Hasanuddin, Tim Pakar Upsus Kementan, Direktur Perkebunan Kementan, Direktur Alsintan Kementan
“Atas nama rakyat dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri,” ucap Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae saat
memberi sambutan di Gedung Tammuan Mali’.
Pada kesempatan itu Nico promosikan
tagline Pemerintah Kabupaten Tana Toraja “jangan biarkan rakyatku lapar”. Kata Nico,
tagline dilakukan melalui salah satu program unggulan yaitu Pola Tanam Semusim.

“Kami laporkan Bapak Menteri, Pemerintah Kabupaten Tana Toraka telah melaksanakan
tanam pola semusim dan itu sudah mencapai
progres 140 persen. Program ini sejalan den-

sanakan bertahap, karena proses produksi benih ini
menggunakan teknologi yang mampu menghasilkan
tanaman dalam umur produksi lebih cepat melalui
teknologi sambung pucuk seperti komoditas kakao.
Untuk saat ini, rata-rata produktifitas tanaman kopi
di Indonesia hanya mencapai kurang lebih 600 kg/
ha/ton. Dukungan pemerintah terutama dalam hal
bibit dan pendampingan diharapkan mampu mendongkrak produktifitas ke angka 3-4 ton/ha /tahun.
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=Laporan Utama=
Bantuan
yang
diterima
dari
Kementerian Pertanian kepada Kelompok Lingkungan Kabupaten Tana Toraja, yaitu :
1. 10 unit Hand Traktor untuk 10 kelompok lingkungan yang menjadi 50 unit.
2. 220 ekor Bibit Kerbau untuk 20 kelompok
lingkungan.
3. 300 ekor Bibit Kambing untuk 15 kelompok
lingkungan.
4. 60 ekor Bibit Sapi untuk 6 kelompok lingkungan.
5. 500.000 Bibit pohon kopi yang unggul.
6. 10.000 Bibit ternak ayam.

Mentan Patenkan “Kopi Jantan Toraja”

Usai menggelar pertemuan di gedung Tammuan
Mali’ rombongan Kementerian Pertanian melanjutkan kunjungan ke Dusun Malaleo, Lembang
Gandangbatu Kecamatan Gandangbattu Sillanan.
Disini Amran disambut antusias para petani Kopi.
Disela-sela kunjungan Amran rombongan juga
menyempatkan melakukan panen Kopi serta tanam pohon Kopi di lokasi. Kepada para petani Amran mengungkapkan rasa bangga atas produksi
kopi yang dihasilkan di Gandangbatu Sillanan.
“Ini luar biasa sekali. Dan kami maunya seperti

ini,” ujar Amran sambil memperlihatkan Produksi kopi yang sudah dikemas dan punya label.
“Saya akan patenkan Kopi Jantan Toraja. Kembali ke Jakarta akan saya urus semua,” sambung
Amran riang disambut riuh tepuk tangan warga.
Tidak hanya, lanjut Amran, Ia juga akan
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buat kemasan dan label kopi senilai Rp10
Miliar untuk Tana Toraja dan Toraja Utara.

“Masing masing Rp5 Miliar untuk Tana Toraja
dan Toraja Utara. Itu kalau masih bisa revisi anggaran kalau tidak kita akan bantu dulu Rp5 Miliar
nanti sisanya tahun berikutnya. Dan kalau ini berhasil saya akan tambah anggarannya,” Pungkasnya.

Amran juga meminta anak buahnya membangun techno park di Tana Toraja. Yaitu, sistem
pertanian dengan pola modern, demi meningkatkan hasil tanaman kopi masyarakat Toraja.
"Keunggulan daerah ini kopi, itu harus diangkat. Bila perlu tiap rumah ada batang kopi dan
produk yang di ekspor harus barang jadi," katanya.

Amran mendasari pemikirannya pada perhitungan sederhana. Kopi yang dihasilkan petani selama
ini dijual Rp 30 ribu/kg. Ketika dikemas dengan baik
harga jualnya mencapai sekitar Rp 250 ribu/kg.
"Kenaikannya lebih dari 700 persen. Apalagi di Tana Toraja, di pegunungan ini sudah
ada packaging kopi yang masuk ke supermarket. Karena itu kami akan dorong ekpor untuk
meningkatkan kesejahteraan petani," katanya.
Untuk diketahui, Brasil masih merupakan penghasil kopi terbanyak di dunia. Mencapai 2,90 juta ton/tahun. Disusul Vietnam 1,65
juta ton, Kolombia 0,84 juta ton, Indonesia 0,67
juta ton dan negara-negara lain 3,07 juta ton.

