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Azizah 'Agustusan'
IUAKASSAR, TRIBUN -
Peringatan Hari Kemerdeka-
an Republik Indonesia {RI)
dirayakan dengan berbagai
kegatan. Perayaan tersebut
pun kerap menyimpan ceri-
ta dan kenangan. Be$tupun
dua legislator muda Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah
Sulawesi Selatan (DPRD
Sulsel) Andi Azizah Irma
Wahyudiyati Irwan (32) dan
Andre Prasetyo Tanta (25).

APT menfmpan kenang-
an membanggakan. Sema-
sa sekolah menengah atas,
(SMA) dia tiga tahun bertu-
rut-turut nrenjadi pasukan
pengibar bendera (paskibra)
di SMA Dian Harapan Ma-
kassar.

"Tiga talun sayajadi pas-
kibra di sekolah. Itu adalah
kenangan dan kebanggaan
tersendiri bagi saya," kata
le$slator Partai Nasdem ter-
sebut pada Ngobrol politik
(Ngopi) #4 bertema Legisla.
tor Muda dan Makna Kemer-
dekaan, Senin {1718}. Ngo-
brol secara virtual tersebut
disiarkan langsung melalui
halaman Facebook dan ka-
nal YouTube Tfibun Timur.

APT Politisi berlatar be-
lqk*g pengusaha tersebut
bergabung dengan ekstraku-
rikuler paskibra. Andi Azizah
j uga _qg!;1@!q4 kenangan
masa kecil saat merayakan
Hari Kemerdekaan RI. "Lom-
ba 17 Agustusan. Saya ma-
sih ingat, bagaimana saya
tierusaha menghabiskan
kerupuk di lomba makan
kerupuk. Semua orang te-
riak menyemangati, dan itu
sulit terlupakan," jelas Sek-

retaris DpD
D em okrat
Sulsel terse_
but. Meski
atmosfer dan
euforia. pe_
rayaan Hari
UlangTahun
(HUT) ke-75
Kemerdeka_
an RI tahun
ini tak sema_
rak tahun_
tahun sebe_
lumnya sei_
ringpandemi
Covid-lg. ,

.,Kenapa?

Karena ta_
hun ini tak ada lomba LT-
an, tidak ada pesta rakyat.
Semo.ga tahun depan situasi
normal. Terpenting, bagai-
mana kita terus mengenang
sejarah dan mempererat
kebersamaaan, " jelasnya.
Makna kemerdekaan bagi
Irma adalah kebebasan bei-
tanggungawab

"Yah bebas berpendapat.
betas berekspresi, ketlefaS-
an pers, bebas beragama,
bebas berkumpul. Namun
dalam arti masih dalam
tatanan aturan yang ada.
Sulsel sudah bebas. Namun
yang harus diingat, budaya
Bugis-Makassar ada yang
dikenal dengan budaya siri.
Budaya sipakatau, sipa-
kainga, dan sipakalebbi,"
jelasnya.

Mengenai makna Hari Ke-
merdekaan, APT menitikbe-
ratkan partisipasi utamanya
hnak-anak muda sebagai
ujung tombak masa depan:
"Ikut ambil bagian penting

sebenarnya. Selalu orang
bilang, jangan lupakan se-
jarah, jangan melewatkan
sejarah, jangan melupakan
pe{uangan para pa}rlawan, "

ujarnya. Meski diakuinya
tantangan saat inicukup be-
rat yakni pandemi Covid-lg,

"Memang segala tantang-
an sudah kita lewati ber-
sama baik bencana alam
hingga krisis ekonomi ta-
hun 1998. Apalagi di tengah
pandemi Covid-I9 ini, kita
harus menghadapinya ber-
sama-sarna. Menyelesaikan-
nya secara kolektil bukan
individu saja," jelasnya. APT
juga mendorong berbagai
pihak termasuk pengusaha
berinovasi.(zislaly)

Irma
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asDem Teta Alt
mtMenan an

spnrr$rpATdl kealia_
man Fatmanati Rusdi di
)alan Faisal, Nasdem Makas_
sar memanaskan rnesin
politiknya untuk ,.gass poll,,
memenangkan dUet yang
pengalamannya di pemeri n_
tahan iru sudah teruii.

Baik pengqus DpD Nas_
dem Makassar, rnaupull
pengurus'DPC Nasdem
se-Kecamatan-, .dan DFRT
atau ketua DPRT atau ting-
kat kelurahan, hadir ufltuk
mempertegas komitmennlra
yang dipimpin Andi Raeh-
matika Dewi.

