
BfplrA
SEKRETARIAT DPRD PROV SULSEL

Hari/Tanggal

Nama Koran

Halaman

insru,2lIGUSTUS 2020

FAJN,N

4

FrEksiGolkar
Bentengi TP

MAKASSAR, FAIAR - Digo-
yangkubutiga formatur, Ketua
Golkar Sulsel terpilih Taufan
Pawe (TP) membentengi diri.
Fraksi Golkar jadi tamengnya.

Fraksi Partai Golkar DpRD
Sulsel siap pasang badan
demi mengamankan struktur
pengurus yang dibentuk Tp.
Fraksi bahkan meminta kader
tidak terprovokasi dengan kis-
ruh saatini.

"Kami sudah lakukan rapat
dengan semua anggota fraksi
di DPRD Sulsel hari ini (kema-
rin, red), " beber anggota Fraksi
Golkar DPRD Sulsel Fachrud-
din Rangga, |umat, 28 Agustus.

Ia mengatakan, selaku ka-
der yang tahu aturan organi-
sasi mestinya jangan ada aksi
yang terjadi seperti saat ini.
Seperti menyegel kantor par-
tai atau mencorets@ndukTp
ketua terpilih.

Pada Rabu, 26 Agustus, se-
jumlah kader dari Angkatan
Muda Parrai Golkar (AMPG)
Sulsel turun demo dan menye-
gel Kantor Golkar Sulsel. Fach-
ruddin meminta mereka tidak
arogan. Apalagi, mendesakTp
mundur dari j abatan ketua.

Fachruddin mengaku siap
menjadi "benteng" pertahan-
an TP sebagai ketua terpilih.
Sebab, itu merupakan hasil
musda. Semua kader mestinya
menghormati hasilnya.

"Hasil musda itu harga
mati. Tidak perlu lagi mesti-
nya ada riak. Tunggu saja SK
keluar," tambahnya.

Ketua Fraksi Golkar DpRD
Sulsel Andi Hatta Marakar-
ma membeberkan berdasar-
kan hasil rapat internal, dipu-
tuskan tetap mendukung Tp.

Hal ini juga diiyakan Ke-
tua DPRD Sulsel AndilnaKar-
tika Sari.

1"ga pa.a anggota frak-
si; Fahruddin Rangga, ]ohn
Rende, Taqwa Muller, Suwar-
di, Ayu Indira, So$ran Syam,
Zulkifly Zain, A DebbyRudal,
RahmanPina, dan Isman Fad-
jalangi.

"Kami siap pasang badan
mendukung Ketua Golkar Sul-
sel terpilih, Taufan Pawe. Se-
baiknya percayakan kepada
Taufan sebagai ketua terpilih,."
tandasnya.

Sekretaris Fraksi Golkar
Ince Langke meminta agar
semua kader sebaiknya solid
menyongsong Pilkada seren-
tak 2020 dan Pileg 2024. Setop
demonstrasi.

"Mari kita tunggu saja SK
DPP tanpa riakkarena ini bisa
merugikan partai Golkar sen-
diri," ujar Wakil Kdtua Komisi
E DPRD Sulsel ini.

Taufan Pawe menyambut
baik atas dukungan anggo-
ta fraksi di DPRD Sulsel. Wali
Kota Parepare dua periode ini
meminta agal kader sebaiknya
menjunjung asas dan aturan
organisasi.

" Golkar adalah milikkader.
Bukan milik siapa-siapa. Saya
juga berharap agar setiap ka-
der menjunjung tinggi etika
berpartai," kata Taufan. (sua-
abd/zuk)

CI
Kami siap pasang badan

mendukung Ketua Golkar
Suisel terpilih, Taufan

Pawe."
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Sejah
Andi Utta-Edy Manaf Ianji
terakan Masyarakat Bulukumba

BULUKIIMBA, MKSUL - pas-
angan bakal calon Bupati dan
Wakil Bupati .Bulkukmba, Andi
Muchtar Ali yusuf-And Edy
Manaf (Andi Utta-Edy Manafj
berjanji akan mensejahterakan
masyarakat Bulukumba jika
kelak diberi amanah menjadi
pemimpin.