Luas areal tanaman kopi di Indonesia tercatat 1.246.657 hektare. Rinciannya, di seluruh Sumatera (793.549 hektare), Jawa (187.376
hektare), Nusa Tenggara (114.343 hektare), Kalimantan (21.669 hektare), Sulawesi (115.072 hektare) dan Maluku serta Papua (14.648 hektare).

Dari luas areal yang ada, nilai ekspor kopi Indonesia pada 2017 mencapai 467.799 ton. Naik
dari 2016 yang hanya berkisar 414.651 ton.
Ahli pertanian lulusan Universitas Hasanuddin
ini optimistis, nilai ekspor kopi Indonesia dapat meningkat tajam. Karena itulah pemerintah menyalurkan empat juta bibit kopi unggulan untuk Sulawesi.

=Laporan Utama=
Dengan rincian 500 ribu pohon khusus Tana Toraja
dan 500 ribu pohon untuk Toraja Utara. Jumlah ini
dijanjikan bakal naik dua kali lipat tahun depan.

"Ini akan kami dengungkan ke seluruh penjuru dunia. Karena sudah terkenal di mancanegara. Aromanya khas, luar biasa kualitasnya. Perintah Bapak Presiden, tolong dorong hortikultura dan perkebunan.
Karena ini masa depan petani Indonesia," katanya.

Menteri Pertanian sempat mengunjungi
Objek Wisata Religi Burake. Usai blusukan di
Pasar Makale dan kunjungan ke Objek Wisata, Amran pun bergegas ke Kampus Universitas Kristen Indonesia (Toraja) untuk
memberikan kuliah umum. (dari berbagai sumber.)

Secara khusus Amran mengajak seluruh petani
Toraja mencintai tanaman k
 opi seperti mencintai
diri sendiri dan keluarga. Caranya, dengan merawat
secara sungguh-sungguh. Jangan begitu selesai ditanam dibiarkan begitu saja dan baru kemudian
hasilnya diambil saat telah mencukupi usia panen.
"Ikuti rumusnya, jangan kena matahari di rumah
(lebih banyak di ladang). Dengan demikian Tana Toraja dapat berubah dalam dua tahun ke depan," katanya.
Amran memotivasi karena saat ini hasil kopi Indonesia baru berkisar 600-700 kg/hektare. Kalah jauh
dengan Vietnam yang dulu belajar ke Indonesia. Hasil
kopi petani Vietnam mencapai 3-4 juta ton/hektare.
Dalam kesempatan kali ini, Amran secara khusus
mengapresiasi langkah petugas penyuluh pertanian
yang membimbing kelompok wanita tani kopi "Bedallean", Desa Lembang Gandangbatu, Gandangbatu Sillanan, Tana Toraja. Karena atas bimbingannya,
kopi yang dihasilkan telah dalam bentuk kemasan.
"Kamu berangkat ke Vietnam (untuk melihat dan menyerap ilmu pengolahan kopi).
Ini contoh yang baik, membimbing masyarakat untuk melangkah maju," pungkas Amran.

Menteri Pertanian Blusukan di Pasar Makale

Hari kedua kunjungan kerja di Tana Toraja, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan
blusukan di Pasar Makale, Rabu (25/4/2018) pagi.
Amran mengunjungi Pasar Makale sekitar pukul
07.30 Wita. Disini, Amran mengelilingi Pasar dan
berbincang- bincang dengan sejumlah pedagang.
Kedatangan
harga beras,

Mentan
itu
bawang merah

mengecek
dan putih.

Buletin Gamaranta | Edisi April - Juni 2018 17

=Kepegawaian=

Pembukaan Diklat
Kepemimpinan
Tingkat IV (Diklat
Pim IV) Pemkab
Tana Toraja
MENGKENDEK- Pemerintah Kab. Tana Toraja
kembali menggelar Diklat Kepemimpinan Tingkat
IV yang bekerjasama dengan Badan Pengembangan
SDM Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat 25 Mei 2018
yang bertempat di Hotel Sahid Toraja. Diklat PIM
ini terdiri dari 2 Angkatan yaitu angkatan 314
sebanyak 40 peserta dan Angkatan 315 sebanyak
29 Peserta dan akan berlangsung dari tanggal 25
Mei-22 September 2018.
Pembukaan diklat dihadiri oleh Kepala BKPSDM
Kab. Tana Toraja Damoris Sembiring, Kepala
Bidang Diklat Teknis dan Fungsional BPSDM
Provinsi Sulawesi Selatan Hj. Aryani Aruji, Para
Kepala OPD dan Camat Se Kab. Tana Toraja.

