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3 BUAH RAPERDA
USULAN PEMKOT BANJARBARU
DISETUJUI OLEH SEMUA FRAKSI DPRD

Wali Kota Banjarbaru, H. M. Aditya Mufti Ariffin saat memberikan jawaban hasil pandangan umum fraksi-fraksi.
Foto – Dendi

Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian 3 buah Raperda.
Foto – Yudhis

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, 
Fadliansyah Akbar, SH., MH menyampaikan 
dirinya beserta para anggota DPRD sangat 
mendukung Kota Banjarbaru sebagai ibu kota 
Provinsi Kalimantan Selatan.

“Ini merupakan suara mayoritas masyarakat 
Kota Banjarbaru untuk siap mendukung pem-
bangunan Kota Banjarbaru sebagai ibu kota 
Provinsi Kalimantan Selatan,” tuturnya.

Diketahui, untuk proses selanjutnya 3 buah 
Reperda ini akan dibahas dalam Panitia 
Khusus (Pansus) oleh anggota DPRD Kota 
Banjarbaru. (MedCenBJB)

Aditya melanjutkan, pada rapat kali ini juga 
Pemerintah Kota Banjarbaru mendapat 
dukungan oleh angota DPRD Kota Banjarbaru, 
terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 
2022 pasal 4 yaitu Banjarbaru sebagai ibu kota 
Provinsi Kalimantan Selatan.

“Tentunya ini menjadi vitamin bagi kami dan 
pada saat ini kami sedang mempelajari baik 
naskah akademik, termasuk juga draf dari 
pembahasan di DPR RI. Mudah-mudahan dari 
pembelajaran ini InsyaAllah Banjarbaru akan 
ikut dalam sebagai pihak intervensi. Yaitu 
menguatkan Pemerintah Dalam Negeri dan 
menguatkan keputusan DPR RI berkaitan 
dengan UU Nomor 8 ini,” pungkasnya.
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Salah satu pedagang berfoto bersama Paman Birin.
Foto: Oriz

RAMADHAN TIBA,
HARGA BARANG DI PASAR BAUNTUNG STABIL

Media Center Banjarbaru – Menyambut bulan 
Ramadhan, Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Selatan dan Pemerintah Kota Banjarbaru 
Melaksanakan Survey atau Monitoring harga 
di Pasar Bauntung Kota Banjarbaru, Jalan R. O. 
Ulin Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan 
Banjarbaru Selatan pada (31/3/2022) Kamis 
pagi.

Tujuan dilaksanakannya monitoring harga di 
pasar adalah untuk menjaga stabilitas harga 
barang agar tidak mengalami kenaikan. Ditin-
jau langsung oleh Gubernur Kalimantan Sela-
tan H. Sahbirin Noor beserta jajaran For-
kompimda Provinsi Kalimantan Selatan, 
tampak juga Sekretaris Daerah Kota Banjarba-
ru Drs. H. Said Abdullah, M. Si dan Kadisdag 
Kota Banjarbaru Drs. Abdul Basid, MM.

Kemudian Said Abdullah mengatakan status level 
PPKM Kota Banjarbaru turun ke level 2, dan pere-
konomian sudah mulai membaik.

“Hari ini perkenomian sudah bagus, dilihat dari 
parkir aja kiri kanan penuh, ini menunjukkan 
keadaan sudah membaik, dan hari ini level kita 
sudah turun di level 2, jadi insyaAllah perekonomi-
an berjalan normal,” pungkasnya.

Dengan dilaksanakannya monitoring harga ini ter-
lebih dengan diturunkannya level PPKM Kota Ban-
jarbaru ke level 2, harga – harga barang di pasar 
menjadi stabil, sehingga perekonomian bisa ban-
gkit dan keadaan menjadi lebih baik pasca pan-
demi covid-19. (MedCenBJB)

Sementara itu, untuk menstabilkan persediaan 
minyak goreng curah, Sekda Kota Banjarbaru Said 
Abdullah mengatakan, Pemerintah Kota Banjarba-
ru melalui Dinas Perdagangan akan berkerja sama 
dengan pihak terkait, agar pengelolaan minyak 
goreng curah dilaksanakan di Pasar Bauntung.