Andi Una mengatakitn, pen-
galamannya selama 38 tahun
membangun usaha mulai dari
nol hingga memiliki belasan pe.
rusahaan, menjadi salah situ
modal besar untuk membangun
kampung halamanya ai e;lrr_
kumba.

. "Saya sudah 38 tahun saya
tinggalkan Bulukumba. Salra
melihar tidak begitu banyak p-e
rubahan, sehingga saya merasa
terpanggil," ujarnya.

Dikatakan, kembali ke Bulu_
kumba, bukan men_c ari zona
nyaman, tapi justru keluar dari
zona nyaman dan bahagianya.
"Ini keluar dari zona nyaman,
keluar dari zona bahagia. Thpi ini
untuk membangun daerah dan
mensejahterakan masyarakat
Bulukumba," ujar Andi Utta.

Empat empat filosofi yang dis-
ampaikan Andi Utta, yang wajib
dimiliki oleh seorang pemimpin.
Yang pertama adalah wawasan
yang cukup. "Kenapa wawasan,
katena tidak akan mungkin
kita mengajari begitu banyak,
melakukan ker]a banyak jika tak
memiliki wawasan," jelas Andi
Utta.

Kedua, pemimpin harus tegas.
Ketegasan seorang PemimP-
in bisa dilihat dari cara mereka
menempatkan orang sesuai

dengan bidang keahliannya. lika
ahli pertanian, jangan diberikan
jabatan atau di simpan di Per-

hubungan, karena pada dasarn-
ya sudah tidak sesuai.

Ketiga, jujur. Kapan tidak ju-
jur, jangan harap pembangunan
seperti Bantaeng misalnya atau
Sinjai. Kalau pemimpin hanya
harap amplop atau yang ada
isinya, jangan harap akan yang
lebih baik.

"Filosifi yang keempat adalah
cukup harta, orang yang memi-
Iiki harta yang cukup saja masih
ada yang terlibat korupsi, ter-
lebih jika pada dasarnya tidak
memiliki harta yang cukup,',
pungkasnya.

Andi Utta mengaku hadir un-
tuk mengangkat kesejahteraan
masyarakat, baik dari sektor per-
tanian, perikanan, hingga pari-
wisata. "Dan Alhamdr rlill 31, snys
kembali ke Bulukumba karena
saya sudah punya yang keem-
patnya," kata Andi utta. (yad/B)



lONS0tlDASl AKBAR. Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, Askar HL-Arum Spink saat melakukan kon-
olidasi akbar dan mengucap ikrar dikediaman pribadi Askar HL, di Bola Cippe, Gantarano, Jumat (2818120201.
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BULUKUMBA, RAKSUL
Ribuan tim dan jejaring pasan_
gan bakal calon Bupaii dan
Wakil Bupati Bulukumba, Askar
HL-Arum Spink, memadati ke_
diaman pribadi Askar HL, di
Bola Cippe, Gantarang, Iumat
(28t8t2020).

Kehadiran mereka, guna
rnelakukan konsolidasi a"kbar
dan mengucap ikrar unruk
berjuang bersama pasangan
usungan Partai NasDern dan
PPP itu, dipilkada Bulukumba
Desember mendatang.

Dalam kesempatar tersebut,
Askar- HL mengingatkan kepa_
da seluruh jejaring agar selhlu
mengedepankan sikap Sipa_
katau dan Sipakalebbi seperti
apa yang menjadi pesan lelu_
hur, dalam mensosialisq;;ikan
pasangan dengan taglinJ,,gu_
lukumba Asik" iru.

. 
"Kita mau menang dengan

tidak melukai Siapa-iiapa."Ini
adalah pesta demokasi. Kare_

ry rni pesta, maka semuanya
Fa.us ailt. rita m"nung d"n-
gan cara yang Asik," ujar Ketua
DPC PPP iru disambut tepuk
tangan ribuan simpatisan yang
hadir.