Kepala BKPSDM Kab. Tana Toraja dalam
sambutannya mengharapkan Penyelenggaraan
Diklat PIM Tingkat IV ini dapat mengarahkan
peserta Diklat untuk memiliki kepekaan sosial
yang tinggi, tanggap dan memiliki keahlian serta
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kecerdasan untuk berinovasi dan berkreasi
melaksanakan proyek perubahan yang semakin
memenuhi harapan masyarakat terhadap
pelayanan publik yang memuaskan.

Peserta Diklat sebanyak 69 orang Pejabat
Pengawas (Eselon IV) yang berasal dari berbagai
OPD Lingkup Pemkab Tana Toraja dengan jumlah
Wanita sebanyak 38 orang dan Pria sebanyak 31
orang. OPD dengan jumlah peserta diklat terbanyak
dari Kec. Makale yang berjumlah 7 orang.(*)

=Pemerintahan=

PELANTIKAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA
di Kabupaten Tana Toraja. Jika kultur masih
ada dibawa, tanpa mau mengelaborasi dengan
nuansa-nuansa kearifan dan kesejukan maka hal
itu tidak akan memberikan rasa senang, rasa suka
cita bagi kita. Oleh karena itu mari kita bersamasama bekerja, kita lepaskan segala masalah”.

MAKALE – Upacara pengambilan sumpah janji
dan pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana
Toraja dilaksanakan di Ruang Pola Lantai IV Kantor
Bupati Tana Toraja pada Sabtu (30/06/2018).
Dihadiri oleh Bupati Tana Toraja, Wakil Bupati
Tana Toraja, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana
Toraja, Rohaniawan, Para anggota Forkopimda,
Para pimpinan OPD, Asisten Sekda dan ASN.

Selanjutnya, Bupati Tana Toraja mengatakan,
“Tugas kita bertiga adalah mencarikan alternatif
daripada masalah bukan kita yang harus
menghadirkan masalah. Kita harus mencarikan jalan
keluar terhadap berbagai masalah-masalah dan
tantangan yang hadir di Kabupaten Tana Toraja”.(*)

Pelantikan Sekda Kabupaten Tana Toraja
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana
Toraja Nomor. 821.22-84/BKPSDM/VI/2018
dan Lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja
Nomor
824-84/BKPSDM/VI/2018
tanggal
30 Juni 2018 atas nama DR. Ir. Semuel Tande
Bura, MM, NIP.196207161990031010, Pangkat
Pembina Utama Muda, Golongan IV/c. Jabatan
lama Asisten Administrasi Umum dan Jabatan
baru Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
Bupati Tana Toraja dalam sambutannya
mengajak Sekda selaku pimpinan kepegawaian
daerah untuk melakukan kerjasama bersama
Wakil Bupati. Bupati Tana Toraja mengatakan,
“Dengan hati yang polos, dengan hati yang
penuh integritas, penuh etika, penuh kejuangan
akan membawamu menjadi pejabat yang hebat
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=Keagamaan=

Perayaan Syukur 80 Tahun Baptis
Pertama Katolik di Toraja

MAKALE- Puncak Perayaan Syukur 80
Tahun Baptis Pertama Katolik di Toraja berlangsung sangat meriah. Acara ini dilaksanakan pada Selasa, 29 Mei 2018 di Gereja Stasi Memori St.Petrus Tampo, Makale.
Acara dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja, Mantan Bupati Tana Toraja
Theofilus Allorerung, Mantan Bupati Toraja
Utara Frederik Batti’ Sorring, Seluruh Anggota
Forkopimda Tana Toraja, wkl.Ketua dan Anggota
DPRD kab.Tana Toraja dan Sekretaris Daerah
Kab. Tana Toraja DR.Ir.Semuel Tande Bura,MM.
Bupati dalam sambutannya mengucapkan selamat merayakan 80 Tahun Baptis Pertama Katolik di Toraja bagi seluruh umat Katolik yang hadir
serta memaknai angka 8 dan 0 dalam Momentum
Perayaan Syukur 80 Tahun Baptis Pertama Katolik
di Toraja sebagai simbol kekerabatan yang tidak
berujung atau tidak terbatas umat Katolik dengan
agama atau lembaga keumatan yang lain di Toraja.
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Setelah Sambutan Bupati Tana Toraja, dilanjutkan dengan penandatanganan monumen baptis dan Prasasti Peresmian Gereja Stasi Memori
St. Petrus Tampo Makale oleh Bupati Tana Toraja
dan Uskup agung Makassar, Mgr. John Liku Ada’.
Perayaan juga diisi berbagai agenda acara
seperti pemberkatan Gereja dan Monumen Baptis, arak-arakan Lettoan, dan penampilan Tarian Selamat Datang Khas Toraja dari siswa
siswi sekolah Katolik di seluruh Toraja.(*)