“Dinas Perdagangan mulai melaksanakan kerja 
sama untuk melemparkan minyak goreng curah 
kesini, sebentar lagi akan kita lakukan,” ujarnya.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini 
berkeliling pasar sembari menanyakan harga 
barang di tiap pedagang yang dijumpainya. 
Pedagang sangat antusias atas kedatangan 
orang nomor 1 di Kalimantan Selatan ini bahkan 
tak jarang pedagang maupun pengunjung 
mengajak berfoto bersama.

Setelah berkeliling pasar, Paman Birin memuji 
kondisi Pasar Bauntung yang bersih.

“Yang pertama saya lihat itu kondisi pasarnya, 
kondisi pasarnya memang bagus lah kita lihat, 
bersih dan kering enak,” katanya.

Kondisi harga di pasar juga stabil ucap Paman 
Birin setelah memonitor harga di pasar.

“Kalau tanya-tanya harga tadi hampir semuanya 
sudah boleh dikatakan stabil, normal, bulan 
puasa sampai hari raya, kita tetap berusaha 
untuk mempertahankan harga pasar yang stabil 
yang bisa dijangkau oleh masyarakat,” ujarnya.
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Ketua Dekranasda Kabupaten Karawang Hj. Vida Rosdianti Aep (kanan) saat bertandang ke stand Dekranasda Kota Banjarbaru – 
Foto: Oriz

Pengunjung berfoto di depan stand Dekranasda Kota Banjarbaru setelah membeli Bhanjaruu Bags –
Foto: Oriz

Media Center Banjarbaru – Ada yang menarik di 
stand Dekranasda Kota Banjarbaru dalam 
pagelaran The 22nd Jakarta Internasional Handi-
craft Trade Fair (Inacraft) 2022 pada hari pertama 
sampai hari ke-tiga, 23 sampai 25 Maret 2022, di 
Jakarta Convention Center (JCC). Hampir semua 
pengunjung mengenali Ketua Dekranasda Kota 
Banjarbaru Vivi Mar’i Zubedi yang terpampang 
foto beliau di depan stand.

Hal ini disebabkan pada Minggu (06/03/2022) 
silam, Vivi mengikuti Paris Fashion Show during 
Paris Fashion Week di Paris, dengan membawa 
nama Dekranasda Kota Banjarbaru, Vivi mema-
merkan kain sasirangan dengan desain busana 
elegan pada pagelaran tersebut, hal inilah yang 
menjadikan produk Dekranasda Kota Banjarbaru 
begitu terkenal.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten 
Labuhanbatu Utara Rama Dhona mengungkap-
kan, kualitas produk dari perajin Dekranasda Kota 
Banjarbaru sangat bagus.

“Ini bahannya bagus, kualitasnya oke, lembut dan 
harganya juga merakyat, jadi kita tertarik,” katanya 
saat di stand Dekranasda Kota Banjarbaru yang 
berada di Hall B 160 Jakarta Convention Center 
(JCC).

Tak lama kemudian, stand Dekranasda Kota Ban-
jarbaru mendapat kunjungan dari Ketua Dekra-
nasda Kabupaten Tapanuli Selatan Rosalina Dolly 
Pasaribu, beliau tanpa ragu memuji keindahan 
sasirangan produk Dekranasda Kota Banjarbaru.

“Pada saat jalan melihat kain-kain sasirangan dari 
Banjarbaru itu motifnya bagus, terus cerah-cerah, 
kemudian warnanya itu memang menarik, ada 
kombinasi dari berbagai warna, makanya kita 
singgah, dan mudah-mudahan dari Tapsel juga 
bisa membuat warna juga bagus seperti sasiran-
gan,” tuturnya.

Pengunjung lain yang bernama Ria juga memuji 
produk sasirangan dari Dekranasda Kota Banjar-
baru ini.

“Saya pas tadi lihat, ini sudah eye catching, biru 
dengan putih contrast, dan bordirannya juga rapi, 
bagus, pokoknya keren,” pujinya.

Lampit yang turut dipamerkan, tak luput dari per-
hatian, bahkan sekarang cuma tersisa 1, dari 9 buah 
lampit yang dibawa dari Banjarbaru.

“Bagus, lebih ethnic, terkesan sangat alami,” ucap 
Ensi setelah membeli lampit.

Berbagai aneka kerajinan tangan yang ditampilkan 
memikat perhatian pengunjung, Mepi yang berasal 
dari Depok juga tertarik dengan Kerudung Sulam 
Pita Tangan produk Dekranasda Kota Banjarbaru.