Pasangan Asik, lanjut Askar
HL, adalah pasangan religi_
us, sefltngga setiap nafas per_
juangan pasangan Bulukumba
Asik, harus mengedepankan
cara-cara yang elegan dan tidak
bertentangan dengan printah
Agama.

"Thgline kita adalah Asik. Itu
bukan sekedar singkatan dari
Askar-Pipink rerapi juga sing_
katan dari agamais, sejahtari,
inovatif dan kreatif,,, lanjutnya.

Sementara itu, bakal caion
v,rakil bupati Bulukumbd, Arum
Spink dalam orasi politiknya
mengungkapkan, bahwa dir_
inya memutuskan kembali ke

Relawan Askar-Pipink Berikrar
Menangkan Pilkada Bulukumba

sulukumE Aan mendampingi
Askar HL bukan hanya icari
na perintah partai, tapi kare_
na komitmen bersami untuk
membalgg3 kabupaten beriu _

luk Butta Panrita lopi.
"Saya ikhlas meninggalkan

jabatan saya sebagai anggota
DPRD Sulsel, dan menerima
tawaran Pak H Askar untuk
mengabdi di Bulukumba, ka-
rena saya menemukan keikhla_
san, dan ketulusan dalam diri
beliau untuk memperbaiki
\gmpung halaman,', ungkap
Pipink sapaan akrab Arum
Spink.

Untuk itu, urai mantan Ket-
ua KPU Bulukumba ini, dirinya
bersama Askar HL memohon
doa restu juga dukungan kepa-
da seluruh tim jejaring uniuk
sama-sama berjuang mewu_
judkan BulukumbaAsik.

"Saya dan Pak H Askar, hari
ini mewakafkan diri ke Bulu-
kumba. Di tangan kita semua
keberhasilan perjuangan ini
untuk memenangkan per_
tarungan nanti," kata Alumni
Pesantren Darul Arkam Gom_
bara itu.

(fah/B)
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Aska r-Pi pi n k Ko nso I idasi
AkbarTim Pemenangan

-rUtartlrrlillnilu"n tm a*
jejaring pasangan bakal calon bu-
pati dan wakil bupati Bulukumba
Askar HL-Arum Spink memada-

ti kediaman pribadi fukar HL di
Bola Cippe, Gantarang, kemarin.

Kehadiran mereka guna
melakukan konsolidasi akbar
dan mengucap ikrar untuk
berjuang bersama pasangan
usungan Partai NasDem dan
PPP pada Pilkada Bulukumba
Desember 2020 mendatang.

Dalam kesempatan tersebut,
fukar HL mengingatkan kepa-

da seluruh jejaring agar selalu .

mengedepankan sikap sipakatau
dan sipakalebbi, seperti apa yang
menjadi pesan leluhur, dalam
mensosialisasikan pasangan den-
gan tagline'Bululumbafuft itu.

"Kita mau menang dmgan
tidak melukai siapa-siapa. Ini ada-
lah pesa demohasi. Karen*ini
pesta, maka semuanya harus Asik.
Kita merypg dengan cara 41q-
Asiki ujar ketua DPC PPP itu.

Pasangan Asik, Ianjut Askar

HL, adalah pasangan religius,

sehingga setiap nafas perjuangan

pasangan Bulukumba Asih liarus
mengedepankan cat:- cata y ang

elegan dan tidak bertentangan

dengan perintah agama. "Tagline

kita adalahAsik. Itubukan se-

kedar singkatan dari Askar-PiP-

ink, tetapijuga singkatan dari
agamais, sejahtara, inovatif, dan

lneatifi jelasnya.