=Keamanan=

Bupati Pimpin Apel
Gelar Pasukan Dalam
Rangka Pelaksanaan
Operasi Patuh Tahun
2018
MAKALE-Bupati Tana Toraja Ir. Nicodemus
Biringkanae hadir dalam acara Apel gelar Pasukan dalam rangka Pelaksanaan Operasi
Patuh Tahun 2018 di depan kantor Poslantas Makale, Kamis 26 April 2018.
Bupati bertindak sebagai pemimpin apel membacakan amanat
Kepala Korps Lalulintas Polri. Dalam
amanat tersebut diungkapkan bahwa
Sasaran Prioritas Operasi Patuh Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Pengemudi
menggunakan
handphone
2. Pengemudi
melawan
arus
3. Pengemudi sepeda motor berboncengan lebih dari satu
4. Pengemudi di bawah umur

5. Pengemudi dan penumpang sepeda
motor tidak menggunakan helm SNI
6. Pengemudi
kendaraan
bermotor
menggunakan
narkoba/mabuk
7. Pengemudi
berkendara
melebihi batas kecepatan yang ditentukan.
Bupati juga mengharapkan, prioritas utama
operasi ini adalah Pengemudi Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional pemerintah
kab. Tana Toraja sebagai contoh bagi masyarakat lainnya dalam hal disiplin berkendara.(*)
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=Pendidikan=

BUPATI : Kita Tidak Bisa Melaksanakan PENDIDIKAN
Dengan Baik, Tanpa Pendidikan Karakter

M

AKALE – Pada Upacara memperingati Hari
Pendidikan Nasional, Bupati Tana Toraja
Ir. Nicodemus Biringkanae bertindak selaku
Inspektur Upacara, yang dilaksanakan di lapangan
SMA Negeri 1 Makale, Rabu (02/05/2018). Hadir
pada upacara Hardiknas, Wakil Bupati Tana
Toraja, Sekretaris Daerah Tana Toraja, Kejaksaan
Negeri Makale, Dandim 1414, Perwakilan
Polres Tana Toraja dan jajarannya, Para Kepala
OPD dan jajarannya, para pendidik dan pelajar.

Adapun tema Hari Pendidikan Nasional 2018
yaitu “Menguatkan Pendidikan, Memajukan
Kebudayaan”. Sesuai dengan tema tersebut, bisa
dijadikan peringatan sebagai momentum untuk
merenungkan hubungan erat antara pendidikan
dan kebudayaan sebagaimana tercermin dalam
ajaran, pemikiran, dan praktik pendidikan.
Bupati Tana Toraja membacakan pidato Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
bahwa dalam penguatan SDM Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan telah meneguhkan
pentingnya penguatan pendidikan karakter dan
literasi, selain ikhtiar mencerdaskan bangsa. Hal
itu sejalan dengan revolusi karakter bangsa sebagai
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D

bagian dari pengejawantahan
program Nawacita Presiden dan
Wakil Presiden. Ikhtiar itu makin
kuat menyusul ditetapkannya
Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2017 tentang Penguatan
Pendidikan Karakter (PPK),
yang mengamanahkan gerakan
pendidikan di bawah tanggung
jawab satuan pendidikan untuk
memperkuat karakter peserta
didik melalui harmonisasi olah
hati, olah rasa, olah pikir, dan olah
raga dengan pelibatan dan kerja
sama antara satuan pendidikan,
keluarga, dan masyarakat sebagai
bagian dari Gerakan Nasional
Revolusi
Mental
(GNRM).

alam sambutannya, Bupati Tana Toraja juga
mengatakan “Pendidikan adalah pondasi
dalam segala hidup dan kehidupan manusia,
kalau pondasi pendidikan kita, pondasi budaya
kita tidak kuat, maka saya ragu kedepan anak
Toraja tidak akan cerdas. Oleh karena itu pondasi
pendidikan perlu dilihat dalam proses belajar
mengajar. Kita tidak bisa melaksanakan pendidikan
dengan baik, tanpa pendidikan karakter. Hal-hal
yang harus diperhatikan dalam pendidikan yaitu
karakter, disiplin, rajin dan saling komunikasi”.
Tidak lupa juga Bupati sangat mengapresiasi
program kegiatan "Polwan mengajar" dan
mendorong untuk lebih ditingkatkan program "OPD
mengajar" yang sudah dilaksanakan awal 2017 lalu.