“Saya sangat menyukai kerajinan tangan, ketika 
saya masuk ke boothnya Banjarbaru, saya melihat 
produk-produk yang bagus, dan saya memilih Keru-
dung Sulam Pita Tangan, karena hasilnya rapi, bun-
ganya manis, bahannya ketika saya handfeel 
lembut, terus adem, sukses terus buat Banjarbaru,” 
katanya.

Tentunya, kesuksesan Dekranasda Kota Banjarbaru 
dalam mengembangkan produk perajin dan UMKM 
ini, tak lepas dari peran Ketua Dekranasda Kota Ban-
jarbaru Vivi Mar’i Zubedi beserta anggotanya. (Med-
CenBJB)

Bahkan, salah satu pengunjung yaitu Ketua Dekra-
nasda Kabupaten Karawang Hj. Vida Rosdianti Aep, 
berharap hasil karya Vivi bisa menjadi inspirasi bagi 
Kabupatennya.

“Saya habis liat ini hasil karya bu Vivi, hasil karyanya 
bagus-bagus, semoga bisa menjadi ispirasi bagi 
Dekranasda Karawang,” harapnya setelah membeli 
kain sasirangan di stand Dekranasda Kota Banjar-
baru.

Respon positif juga disampaikan oleh Ketua Dekra-
nasda Kota Pematangsiantar H. Kusma Erizal Gint-
ing.

“Saya dengar luar biasa ini Banjarbaru, sudah go 
internasional,” katanya ketika bertandang ke stand 
Dekranasda Kota Banjarbaru.

PRODUK
DEKRANASDA BANJARBARU

LAKU KERAS

BERKAH
PARIS
FASHION SHOW
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MEDIA CENTER BANJARBARU –  Pemerintah 
Kota Banjarbaru kedatangan tamu istimewa dari 
rombongan City Tour Women of Twenty (W20), 
untuk mengunjungi Dekranasda Cretive Hub 
yang bermarkas di Mess L, di Jalan Garuda, Kelura-
han Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kamis 
(24/03/2022).

Kunjungan Delegasi W20 disambut hangat oleh 
Wali Kota Banjarbaru, H. M. Aditya Mufti Ariffin did-
ampingi sang istri sekaligus Ketua Dekranasda 
Kota Banjarbaru, Filzah Mar’i Isa az-Zubedi atau 
disapa akbar Vivi Mar’i Zubedi.

Rombongan City Tour Women of Twenty (W20) 
dari Kedutaan Jepang, Mr. Hiroki Sasaki, Deputi 
Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny Rosa-
lin, Chair W20, Uli Tiurida Slillahi, Kowani, Ery 
Simanjuntak, XL Axiata, Dian Siswani dan Staf Ahli 
Gubernur Sumatera Utara, Binsar Situmorang.

Dekranasda Cretive Hub menjadi salah satu kun-
jungan Delegasi W20 karena dinilai merupakan 
salah satu galeri Dekranasda terbaik di Kalimantan 
Selatan khususnya di Kota Banjarbaru, yang 
dianggap berhasil dalam meningkatkan peranan 
perempuan.

Dalam sambutannya Ketua Dekranasda Kota Ban-
jarbaru, Vivi Mar’i Zubedi mengucapkan, selamat 
datang dan terima kasih, karena menjadikan Kota 
Banjarbaru salah satu dari kunjungan pada event 
W20.

Beliau juga menjelaskan, bahwa Kota Banjarbaru 
merupakan salah satu pintu masuk Kalimantan 
Selatan karena adanya Bandara Syamsudin Noor. 
Yang dimana saat ini Ibu Kota Provinsi Kalimantan 
Selatan berpindah ke Banjarbaru, tentunya ke 
depan Banjarbaru akan menjadi lebih berkem-
bang.

“Kami senang menyambut anda, kami senang 
karena Kota Banjarbaru terpilih menjadi tempat 
side event W20,” Katanya

Vivi juga menambahkan, selain menjadi gerbang 
Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru juga mer-
upakan jalur perlintasan antara provinsi di Kali-
mantan dan ini menjadikan Banjarbaru Kota Masa 
Depan dari Kalimantan Selatan.

“Kami sangat mendukung penuh agenda W20 
yakni kesetaraan gender, untuk meningkatkan 
ekonomi dan peningkatan peranan perempuan,” 
ucapnya.

