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UasGya, tim dask pilkad, 
I

aktrn memanggil L0 kandidat ,

yang telai mendafrar di partai
bentukan Prabowo Subianto,
ini.

"Mungkin awal bulan dua
(Februari) kita akan gelar
fit and proper test di DpD.
Setelah itu, kita persiapan un-
tuk suryei pada t2 kabupaten/
kota yang akan berpilkada.,'
kata Wawan--sapaan' atrabn-
ya.

Wakil Ketua DPRD Sulsel
itu menambahkan, hasil fit
and proper test dan survei
tersebut akan menjadi acuan
untuk diperlihdapkan ke Dpp
"Dari masukan kami, Dpp
akan mengambil sikap. paling
lambat awal bulan 3 Maret).
SK (rekomendasi) itu sudah
bisa kita ambil untuk diberi-
kan ke usungan kita," uiarnva.

Wawan memberi garin-
si jika kandidar usulari opn
sulit berubah -dl,Dpp. ''tKalau
sudah clear di sini (DpD) iiu
sudah 95 persen. Kalau fifii
di DPn, fixmi juga iru di DpBe
tegasIlya.

wu-u"-;"gu memliiti
catatan khusus bagi bakal
calon yang sebelumnva ber-
gabung dengan Gerindra,
namun belakang hiirah ke
parpol Iain. "Tentu trauma iru
ada. Makanya semua keku-
rangan ltu harus kita benahi.
Tidak boleh lagi kita men-
gambil silap yang betul-betul
tidak berdasarkan hasil kajian
dan penelitian yang baik. kita
tak ingin mengusung kader
yang setelah terpilih, malah
meninggalkan Gerindra.,,
terangnya. l

"ladi sepertinya sulit untuk
kita usung. Bukan menutup
prntu ya, rapi sepertinya sulit
dan kecil peluangnya untuk
kita usung." tutupnya.

Wakil Sekretaris Bappilu
Golkar Sulsel, Irwan Muin
qEngatakan, Partai Golkar'ffiiu 

saja menyelesaikan taha-

pan uji kompetensi sehingga
butuh waktu untuk meram-
pungkan nama-nama sebe-
lum dikidm ke DPP.

"Sekarang ini lagi kita pe-
takan nama-nama yang
akan diusung untuk dikirim
ke DPB" ujarnya, Rabu
(15 n 12020).

Setiap'daerah, kata Irwan
akan mengirim dua sar.n-
pai tiga nama ke DPP untuk
dipertimbangkan. "Kemungk-
inan dua atau tiga nama yang
dikirim ke DPP Nanri Dpp
yang tentukan,".ielasnya.

Irwan mengaku iika SK re-
komendasi akan keluar pada
bulan Februari atau Maret.
Hal ini menyusul setelah
struktur kepengurusan DPP
sudah lengkap dan terbentuk
sehingga tak ada lagi kend-
ala dalam peierbitan SK re:_
komendasi cakada.

"Saya kira dengan adanva
struktur DPE ma-ka rekomen-
dasi cakada Cbpat akan dike-
luarkan. Bisa saia Februari
atau Maret sudah ada di tan_
gan calon," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DpW
PAN Sulsel, Ashabul Kahfi
mengakui telah mengelu-
arkan rekomendasi kenada
Chaidir Syam-suha ina Bo-
hari di Pilkada Maros, serta
surat tugas untuk Andi Zu_
lkarnain Pangki di pilkada Bu-
lukumba.

"Sementara daerah lain ma-
sih berproses di DpW untuk.
selanjutnya ditindak Ianjuti
DPP" lelasnya.

Anggota DPR RI itu memas-
tikan SK rekomendasi untuk
daerah lain akan keluar awal
Februari. "Rekomemdasi nasti
Februari," pungkasnya.
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empat nama tersebut. Menurut-
nya, PAN realistis sehingga ha-'
nya mengirim empat nama ke
DPB yang dililainya berpeluang
besar memenangkan kontestasi.

'Ilntuk Pilwalkot Makas-
irar, kita usulkan empat nama
dftirim ke DPP Mereka adala}
Danny Pomanto, Irman Yasin
Limpo, Syamsu Rizal dan Mu-

nafti Arifuddin. Di luar dari
empat nama tersebut, sudah
tentu tidak diakomodir. Kami
realistis, figur ini yang memiliki
peluang," terang Karlos.

Sementara, Pakar Politik IJIN
Alauddin Makassar, Firdaus
Muhammad, keempat nama
le4glut memiliki peluang
yang sama untuk diusung PAN.
Tetapi, kembali lagi semuanYa
teryantung Pada manuver dan
cara komunikasi, serta lobi mer-
eka ke DPP sebagai penentu.

"Mereka adalah putm te6aik
)mng maju di Kota Makassar. Mer-
eka Purya Petuang )€ng sama.
Tetapi, tentu cam mereka melobi
partai untukmendapat dukungan
akan berbeda," kata Firdaus.

Ia mengungkapkan, Dan-
ny memiliki kedekatan den-
gan DPD dan DPW. Begitupun
dengan Appi, juga memiliki

hubungan emosional dengan
DPP lu[a DPW. Sedangkan Ical
dari sisi organisasi maslarakat

-a"r', 

gur't rar.t ,1, ga selal u baik'
None dan keluarga Pun, tak
bisa dipisahkan dari PAN.

"Fakior ini saYa kira bu-
kan rahasia umum lagi. Jadi,
kembali ke calon bagaimana
cara pendekatan untuk daPat
rekomendasi nantinya," tut-
upnya. ('/D)