Selanjutnya, Bupati Tana Toraja mengatakan
“Proses pendidikan sekarang harus berakselerasi,
tidak boleh ada kekakuan dalam mendorong
akselerasi. Oleh karena itu kepada guru, dengan
sungguh memahami akselerasi, inovasi dan
kreativitas.Lakukanitupadaanak-anakkita,sehingga
saya yakin dan percaya dalam mendorong inovasi
anak-anak bangsa di Tana Toraja, saya yakin putra
dan putri Tana Toraja bisa bersaing ke depan”. (TMK)

=Kegiatan=

Peringatan
Hari Kesiapsiagaan
Bencana 2018
MAKALE – Hari Kesiapsiagaan Bencana 2018
yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Tana
Toraja, Kamis (26/04/2018). Dihadiri oleh Bupati Tana Toraja, Sekretaris Daerah Tana Toraja,
Dandim 1414, Koramil, Basarnas Wilayah Palopo,
Kepala OPD, Forum Pengurangan Resiko Bencana, Relawan Banser, Relawan Muhammadiah,
Komunitas Akper Rantepao, Komunitas Toraja
Trail, LandCruiser Off Road, pelajar dan masyarakat. Adapun tema dari kegiatan “Siaga Bencana
dimulai dari diri kita, keluarga dan komunitas”

Kepala BPBD Tana Toraja Alfian Andi Lolo,
membacakan laporan yang mewakili panitia
Hari Kesiapsiagaan Bencana 2018. Dalam latar
belakang buku panduanBadan Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa pulau-pulau di
Indonesia secara geografis terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, dimana hal
ini menyebabkan negara Indonesia rentan secara
geologis, menjadi negara yang sangat beresiko
tinggi terhadap bencana gempa bumi, tsunami,

erupsi gunung berapi dan pergerakan tanah.

Berdasarkan kajian BNPB 2015, jumlah jiwa
yang terpapar resiko bencana kategori sedang
hingga tinggi yang tersebar di 34 propinsi mencapai 254.154.398 jiwa. Selama 2017 terdapat 2.372
kejadian bencana yang mengakibatkan 377 jiwa
meninggal dunia dan 3,49 juta jiwa mengungsi.
Dalam laporannya, Alfian Andi Lolo mengatakan “Maksud kegiatan Hari Kesiapsiagaan
Bencana 2018 yaitu untuk membangun kesadaran, kewaspadaan kita terhadap bencana
dengan membangun partisipasi semua pihak
dengan tujuan membangun kapasitas dan kapabilitas semua pihak tehadap kesiapsiagaan
bencana sehingga sasaran kita kelak agar seluruh masyarakat dapat selamat dari bencana”.
Bupati Tana Toraja, Ir. Nicodemus Biringkanae dalam sambutannya mengatakan “Penanggulangan bencana yang kita andalkan adalah
hati kita. Apakah hati kita sudah mau bersentuhan dengan alam, bersentuhan dengan sesama manusia, dan bekerja sama untuk melakukan penanggulangan-penanggulangan bencana
alam, tanpa ini pekerjaan-pekerjaan seperti ini
tidak akan bisa terlaksana dengan baik”. (TMK)
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=Kesehatan=

Bahaya Formalin
Pada Makanan Bagi Kesehatan
Formalin atau formaldehyde merupakan zat
yang tidak berwarna, mudah terbakar, namun memiliki bau yang sangat menyengat. Formalin biasa
digunakan sebagai bahan untuk cairan pembersih
dan juga digunakan juga dalam pembuatan perkakas rumah tangga, furniture, atau kayu lapis. Bahan perekat seperti lem juga menggunakan formalin untuk membuatnya. Formalin juga digunakan
untuk bahan desinfektan, fungisida dan germisida.
Di Indonesia, formalin yang digunakan untuk
pengawet makanan
sebenarnya
sangat dilarang oleh
Kementrian
Kesehatan kita. Bahkan beberapa undang – undang dan
permenkes
juga
diterbitkan untuk
melarangan penggunaan
formalin
ini. Berikut ini beberapa bahaya formalin pada makanan
bagi
kesehatan
manusia.
1. Iritasi Mata. Saat formalin terurai di dalam udara
dan melebihi 0,1 ppm, akibatnya bisa membuat
mata berair, sensasi terbakar pada mata
2. Iritasi saluran pernafasan. Jika formalin terhirup
oleh hidung dan masuk ke sistem pernafan
lainnya, efek yang mungkin bisa langsung
dirasakan adalah rasa panas di hidung maupun
tenggorokan. Bisa juga berupa bersin dan batuk
yang terus menerus. Bahkan seseorang yang
terpapar formalin pada kadar tertentu bisa
membuat sesak nafas hingga sulit bernafas.
3. Pada beberapa kasus, apabila tubuh terpapar
formalin, seseorang bisa mengalami nausea
atau mual – mual.
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4. Kulit kemerahan. Bila formalin mengenai kulit,
dampak secara langsungnya bisa membuat kulit
iritasi yang ditandai dengan warna kemerahan
pada permukaan kulit. Setelah beberapa waktu
dampak formalin juga bisa membuat kulit
terasa menebal dan kasar dan jaringan kulit
akan menjadi keras.
5. Kerusakan organ pencernaan. Jika formalin
tertelan dan masuk ke dalam tubuh manusia,
formalin bisa merusak organ pencernaan. Pada
mulanya yang pertama akan muncul adalah
sensani
terbakar
di kerongkongan,
tenggorokan,
sampai perut pun
merasa
terbakar.
Gejala yang lain
mungkin
akan
membuat
anda
sulit jika menelan
makanan. Keadaan
ini bahkan bisa
mengarah
pada
pendarahan dalam
dan
hilangnya
kesadaran.
6. Gangguan Menstruasi. Jika wanita tidak sengaja
menelan formalin, dampaknya bahkan bisa
membuat siklus menstruasi menjadi terganggu.
Pada tahap tertentu bahkan bisa menyebabkan
gangguan kesuburan.
7. Kanker hidung. Jika anda berkali – kali
terpapar formalin dan hidung anda mencium
formalin dalam jangka panjang, formalin bisa
menyebabkan kanker terbentu pada hidung. Ini
dikarenakan formalin memiliki sifat yang sangat
beracun pada tubuh dan juga zat karsinogenik.
8. Menyebabkan diare. Formalin yang terkandung
dalam makanan dan tidak sengaja dikonsumsi
manusia,
dapat
menyebabkan
seorang