"Kita semakin solid dah
siap memenangkan Dan-
ny-Fatmal tegas Rachmati-
ka Dewi yang tak lain ketua
DPD Nasdem Makassar.
Semenlara itu, Fatman.ati

yang hadir "mernbalcar,,
sema[gat para pengurus
partai, meyakini jika partai
pemenang pemilu legis_
latif 20 tg di N{akassuiini
bisa saling bersinergi,den-
gan parpol pengusung darr
komponen lainnva untuk
rnemenangkan piluiakot
Makassar.

"Melihat autusias dan
semangatta' sbrnua,. safa

semakinyakin saya dan Pali
Danny tidak berjuang sencli-
ri. Ada ki' semua yang siap
membantudanmemenang-
k4n," tegas Fatmalyati di
depan pengurus Nasdent
Makassar.

.Kepada pengums dan
kader, Fatmalvati juga rneng'
ingatkan untuk selalu men-
jaga silaturahrni dan ti.dak
rnudah terprovokasi, serta
tidak terlena dengan posisi
sekarang yang diunggulkari
lenrbaga survei. N4enunl.1-
nya untuk memenangkan
pertarungan harus beker.ja
keras dan solid.

Sekadar diketahui, selain
Nasdem, Gerindra juga
terus mengonsolidasikan
pengurus, kader dan kon-
stituennya hingga di ring-
kal akar rumput untuk
memenangkan Danny-Fat-
ma. (fly)
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TauTan P- awe S ilaturatrmi ffi-
Fraksi Golkar DPRD Sulsel

KETUA Dewan e91e11us nya, maka kemudian hal ini- pilih sebagai Ketua DpD I

Daerah (DPD) lPartai Golkar lah yang dibutuhkan dalam irrrtri Golk".r, itu tidak lain
Provinsi Sulawesi Selatan satu persepsi Partai Golkar, karena semangat unti.rk
HM Taufan Pawe, melaku- d'an saya tahu jika kita semua membesarkan partai Golkar
kan pertemuan secara ini merupakan persentase Sulsel, dan bagaimana Gol,
khusus kepada 13 Anggota masyarakatSulsel," ujarnya. kar Sulsel layJdan bangkit
Fraksi Partai Golkar Dewan Wali Kota Parepare ini di Sulsel, yang terpentirlg
Perwakilan Rakyat Daerah memberikan arahan kepada GolkarSulsel sebagai motoi
(DPRD) Provinsi Sulsel, di para anggota Fraksi terkait penseerak partailolitik di
Rumah Jabatan Ketua DPRD kebijakan Partai Kedepannya iufsef.
Sulsel, Andi lna Kartika Sari, 5qg6;6ana para Anggota ',Kita ingin kembalikan
Sabtu (15/8). Fraksi ini mampu sebagai kejayaan partai Golkar, kare-

Hadir dalam pertemu.an pribadi yang tangguh, kuat, nj modal saya maju hanya
tersebut,KetuaFraksiGolkar 6zpkokoh,sertatetappada karenasebagaibeniukloyaii-
DPRD Provinsi SulseL-Sekre- 

f<orldor keUijatan partar jlka tas, militansi kekaderan dan
taris Fraksi dan jusa:.iF-q?" ii, ["ir,riirliJ""er"-k"i;r: pengabdian partai Gotkar

Pertemuan ini m.erupak- "-;y""";;; 
mereka semua kemudian yang sayi jadikan

:Lj,:[ ?:i:11"s ?i:lij ili ;:iiip.r,.. *[i"r ii- kekuatan besai untuk mem-

Golkar sulsel Taufan p.*" Tlll,lalam aitian jika selain besarkan Partai Golkar, yang

terpitih metalui *rrjjlril,li TI"Ia^::riliki 
(ewajiban selama iniPartaiGolkartelah

Daerah (Musda) nli'ff;&i l-1fl,:::lli hak dan jusa banvak berkontribusi untuk

Golkar Sulsel yar 
",: -','' basaimana memberikan ino- saya, bahkan saya terpilih

d i Hote, rhe su rta;s #li J'l ;ii;yxJt?1u:li"i[*:x i; f;f i:yi]' ["x":l"siJ:
" T,ffi ,'#t iTi,il i o 

"' 
*, :*ii,il,--nnk:n:t Hi Hfi:?:l [?:X!iiH:;

Sulsel Taufan Pawe men- :';.' :-I',1 .'-n*irrijf ,^irf, praktisi Hukum ini. (*)
gata kan, pertem uan yaXqll- 

"iJ1.j 

ffi ;;T:1, * me n gawa I

3:l;j,?:iHlilT5[:1,'l* \#::FE: ; "'vaia ka'l

juga Ketua opni'prJri*i 9::51":llvang berpihak

surser yang jus. ;"i;ek;; IT.?9t, 
masvarakat secara

Kader partai e"rt.."i.i.* 'lY*l' urai raufan'

ra ngka menya,,*iri:;i:i:;," ?;:,1',fi il il 
--1Tff 

I : I
dan berdialog terkait kebi- i,;;i;iL;tk;, kedepannya,
lataneanaiCottarCalamhil *"fulri purtu*u.n dan dis-
membesarkan Partai Golkar kusi secara berkala, antara
Sulsel kedepannya. pengurus DpD I partai Golkar

