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IIIAf,ASSAR, TRIBITN. Ketua DpD I
Partai Golkar Sulsel terpilih. Vl f"rf*
Pawe.silaturallmi dengan anggota Frak_
si Golkar DPRD Sutset, Sabtu (15/8).

Pertemuan khusus itu digelar di
Rujab Ketua OPRO Sulset alrai fo"
Kartrka Sari, Ini merupakan pertemu_
an perdana Wali Kota parepare dua
periode tersebut setelah terpilih seca-
ra aklamasi memimpin partai beringin
rindang.

D{* pertemuan tertutup itu, Ke_
tua DPD II Golkar parepare tersebut
menyatakan pertemuan itu dalarn
ITgB menyatukan persepsi terkait
kebijakan partai.
. "Anggota fraksi memiliki peran pen_

ting membesarkan partai, M.r.ku *._
rupalan garda terdepan untuk mem_
besarkan partai," kafa Tp akronim
namanya seusai pertemuan, Sabtu.

- Selain berdialog kata Tp. pertemuan
lwal^pascaterpilih melalui Musda X di
I ne Sultan Hotel, Jakarta. pertemuan
itu juga bertujuan mengenal lebih de_
I(at pa_ra legislator Cottar Sulsel.

"Tyjuan- saya jelas, bagaimana
membesarkan Golkar ke de an. Halinilah yang dibutuhkan a"U- 

"ut,persepsi. Saya tahu betul kita semua
Tq*puku" represen tasi masyaratai
Sulsel," jelasnya.

. Ia kemudian memberikan arahan
]1..p3du 

para anggota fiatsi tert<ait 
-te_

Duakan partai ke depan. Bagaimana
paraanggota fraksi Golkar mampu se_

faSai nribadi yang tangguh, f."ui,-aL
5l{"1 serta rerap pada koridorjika itu
be:t-€itan 

lengan keputusan friksi.
-Yang 

jelas mereka semua meru_
p.**- subjek di mana a"f"r, 

"rti'*jika selain mereka memiliki f.".ujiil*
iuga memiliki hak dan juga Uugiima_
na memberikan inovasi dan meigawal

kebijakan partd ifalam segala momen
yang ada," katanya.

"Kami menegaskan agar fraksi men-
jadi pendorong partai dalam menga-
wal kepentingan ralryat dan keb{akan
yang berpihak kepada masyarakat se-
cara umum," ujar TP menarnbatrkan.

Ia juga mengingatkan semangat
membesarkan Golkar Sulsel harus
dimulai dari tata kelola yang baik,
dalam batang tubuh kepengurusan
atau intemal Golkar Sulsel, karena
jika tata kelolanya baik, maka akan
memberikan dampak yang baik pula.

'I(rta mulai dari manajemen terle:
bih:dulu karena hasil yang baik akan
ditentukan oleh tata kelola yang baik
prda, dan pada kepengurusan kali ini
kita akan buat manajemen terbuka
bagi seluruh kader, simpatisan, dan
khususnya para anggota fraksi Golkar
di DPRD Sulsel,l jelasnya.(zis)
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