Sementara itu, bakal calon

wakil bupati Bulukumba, Arum
Spink dalam orasi politiknya .

mengungkapkan, bahwa dirinYa

rnemutuskan kembali ke Bulu-

kumba dan mendampingi Askar

HL bulon hanla karena perintah
partai, tapi karena komitmen
Lersama untr.rk membangun ka-

bupaten berjuluk Butta Ianrita
lop! "Saya Ihtilas meninggalkan
jabatan saya sebagai anggota

tawaran PakH fut ar u"trk
mensabdi di Bulukumba, karena

sava-menemukan keiktrlasan,

dan ketulusan dalam diri beliau

untuk memperbaiki kamPung

hdaman," ungkap PiPink saPaan

alaabArumSpink.
Untuk itu, urai mantan ketua

KPU Bulukumba ini, PihalmYa
bersama Askar HL memohon

doa restujuga dukungan kePada

seluruh tim jejaring unftk sa-

ma-sama berjuang mewujudkan

BulukumbaAsik. "SaYa dan Pak H

Askar, hari ini mewal<afkan diri ke

Bulukumba. Di tangan kita semua

keberhasilan perjuangan ini unfirk

memenangkan Pertarungan nan-

ti," kata alumnus Pesantren Darul

Arkam Gornbara itu'
Dalam acara konsolidasi terse-

but, ribuan tim dan simPatisan

Buhrkumba Asik larut dalam du-
nan salawat nabi Yang diPimPin

langsungArum Spink.

ffimuhaimin

DPRD Sulsel, dan menerima
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PARIPURNA
DPRD - Gubernur
Sulawesi Selatan
M Nurdin Abdullah
menghadiri Rapat

Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Sulsel

yang dipimpin Andi
lna Kartika Sari dt

kantor DPRD Sulsel,

Jl Urip Sumoharjo,
Makassar, Kamis
(2718)malam. Rapat

dengan agenda yakni

Pen6ndatanganan
Nota Kesepakatan
antara Pemprov
Sulsel dengan
DPRD Sulsel ten-
tang Kebijakan
Umum Anggaran
dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara
(PPAS) 2021.

IRIBUNTIMUR/MUHAMMADABDIWAN
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DPRD: Masih Akan Dibahas

LEGISLATOR Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Sulsel Andi Mu-
hammad lrfan AB menga-
takan pengajuan usulan
pi njaman Pemprov Sulse!
ke PT SMI masih akan G
bahas secara teknis di
DPRD.

"Pembahasan teknis se-
perti pelaksanaan, peng-
awasan, dan kontrolnya,"
kata legislator Partai Ama-
nat Nasional (PAN) Sulsel
tersebut, Jumat (2818).
Tapi secara umum, peng-

ffi%," T"*1[1'"H:X'J*|J:::
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ffi#i{dffiffi
ajuan disepakati karena menjadi ke-
bijakan pemerintah pusat. Meski
demikian, dia berharap alokasi ang-
garan dari pinjaman dipergunakan
untuk hal produktif.

tetap memperhatikan pagu ang-
garan masing-masing OPD (organi-
sasi perangkat daerah). Berkaitan
dengan bantuan keuangan itu tetap
memperhatikan daerah tertinggal,,'
ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan ,,pendidikan menjadi penting da_
Anggaran (Banggafl DpRD Sutset tam sektor pendidi[an. keni;alan
Fachruddin Rangga menyebut target anggaran 2o2l perlu menyesuaikan
Pelndapatan Asli Daerah (PAD) tahun target dengan RpMJ dan disepakati
2o21 senilai Rp7,228 tririun rebih. bersama seberum penetapan APBD
Target PAD tersebut belum termasuk 2021," ratanya menambahkan.(zis)
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Partai I\orre-Ical Sosialisasi?

MAKASSAR, TRIBUN -

Sekretaris Dewan Pimpin-
an Wilayah (DPW) Nasdem
Sulawesi Selatan (Sulsel)
Syaharuddin Alrif menye-

Qut Partai Bulan Bintang
(PBB) akan mendukung
Mohammad Ramdhan
'Danny' Pomanto-Fatma-
wati Rusdi (DP-Fatma).

'IPBB untuk-Adama,"
kata Syahar, Jumat (2818).