"Para anggota Fraksi ini 5u;5lldenganAnggota Fraksi
sendiri memiliki peran yang partai Goikar DpRD Sulsel,
sangat penting dalam mem- unf uk melakukan evalu-
besarkan PartaiGolkar, mer- s5i dan monitoring kinerja
eka ini merupakan garda legislasi dalam mengawal
terdepan PartaiGolkar untuk pemerintah provinsi Sulsel.
membesarkan Partai ke arah ',Kami juga akan mengge-
yang lebih baik nantinya," larrapatmonitoringevaluasi
katanya. berjenjang, nantinya monev

Taufan, menuturkan, se- ini kemudian dilaksanakan
lain itu pertemuan ini juga dalam rangka mengevaluasi
merupakan silaturahmi per- _^.i_._ ,.--:-
dana antara p""er;; c.Itkrr ::11.1? 

kerja-kerja Legislasi

surser yang b.,;;";;; ::9::1it3l9:lfj^l:37
anggota Fraisi pa rta i Goikar fiitr:i:l Jrimerrntanan 

dr

DPRD Sulsel. Dirinya iuga bercerita ter-luJuan saya tetas ,._,.,__'_.'..'
basa i m a n a * *; ;."r; k; ; i?lt l:f^'y y'- !:1i81 il 1 :
partai Gorkar surser kedepan- : i I fl ?;?I, T;il,:i;."iJl
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an P
Daerah

DALAM pelaksanaan kali
ini, Rangga menyampaikan
regulasi terkait peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 6 Tahun
20 l6 tentang Transparansi
Partisipasi dan Akuntabili-
tas Dalam Penyelengga-
raan Pemerintahan Daerah.
Kegiatan tersebut dihacl-
iri masyarakat sekitar Ig2
orang peserta dengan keter_
wakilan tokoh mas1,61aft21,
tokoh agama dan tokoh
perempuail.

Penyebarluasannya pent-
ing dilakukan. Mengingat
perda ini memang me{u-
pakan regulasi yang bertu-
juan untuk melihat sejauh
mana sistem peny-elengga-
raan pemerintahan daerah
dilakukan secara terbuka
dengan mengakomodasi
ti n gkat partisipasi ff)3S!fl 1i1-
kat dan dapat dipertang-
gungjawabkan.

"Kami inginkan ke-

beradaan perda ini punya
manfaat yang besar terha-
dap berjalannya pemerin-
tahan daerah secara baik
(good governance) dan
akuntabel," katanya, Min-
ggu (16/8).

Rangga lang juga pimpi-
nan badan anggaran DPRD
Sulawesi Selatan menutur-
kan bahlt a sesungguhnya
perda ini.dibuat untuk men-
gakornodir kepentingan
masyarakat dalam bentuk
partisipasi, mernpbrbaiki
sistern pemerintahan dae-
rah dengan lebih terbuka
dan senantiasa kebijakan-
nya berpihak kepada rakyat.

"Kehadiran kita semua
selaku stakeholder meru_
pakan representasi dari ma_
syarakat lang ada di wilayah
(ecamatan Galesong, Ka-
bupaten Takalar yang tentu
diharapkan dapat menerus-
kan informasi yang kita
dapatkan dalam kegiatan
ini kepada masyarakat lain-
nya yang tidak sempat hadir
meluangkan waktu dan kes-
empatanf' ujarnya.

Burhanuddin yang
merupakan mantan Bupati
Takalar periode 20t2-20Li
menjadi narasurnber. Ia
menj elaskan kehadiran reg-
ulasi ini rnerupakan sebuah
informasi penting untuk
diketahui oleh masyarakat,
lcarena ada tiga asas dalam
perda ini yang pgrlu dipa-
hami oleh masyarakat yakni
transparan, partisipasi dan
akuntabel.

"Tentu ini.semua ber,
tujuan untuk rnelihat se-
jauh mana keterbukaan
pemerintah dalarn meny-
elenggarakan pemerintahiru
apakah masyarakat sudah
diberi kesempatan untuk
berpartisipasi dalam proses

perryetenggaraan pemerin -
tahan dan pembangunani'
jelasnya.

Ia menambahkan pros-
es seperti apa saja yang
menjadi tanggung jarvab
pemerintah daerah dalam
menjalankan roda pemer-
intahan dan pernbangunan,
sehingga masyarakat iuga
akan lebih responsif ter-
hadap pemerintah daerali.
(kas)