Rombongan City Tour Women of Twenty (W20) dan Wali Kota Banjarbaru dan istri beserta jajaran di Aula Dekranasda Kota Banjarbaru, Mess L.
Foto – typ

Rombongan City Tour Women of Twenty (W20) dan Wali Kota Banjarbaru dan istri beserta jajaran di Aula Dekranasda Kota Banjarbaru, Mess L.
Foto – typ

GALERI
DEKRANASDA BANJARBARU
MENDAPAT APRESIASI
DARI DELEGASI W20
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Vivi juga berharap agar Kota Banjarabru dapat 
memberikan kesan positif kepada para Delegasi 
sehingga mendapat perhatian dan dapat dijad-
ikan tujuan pariwisata dan peluang investasi.

Disisi lain, Chair W20, Uli Tiurida Slillahi menga-
takan, saat dirinya datang untuk pertama kali di 
Creative Hub Dekranasda Kota Banjarbaru sangat 
intensif dan historical.

“Ditempat ini sesuatu yang berbeda berada di 
Banjarbaru. Terima kasih untuk Bapak Wali Kota 
untuk meminjamkan kepada UMKM. Terutama 
disini 90 persen adalah perempuan,” ungkapnya.

Masih kata Uli, pemberdayaan perempuan dilaku-
kan disini adalah sesuatu yang membuat tempat 
ini menjadi berarti.

“Tentunya tempat ini khusus diberikan tanpa biaya 
atau gratis. Memang pemberdayaan perempuan 
sangat diperlukan saat ini dan dari sinilah pember-
dayaan perempuan Indonesia Maju,” tuturnya.

Sedangkan Kedutaan Jepang, Mr. Hiroki Sasaki 
mengungkapkan, dirinya sangat mengapresiasi 
bangunan Mess L yang dijadikan galeri Dekrenas-
da Kota Banjarbaru.

“Acara ini sangat fantastis dan tempat ini artistik. 
Bangunan warisan untuk kota ini bisa menarik 
perhatian wisatawan. Pendapat saya mengenai 
Banjarbaru adalah orang-orang disini berpakaian 
dengan bagus dan saya disini membeli beberapa 
gelang dari sini (Mess L) terima kasih” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini pula, Wali Kota Banjarbaru 
dan Ketua Dekranasda Kota Banjarbaru mengajak 
para delegasi W20 untuk berkeliling di Mess L 
untuk melihat produk-produk yang ditampilkan di 
Dekranasda Creative Hub. Para delegasi memberi-
kan apresiasi dan tidak menyangka Kota Banjarba-
ru dapat menjadi luar biasa dalam meningkatkan 
peranan perempuan serta membina UMKM.

Pada akhir kunjungan, Delegasi W20 disuguhi 
tarian tradisional sembari menikmati makanan 
yang telah disediakan ataupun yang telah dibeli di 
gerai-gerai UMKM yang ada di Mess L.

Sekedar diketahui, dalam kunjungan W20 tampak 
berhadir juga Ketua DPRD Kota Banjarbaru, unsur 
Forkopimda, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, 
Kepala Disporabudpar, Kepala Dinas P2KBPMP2A, 
Kepala Diskopnaker, Kepala Satpol PP dan Kepala 
Dishub Kota Banjarbaru. (MedCenBJB).

Wali Kota Banjarbaru, H. M. Aditya Mufti Ariffin mendampingi Chair W20, Uli Tiurida Slillahi untuk berkeliling di galeri Dekranasda Banjarbaru.
Foto – Yudhis
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Pada event ini, Jokowi hadir sekaligus membuka 
acara didampingi Menteri Sekretaris Negara Prati-
kno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, 
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga 
Uno, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masdu-
ki. Beliau mengucapkan selamat atas terselengga-
ra kembali Inacraft yang sempat vakum 2 tahun 
akibat pandemi covid-19.

“Saya ingin menyampaikan selamat atas diseleng-
garakannya kembali Inacraft, Inacraft tahun 2022 
yang menampilkan produk-produk kerajinan yang 
memiliki kualitas yang baik dari kreasi-kreasi para 
pengrajin kita,” kata Jokowi dalam Kanal YouTube 
Sekretariat Presiden.

Dekranasda Banjarbaru mengikuti event ini mem-
bawa produk-produk kerajinan yaitu, Tas Rajut 
Bhanjaruu Bags, pakaian dan kain sasirangan, 
berbagai anyaman purun, lampit dan pernak 
pernik lainnya.