Syahar menemani DP me-
nemui petinggi PBB. Se-
belumnya, pasangan yang
diusung Nasdem dan Ge-
rindra ini juga mendapat
dukungan Partai Gelora
Indonesia.

Partai Keadilan Sejahte-
ra (PKS) yang resmi meng-
usung kman'None'Yasin
Limpo-Andi Zunnun Afi nin
Nurdin Halid (Imun) mu-
lai aktif menyosialisasikan
paslon ini.,"DPD Makassar
akan aktif; pasti itu. Sama
dengan tujuh daerah lain
yang kita usung nantinya,"
jelas Ketua DPW PKS Sul-
sel Surya DarmaviaWhat-
sApp.

Hingga saat ini, PKS
sudah memberi rekomen-
dasi kepada kepada enam
bapaslon. Tersisa dua da-

lagi yakni Gowa dan
Pangk p. "Masih berproses
semoga akhir bulan ini ke-
luar," ujamya.

Terpisah, Sekretaris
DPD Hanura Sulsel Affan-
dy Agusman Arif menYe-
but pengurus prpvinsi dan
DPC Hanura Makassar
mulai menyosialisasikan
Syamsu Rizal-Fadli Anan-
da' (Dilan). Gerak cePat
partainya menunjukkan
komitmenmendukung dan
memenangkan Dilan Pada
Pemilihan Wali (Pilwali)
Makassar 2020.

"Rekomendasi DPP itu-
kan sudah jelas dan tegas

menggelar PemilihanKepa:
la Daerah (Pilkada) 2020.
Daerah teisebut yakni Ka-
bupaten Maros dan Sela-
yar.

Paslon Munafri Arifud-
din-Abdul Rahman Bando
(AppiRahman) sudah me-
manaskan 'mesin' peme-
nangan. Setelah deklarasi,
kandidat yang diusung
Partai Demokrat, Partai
PerSatuan Pembangunan
{PPP), Perindo tersebut,
akan mengukuhkan ratus-
an organisasi relawan, di
Hotel Novotel Grand Shayla
Makassar, Sabtu-Minggu
(2e-30l8).

"Jadi besok (Sabtu) selu-
ruh organisasi relawan pe-
menangan Appi-Rahman
akan diresmikan," kata
Juru Bicara Appi-Rahman
Fadli Noor. Ketua Qm Pe-
menangarl Appi-Rahman,
Erwin Aksa, akan mengu-
kuhkan 121 tim relawan
tersebut. Pengukuhan te-
tAp mengedepankan prolo-
kol kesehatan yang ketat.

Menurut Koordimator
Relawan Appi-Rahman,
Baharulldin Rachim, pe-
ngukuhan dibatasi Tianya
tiga orang setiap tim untuk
menghindari kerumunan
orang.

"Karena itulah dibatasi
setiap tim hanya diwakili
tiga orang dan setiap sesi
pengukuhan dibatasi mak-
simum 90 orang. Karena
itulah dilaksanakan secara
maraton selama dua hari,"
katanya.

Menurutnya, antusias
masyarakat menjadi rela-
wan pasangan yang meng-
usung tagline Makassar
Bangkit itu sangat besar.
Karena itu, sebelum diku-
kuhkan, terlebih dahulu
dilakukan verifikasi dan
validasi.

Hasilnya, hingga kema-
rin malam, ada 121 tim.

Baharuddin menambah-
kan jurnlah tersebut masih
akan terus bertambah ka-
rena masih ada yang be-
lum verifikasi. Tim relawan
yang akan dikukuhkan
berasal dari 15 kecamatan,
153 kelurahan, 996 rukun
warga (RW), dan 4.964
rukun tetangga (RT) se-
Makassar.(aly)

AflandyAgusman
Syaharuddin Aldl
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Fraksi Gollcar Sulsel Bela TB IflUPG
MintaD-PP tut Terbitkan SK

MAI(ASSAR, TRIBIIN - Fraksi Partai Gol-
kar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sulawesi Selatan {FPG DPRD Sulsel)me-
nyampaikan dukungannya kepada Ketua
Golkar Sulsel terpilih Taufan Pawe dalam
melakukan langkah-langkah organisasi
untuk soliditas partai.