=Kesehatan=
mengalami diare. Iritasi pada lambung dapat
berakibat pada terjadinya diare.
9. Susah tidur. Jika formalin masuk ke dalam tubuh
dan merusak sistem saraf, hal yang paling ringan
yang dapat anda rasakan adalah sulit tidur atau
insomnia. Pada jangka waktu yang panjang,
seorang yang sering terpapar formalin bisa
mengalami sulit untuk berkonsentrasi, mudah
melupakan sesuatu, hingga menyebabkan anda
semakin lebih sensitif.
10. Kanker Otak. Efek formalin dalam jangka
panjang akan sangat membahayakan bagi
kesehatan. Efek formalin bahkan bisa mengarah
pada kematian jika seorang terpapar secara
terus menerus dan dalam jangka waktu yang
lama. Jika masuk ke dalam tubuh, formalin bisa
menyebabkan seorang mengalami kanker otak.
Formalin juga merupakan zat karsinogenik
yang sifatnya bisa menyebabkan tumbuhnya sel
– sel kanker.
11. Mengganggu
proses
pertumbuhan.
Formalin banyak sekali ditemukan pada
jajanan yang dijual di sekolah seperti jajanan
anak. Jika anak dibiarkan terus menerus
megkonsumsi jajanan berformalin, dampaknya
bisa menyebabkan anak mengalami gangguan
proses pertumbuhan.
12. Kanker paru – paru. Menghirup formalin
dalam jangka waktu yang lama dapat
menyebabkan gangguan pada sistem penafasan.
Formalin yang terus menerus dihirup tubuh
dapat menyebabkan kanker pada paru –paru.
13. Sakit kepala. Apabila formalin sudah
menyerang sistem saraf, biasanya dalam kasus
seperti ini seorang juga dapat mengalami sakit
kepala ringan hingga yang sakit kepala yang
cukup berat.
14. Koma – Kematian. Formalin yang tertelan
ke dalam tubuh dalam konsentrasi yang tinggi
bisa menyebabkan kematian sel – sel tubuh dan
matinya saraf. Hal ini dapat membuat seseorang
mengalami koma hingga kematian.
15. Rasa gatal. Rasa gatal yang sangat bisa
timbul bila formalin masuk melalui sistem
pernafasan. Bila terjadi seperti ini artinya
formalin sudah masuk ke dalam paru – paru dan

anda harus segera pergi ke dokter agar gejala
tidak semakin menjadi lebih parah.

Walaupun efek jangka pendek dari paparan
formalin sudah sangat diketahui banyak orang,
efek jangka panjangnya malahan jarang diketahui
oleh banyak orang. Pada tahun 1980, penelitian di
laboratorium membuktikan jika paparan formalin pada tikus bisa menyebabkan tikus mengalami
kanker nasal. Sejak penelitian pertama tersebut,
banyak penelitian lanjutan yang mengungkapkan
jika formalin merupakan zat karsinogenik pada
manusia dan menyebabkan kanker – kanker jenis tertentu. Inti dari penelitian tersebut adalah
bahwa bahaya formalin dapat menyebabkan
timbulnya penyakit paling mematikan di dunia.