Pada hari pertama berlangsungnya event ini, 
stand Dekranasda Kota Banjarbaru ramai dikun-
jungi pengunjung, salah satunya Ketua Dekranas-
da Bukit Tinggi Fiona Agyta, yang sangat men-
gagumi Ketua Dekranasda Kota Banjarbaru Vivi 
Mar’i Zubedi, karena berkat karya dan usahanya, 
Dekranasda Kota Banjarbaru menjadi sangat ter-
kenal, apalagi setelah mengikuti Paris Fashion 
Show During Paris Fashion Week 2022 di Paris 
pada Minggu (06/03/2022) silam.

“Alhamdulillah hari ini berkunjung ke Banjarbaru 
dan menemukan baju sasirangan ini, kebetulan 
saya nge fans banget sama bu Vivi, selamat 
semoga laku di Inacraft semuanya,” ujar Ketua 
Dekranasda Bukit Tinggi Fiona Agyta setelah 
membeli kain sasirangan produk Dekranasda 
Banjarbaru.

Pujian juga datang dari H. Kusma Erizal Ginting selaku 
Ketua Dekranasda Kota Pematangsiantar.

“Saya dengar luar biasa ini Banjarbaru, sudah go interna-
sional,” katanya ketika bertandang ke stand Dekranasda 
Kota Banjarbaru.

Sementara itu, Asisten Perekonomian, Pembangunan 
dan Kesra Setdako Banjarbaru, Ir. Hj. Puspa Kencana, MP 
yang turut ikut dalam event Inacraft 2022 menyatakan, 
pada hari pertama pagelaran, produk Kain Sasirangan 
dari Dekranasda Banjarbaru sangat menarik minat pen-
gunjung.

“Ini gelaran besar di Indonesia bahkan Asia, yang mana 
menampilkan hasil-hasil kerajinan dan UMKM, untuk 
Kota Banjarbaru ternyata kain sasirangan yang paling 
disenangi oleh pengunjung di pembukaan ini,” tuturnya.

Produk Tas Rajut Bhanjaruu Bags tak luput dari perha-
tian, salah satu pengunjung bernama Anisa dengan 
lugas menyatakan tas Bhanjaruu Bags sangat keren dan 
yang paling unik.

“Datang ke stand Banjarbaru langsung suka sama dis-
play tas Bhanjaruu Bags ini soalnya warnanya itu 
cemerlang semua dan keren banget warna-warnanya itu 
unik, antara semua barang-barang, ini yang paling unik, 
modern,” kata Anisa yang berasal dari Tangerang Sela-
tan.

Untuk diketahui, lebih dari 800 stand berpartisipasi 
mengikuti event Inacraft ini, pengunjung tidak dipungut 
biaya, dan harus menerapkan protokol kesehatan selama 
berada di Jakarta Convention Center (JCC).

Semoga dengan mengikuti event The 22nd Jakarta 
Internasional Handicraft Trade Fair (Inacraft) 2022 ini, 
produk-produk Dekranasda Kota Banjarbaru bisa menja-
di lebih terkenal dan semakin banyak diminati, sehingga 
perekonomian Kota Banjarbaru akan semakin maju. 
(MedCenBJB)

Jokowi berkunjung ke salah satu stand peserta event Inacraft – 
Foto: Oriz

INACRAFT 2022,
BANJARBARU BERPARTISIPASI UNTUK
KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA
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MEDIA CENTER BANJARBARU – Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru 
kembali mengadakan Rapat Paripurna dengan 
agenda Pengambilan Keputusan terhadap 3 Buah 
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Ban-
jarbaru sekaligus Penyampaian 3 Buah Rancan-
gan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru di Ruang 
Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru pada 
Selasa (22/03/2022).

Pengambilan keputusan terhadap 3 buah Raper-
da Kota Banjarbaru merupakan salah satu agenda 
penting dalam pembentukan peraturan daerah. 
Raperda dimaksud adalah Raperda tentang Pen-
gelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang 
Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Raperda ten-
tang Bangunan Gedung.

Pengambilan keputusan terhadap Raperda ini 
tentu sudah menjalani beberapa proses mulai dari 
proses pengajuan Raperda, Pandangan Fraksi ter-
hadap Raperda sampai dengan pembahasan oleh 
Panitia Khusus (Pansus).