Sikap ini disdmpaikan menyikapi ge-

Jolak penyusunan kepengurusan Golkar
Sulsel period e 2020 -2025.

"Bag kami Fraksi Golkar, selalu bera-
da di belakang pimpinan partai. Sebagai
Ketua DPD I Golkar, kami akah berada
di belakang Pak Taufan Pawe dan men-
dukung setiap kebijakan apapun yang
dilakukan untuk menata Partai Golkar;"
kata Ketua FPG DPRD Sulsel, Andi Hatta
Marakaryr4 dalam ketercnean tartUlis
yang diterima Tfibun. Jumat (28/8).

Sebelumnya, Hatta bersama seluruh
anggota FPG DPRD Sulsel belum lama
ini bertemu TP di Rumah Jabatan (Rujab)
Ketua DPRD Andi Ina Kartika Sari, Jl Dr
Ratulangi, Makassar.

Mantan Bupati Luwu Timur (Lutim)
tersebut meriegaskan semua t<ader mes-'tinya tunduk dan patuh atas'setiap pu-
fusan organisasi.

"Golkar Sulsel sudah musda (musya-
warah daerah). Secara rnufakat memilih
Pak Taufan sebagai ketua. Sambil me-
nunggu SK (surat keputusan) dari Dpp
T9!ti"ya tak ada gerakan gerakan yang
dilakukan pihak tertentu untuk memak-
sakan kehendak," jelas mantan Ketua
DPD II Golkar Lutim tersebut. Senada
disampaikan Seltretaris f.pO OpnO Sut.
sel Ince I^angke. Ia meminta semua kader
solid me-nyongsong pemilihan Kepala Da-
erah (Pilkada) Serentak 2020 hingga pe_

T.lli.hT Legstatif (hteg 2024., Ap?yang
dilakukan Pak Ketua iaat ini 

"raut 
U.l

nar di jalur y-1119 tepat. Ma_ri kita tunggu
sama-sama SK Dpp tanpa ada riak_riak
Y{8 b.lsa r-nerugikan partai;,' ujamya.

Koalisi Muda partai Golkar (KMPG)
yang dikoordinatori Muhammad Risman
Pasigai mendesak Ketua Umum Dpp Gol_
karAirlangga Hartarto Udak memproses
apalagi menerbitkan SK pengurus baru
yang diusulkan Tp karena helanggardq* partai bahkan cacat prosedurl-

Risman bersama KMpG Sulsel lainnya
meminta DPp mengambil langkaiL toJg_

krit. dengan segera merigambil alih Gol-
kar Sulsel dalam rangka penyelamatan
pdd, Apalagi, partai akan menghadapi
Prlkada Serentak 2020 di t2 kabupaten/ ,

kota se-Sulsel.
'Tindakan serta sikap arogansi Pak Tp

seperti ini, bukannya membawa Partai
Golkar semakin baik dan maju malah
justrp semakin buruk. Makanyi Dpp ha-
gus bersikap dan tindakan yang dilaku-
kan TP tidak boleh dibiarkan karena ini
menyangkut'marwah dan wibawa partai
ke depanrrya," kata MRP dalam keterang-
an tertulisnya

Dia menganggap susunan pengurus
yang disodorkan TP ke DPP melabrak
aturan partai lantaran tidak adanya
persetu,lulr darl tandatangan anggota

formatur lainrrya. Kom-
posisi pengurus Golkar
Sulsel hanya ditanda-
tangani oleh TP.

Padahal, aturannya
semua formatur yang
diamanahkan mem-
bentuk dan menyusun
personalia pengurus
partai.harus dan wajib
ditandatangani semua
formatur yang berjum-
lah lima orang. Selain
TP sebagai ketua for-
matur, Abdillah Natsir,
Farouk M Betta, Imran
Tenri Tata, dan Muhid-
din M Said.(zis)
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Risman Pasigai