Injeksi Formalin Pada Tubuh Manusia

Bahaya formalin bagi kesehatan manusia yang
paling mengerikan adalah kematian. Jika formalin dengan dosis 100 gram terinjeksi pada tubuh
manusia, pada dosis ini seseorang bisa mengalami kematian akibat formalin. Seperti yang telah
dijelaskan di atas, formalin sebenarnya bukan
merupakan zat atau bahan yang bisa digunakan
pada makanan. Pelarangannya sudah jelas tercantum di dalam peraturan kementrian kesehatan.
Formalin tidak masuk ke dalam zat additive untuk
makanan seperti daftar yang sudah dikeluarkan
oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Jenis Makanan
Formalin

Yang

Mengandung

Agar anda lebih waspada terhadap makanan
yang mungkin mengandung formalin, ada baiknya
anda mengetahui berbagai ciri yang dapat ditemukan pada makanan yang mengandung bahan pengawet berbahaya seperti formalin. Di bawah ini
ciri – ciri makanan apabila mengandung formalin:
• Makanan
seperti
tahu,
jika
mengandung formalin, teksturnya keras.
• Tekstur
lebih
kenyal
• Makanan bisa bertahan 15 hari lebih
• Tidak
mudah
membusuk
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•
•
•

Bau
yang
sangat
menusuk
Pada mie, kandungan formalin membuat
mie menjadi tidak mudah menjadi lengket
Warna
makanan
terlihat
mengkilap
dibandingkan
jika
makanan
tidak
mengandung
formalin

Jika menemukan ciri – ciri makanan pada
makanan yang anda seperti yang dijelaskan di
atas, anda perlu mewaspadainya. Kemungkinan
besar makanan tersebut mengandung bahan pengawet seperti formalin. Jika anda hendak membeli
makanan seperi tahu atau mie basah, anda harus
lebih cermat lagi dalam memilih makanan. Jangan tertipu dengan penampakan makanan dan
jangka waktu kerusakan makanan yang anda beli.
Bahan makanan yang tidak berpengawet
pada dasarnya hanya akan bisa bertahan tidak kurang dari dua hari. segeralah periksakan
diri ke dokter jika anda mengalami gejala – gejala terkena efek jangka pendek paparan formalin berlangsung dalam kurung waktu beberapa hari. Hal ini bisa membahayakan bisa
dibiarkan dan tidak mendapatkan penanganan.

Tindakan Pencegahan Terhadap Tertelannya Formalin

Ada beberapa tindakan pertama yang
dapat dilakukan ketika seseorang terpapar
formalin. Sangat penting diketahui agar tidak terjadi hal – hal yang tida diinginkan.
•
•
•

Pindahkan
orang
yang
terpapar formalin ke tempat yang jauh
dari
jangkauan
paparan
formalin
Jika formalin mengenai kulit anda, segera
ganti pakaian. Pakaian yang anda pakai sebelumnya mungkin sudah menyerap formalin.
Jika formalin tidak sengaja tertelan, anda bisa
mendetosifikasi dengan cara meminum susu.
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Bahaya formalin pada makanan yang sangat mengerikan sebaiknya kita sikapi agar tidak mudah terkontaminasi makanan yang
mengandung formalin. Makanan yang dicurigai mengandung formalin sebaiknya tidak dipilih lagi walaupun harganya murah.

Sumber : https://halosehat.com/farmasi/kimia/15bahaya-formalin-pada-makanan-bagi-kesehatan

Tim Keamanan Pangan
Pemda Tana Toraja Jaring
Ikan Berformalin Di
Wilayah Tana Toraja

MAKALE- Tim Keamanan Pangan yang tergabung dari beberapa OPD di Kab. Tana Toraja
yakni Satpol PP, Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan berhasil menjaring peredaran ikan berformalin di pasar-pasar wilayah Tana Toraja seperti pasar Ge’tengan Kec. Mengkendek dan Pasar
Makale, hari Selasa hingga Jumat 8-11 Mei 2018.
Didampingi pihak Koramil dan Kepolisian Resort Tana Toraja, Tim Keamanan Pangan menemukan penggunaan formalin pada Ikan Layang
basah, ikan Katamba’ kering, ikan Cakalang kering, ikan Dolo’-dolo’ kering, ikan terbang (kandilo’) kering dan Ikan Teri kering berdasarkan
hasil pemeriksaan Lab Tim di Lapangan. Ikan
berformalin ini berasal dari berbagai daerah

=Kesehatan=
seperti Kendari, Barru, Pinrang dan Samarinda.