Dalam rapat ini, setiap Pansus menyampaikan 
laporan hasil kerjanya dihadapan Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota yang mana Pansus I membahas 
tentang Raperda tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Pansus II membahas tentang Retribusi 
Pelayanan Kebersihan dan Pansus III membahas 
Raperda tentang Bangunan Gedung.

Berdasarkan laporan hasil kerja Pansus yang telah 
dibahas sebelumnya dalam Rapat Finalisasi yang 
dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2022 dan 
voting anggota DPRD yang berhadir bahwa 3 
buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 
tersebut dapat disetujui dan ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah (Perda).

Pada kesempatan ini pula Wali Kota Banjarbaru 
H.M. Aditya Mufti Ariffin, SH, MH menyampaikan 
kembali 3 buah Raperda Kota Banjarbaru yakni 
Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, 
Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan di 
Daerah dan Raperda tentang Sistem Pemerintah-
an Berbasis Elektronik.

Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono, SE dalam 
sambutannya menyampaikan bahwa kerjasama 
DPRD dan Pemerintah Kota Banjarbaru harus 
terus terbina dengan baik sehingga dapat berk-
arya demi kemajuan Kota Banjarbaru.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pansus 
DPRD serta Eksekutif yang telah bekerjasama 
melakukan pembahasan terhadap 3 buah Raper-
da sehingga dapat diagendakan pengambilan 
keputusannya pada hari ini,” Ucapnya. Sedangkan 
Raperda yang baru disampaikan ke DPRD akan 
ditindaklanjuti melalui tahapan pandangan 
umum fraksi-fraksi sekaligus pandangan umum 
Wali Kota Banjarbaru atas pandangan umum frak-
si-fraksi yang diagendakan pada tanggl 31 Maret 
2022.(MedCenBJB)

Wali Kota Banjarbaru menandatangani berita acara Rapat Paripurna Pengesahan Raperda –
Foto : typ

3 BUAH RAPERDA
KOTA BANJARBARU
DISAHKAN
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MEDIA CENTER BANJARBARU – Wakil Wali 
Kota Banjarbaru, Wartono didampingi Kepala 
Dispurabudpar Kota Banjarbaru, Ahmad Yani 
Makkie, S. Sos., MM telah meresmikan Grand 
Opening Bioskop Gerimis Bareng (Misbar) 
Banjarbaru, bertempat di Taman Kreasi, Jalan 
Panglima Batur, Loktabat Utara, Banjarbaru, 
Senin (21/03/2022) malam.

Dengan adanya Bioskop Misbar merupakan 
salah satu dukungan Pemerintah Kota Ban-
jarbaru kepada komunitas-komunitas di Ban-
jarbaru, untuk mengembangkan potensi 
kreatif.

Wakil Wali Kota Banjarbaru sekaligus Ketua 
Dewan Kesenian Kota Banjarbaru, Wartono 
dalam sambutan menyampaikan, malam 
Grand Opening Misbar Banjarbaru sekaligus 
penandatangan MoU Misbar Banjarbaru 
kepada Akademi Bangku Panjang Minggu 
Raya.

“Misbar ini menjadi salah satu corong distri-
busi film dan pertunjukan untuk meng-
gairahkan film maker, production house, 
insan kreatif yang tergabung dalam komuni-
tas untuk bertumbuh dan senantiasa terus 
berkarya,” ujarnya.

Wartono melanjutkan, Misbar di Indonesia 
hanya terdapat di tiga daerah yaitu, Purbal-
ingga, Kupang dan Banjarbaru.

“Banjarbaru mempunyai banyak ruang alter-
natif untuk memajukan industry kreatif, salah 
satunya Misbar ini,” katanya.

Dikesempatan yang sama, Kepala Dispo-
rabudpar Kota Banjarbaru sekaligus Ketua 
Harian Dewan Kesenian Kota Banjarbaru, 
Ahmad Yani Makkie, S. Sos., MM mengatakan, 
pada malam ini merupakan moment yang 
sangat penting Banjarbaru ibukota Kaliman-
tan Selatan.

“Ini akan menjadi satu penanda bangkit 
dunia industri perfliman di Kota Banjarbaru. 
Kita harus maju, Banjarbaru harus juara, Ban-
jarbaru harus Bahagia, Banjarbaru harus 
ramai,” ungkapnya.