Selanjutnya ikan berformalin dimusnahkan di belakang kantor Bupati Tana Toraja dan
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tana Malea, Rantetayo dengan cara dibakar dan dikubur bersama beberapa produk makanan kadaluarsa yang telah terjaring sebelumnya di
beberapa toko-toko di wilayah Makale.(tim)

Pemda Tana Toraja
Musnahkan 2.594,6 Kg.
Ikan Kering Yang Positif
Mengandung Formalin

dari operasi yang dilakukan di Pasar Getengan.

Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kesehatan,
Satpol PP, dan Polres Tana Toraja akan terus
melakukan Koordinasi, Pengawasan dan Sinergi
terhadap beredarnya bahan pangan yang tercemar dengan zat aditif atau pengawet berbahaya.
Dalam sambutan apel pagi, Wakil Bupati Tana
Toraja mengingatkan pegawai untuk lebih teliti
saat membeli dan mengkonsumsi ikan dan perlu
disampaikan juga kepada keluarga dan masyarakat mengenai bahaya formalin untuk kesehatan.
Sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Bahan Tambahan Pangan, formalin atau formaldehyde termasuk bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan. (TMK)

MAKALE – Pemerintah Daerah Kabupaten
Tana Toraja memusnahkan sebanyak 2.594,6 kg
ikan kering yang positif mengandung zat berbahaya formalin, Senin (21/05/2018), bertempat di
belakang Kantor Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Pemusnahan berasal dari hasil operasi pengawasan tim gabungan yang dilakukan di Pasar
Makale, Pasar Rembon dan Rantetayo. Sebelumnya juga ditempat yang sama, Rabu (09/05/2018)
telah dilakukan pemusnahan berupa ikan berformalin (jenis ikan kering dan basah), minyak curah dan barang kadaluarsa yang didapat
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Mendikbud: Kuatkan Tripusat
Pendidikan Untuk Cegah Terorisme
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TALONDO TALLU
PAKKARA

T

ana Toraja merupakan daerah yang kaya akan
objek wisata yang menarik untuk dikunjungi,
salah satunya adalah Talondo Tallu Pakkara.
Talondo Tallu Pakkara merupakan air terjun yang
cukup unik karena dilalui oleh dua anak sungai yang
membentuk tiga pancuran air terjun.
Air terjun Talondo Tallu Pakkara ini terletak di
dusun Buttu Pali, Lembang Balepe, Kecamatan
Malimbong Balepe atau sekitar 30 kilometer dari
Kota Makale. Daya tarik dari objek ini adalah kondisi
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=Wisata=
alam yang sangat alami dan belum terjamah tangan
manusia dan dipastikan akan memberikan kepuasaan
tersendiri bagi pengunjung. Suasana disekitar air
terjun yang masih asri akan menambah segar perasaan
dan pikiran pengunjung.
Akses jalan ke lokasi air terjun Talondo Tallu
Pakkara sebenarnya jalannya cukup bagus, meski
masih ada sekitar 8 kilometer jalan yang sementara
dalam perbaikan atau baru dibuka. Meski begitu, jika
tidak turun hujan dengan menggunakan kendaraan
roda dua kita bisa ke objek ini. Keunikan dari air terjun
ini selain memiliki tiga air terjun, sumber airnya pun
berasal dari dua sungai yang berbeda. Pada sisi kanan
terdapat sebuah sungai Pekalian dan sisi kiri Sungai
Rabung yang bergabung membentuk sungai yang
disebut Salu Talondo.
Pada lokasi tempat air jatuh membentuk
sebuah kolam berukuran besar dan
sangat dalam. Dalam kolam, tersebut
terdapat banyak Moa atau yang dikenal
masyarakat setempat dengan sebutan
Masapi. Moa tersebut cukup jinak dan
sering diberi makanan oleh masyarakat
setempat. Makanan yang diberikan tidak
sembarangan tetapi makanan yang terbuat
dari beras yang dishangrai atau digoreng
tanpa minyak atau orang Toraja sering
menyebutnya dibakte.
Moa tersebut dilindungi oleh warga,
makanya pengunjung dilarang untuk
menangkap binatang air tawar ini. saat ini
air terjun Tallu Pakkara dijaga sepasang
suami istri yaitu Ambe’ Talondo dan
Indo’ Talondo. Bagi yang ingin berenang
dikolam air terjun tersebut, harus seizin
dari Ambe’ atau Indo’ Talondo terlebih
dahulu. Karena dilokasi tersebut apa yang
menjadi pantangan atau dilarang dilakukan
ditempat itu, Ambe’ dan Indo’ Talondo
lebih banyak tahu. selain itu pengunjung air
terjun Talondo Tallu, tidak di perkenankan
untuk memakai baju warna hitam saat
di lokasi/ konon katanya Rembesan air
disekitar air terjun dipercaya warga dapat
menyembuhkan berbagai macam penyakit
(tim)
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