Masih kata Yani, Disporabudpar Kota Banjar-
baru akan terus mendukung, mengapresiasi, 
mengawasi dan berkolaborasi untuk setiap 
kegiatan Misbar dalam upaya perkembangan 
dan kemajuan ekonomi kreatif di Kota Ban-
jarbaru.

“Dibukanya Misbar pada malam hari ini kede-
pannya akan lebih baik lagi dengan berbagai 
kegiatan. Seperti pemutaran film, teater, tari, 
musik, sastra dan bentuk seni-seni lainnya 
yang tidak berskala lokal, nasional bahkan 
internasional,” tuturnya.

Dalam malam hari ini Grand Opening Misbar 
Banjarbaru juga diadakan pemutaran film 
‘Suatu Malam Ketika Puisi Tak Mampu Ia Tulis 
Lagi’, hasil karya dari asyikasyik.com yang 
didukung 5 Serangkai, OBO, Bumikanggrek, 
besutan sutradara Kin Muhammad. (Med-
CenBJB).

Wakil Wali Kota Banjarbaru didampingi Kepala Disporabudpar Kota Banjarbaru sedang serius menyaksikan pemutaran film.
Foto – Yudhis.

LAUNCHING MISBAR DAN FILM,
AWAL KEBANGKITAN SINEAS BANJARBARU
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MEDIA CENTER BANJARBARU – MEDIA CENTER 
BANJARBARU – Guna memantapkan kegiatan 
Hari Jadi (Harjad) Kota Banjarbaru yang ke-23 
Tahun 2022, Panitia Peringatan Hari Jadi menyam-
bangi Wali Kota Banjarbaru H.M. Aditya Mufti Arif-
fin, SH, MH di Ruang Tamu Wali Kota Banjarbaru, 
Senin (14/03/2022) yang juga dihadiri oleh Sek-
retaris Daerah Drs. H. Said Abdullah, M.Si.

Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan 
terkait rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Banjar-
baru yang ke-23 Tahun 2022 yang mana bersa-
maan pula disampaikan laporan awal Peringatan 
Hari Jadi yang berisi  rangkaian kegiatan Hari Jadi 
Kota Banjarbaru dan perkiraan dana yang diperlu-
kan serta rencana susunan acara pada saat Hari 
Jadi.

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pani-
tia Peringatan Hari Jadi, ada 30 lebih rangkaian 
kegiatan untuk memeriahkan HUT Kota Banjarba-
ru yang ke-23 ini namun tidak semua kegiatan 
dananya tersedia. Untuk itu dalam kesempatan ini 
pula Panitia Hari Jadi meminta arahan Wali Kota 
terkait laporan yang disampaikan.

Hari Jadi Kota Banjarbaru jatuh pada tanggal 20 
April setiap tahunnya yang mana pada tahun 2022 
ini bertepatan dengan bulan Ramadhan 1443 Hijri-
yah, sehingga beberapa rangkaian kegiatan Hari 
Jadi merupakan bagian dari kegiatan di bulan Ra-
madhan seperti Pasar Wadai, Buka Puasa Bersa-
ma dan lainnya.

Menurut Wali Kota Banjarbaru H.M. Aditya Mufti 
Ariffin, rangkaian kegiatan Hari Jadi perlu diran-
cang ulang, sehingga dapat terlaksana secara 
efektif dan efisien. Kegiatan yang sekiranya bisa 
digabung agar dilaksanakan sekaligus, hal ini 
mengingat rangkaian Hari Jadi bertepatan pada 
saat bulan Ramadhan dan untuk penghematan 
anggaran.

“Kita inventarisir dulu, yang mana memungkinkan 
dapat diakomodir dan yang mana yang tidak, 
yang mana bisa digabung dan yang mana tidak.” 
ucapnya Aditya

Wali Kota juga meminta agar  festival tanglong 
dan takbiran dapat dimasukkan dalam rangkaian 
kegiatan Hari Jadi sekaligus untuk memeriahkan 
bulan Ramadhan 1443 H. Beliau juga mengingat-
kan agar setiap rangkaian kegiatan Hari Jadi tidak 
menggangu ibadah selama bulan Ramad-
han.Raperda tentang Bangunan Gedung.

Berdasarkan laporan hasil kerja Pansus yang telah 
dibahas sebelumnya dalam Rapat Finalisasi yang 
dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2022 dan 
voting anggota DPRD yang berhadir bahwa 3 
buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 
tersebut dapat disetujui dan ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah (Perda).

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah Kota 
Banjarbaru Drs.H. Said Abdullah, M.Si meminta 
agar setelah pelaksanaan puncak Hari Jadi yakni 
Sholat Hajat di Mesjid Agung Al-Munawwarah 
tidak ada lagi rangkaian kegiatan Hari Jadi, untuk 
itu ada beberapa rangkaian dipadatkan sebelum 
Puncak Hari Jadi dan ada pula kegiatan yang dipi-
sah dari rangkaian Hari Jadi karena jarak waktu 
pelaksanaan yang cukup jauh dengan pelaksa-
naan Hari jadi.

“Yang namanya puncak, tidak ada lagi 
setelahnya,berarti rangkaian Hari Jadi sudah 
habis.” terang Said Abdullah

Walikota juga berharap agar setiap SKPD, instansi 
terkait dan stekholder lainnya dapat membantu 
dalam mensukseskan pelaksanaan Hari Jadi Kota 
Banjarbaru ke-23 ini sehingga dapat terlaksana 
dengan baik. (MedCenBJB)

Diskusi Pelaksanaan Hari Jadi Kota Banjarbari ke-23 – 
Foto : typ

WALI KOTA : TANGLONG DAN TAKBIRAN
AKAN MERIAHKAN HUT BANJARBARU
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MEDIA CENTER BANJARBARU – Dewan Ker-
ajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota 
Banjarbaru yang berkolaborasi bersama sang 
desainer terkenal dengan karya identik 
abaya, Filzah Mar’i Isa az-Zubedi atau disapa 
akrab dengan Vivi Mar’i Zubedi ikut serta me-
meriahkan event Gerakan Ekonomi Kreatif 
(Gekrafs) Paris Fashion Show at Paris Fashion 
Week 2022, di The Westin Paris Vendome, 
Paris, Minggu (06/03/2022) kemaren.

Dalam mengikuti event tersebut, menampil-
kan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) Kota Banjarbaru yakni sasirangan, 
yang diolah begitu mempesona dan glamor 
ditangan sang desainer ternama Vivi Mar’I 
Zubedi.

Partisipasi Dekranasda Kota Banjarbaru pada 
Ajang Gekrafs Paris Fashion Show at Paris 
Fashion Week 2022 mendapat respon positif 
dari berbagai pihak. Peran besar dari Ketua 
Dekranasda Kota Banjarbaru Vivi Mar’i 
Zubedi atas partisipasi mengikuti ajang ini, 
mendapat apresiasi dari Duta Besar RI untuk 
Prancis Mohamad Oemar.

Beliau mengunjungi booth Dekranasda Kota 
Banjarbaru di Paris, dan menyampaikan 
apresiasinya serta beberapa saran untuk 
produk Banjarbaru tersebut.

“Eropa ini menghargai Hand Made, memang 
seperti juga produk jepang, korea itu, atau 
amerika latin, tapi yang kunci nanti di finish-
ing selain desain, tinggal jaga kualitas, itu 
yang kadang-kadang suka produk kita 
kurang,” ucapnya pada Selasa (08/03/2022).

Sementara itu, sang desainer Vivi Mar’I 
Zubedi mengungkapkan, dengan kerja sama 
yang baik produk UMKM lokal kita bisa naik 
kelas dan diterima masyarakat luas juga man-
canegara.

“Tak sabar rasanya saya ingin segera berbagi 
kebahagiaan, ide serta semangat yang kami 
genggam erat disini. Terutama dengan para 
perajin untuk terus berkarya dan mengha-
rumkan nama bangsa,” tulisnya post Insta-
gram @mrsvivi.

Vivi pun mengucapkan terima kasih atas 
segala dukungan, kepercayaan dan doa yang 
diberikan. Dirinya juga berharap apa yang 
sudah dilakukan hingga ketahap ini, bisa 
membawa perubahan yang besar untuk Kota 
Banjarbaru, bersama-sama langkahkan kaki 
menuju dunia. (MedCenBJB)

Vivi Mar’i Zubedi sedang mempersiapkan model yang mengenakan kain sasirangan.
Foto – Layar Tangkap IG @mrsvivi

Salah satu produk UMKM Kota Banjarbaru yang dipajang.
Foto – Tim.

VIVI MAR’I ZUBEDI :
LANGKAHKAN KAKI MENUJU DUNIA
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