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EoEffi-E4EmffiF
gota Fraksi Partai 

^maratNasiogal (PAN) DPRD Sul-
sel HA Edy Manaf melal<u-
kan p€nyibarluasan pera-
turarr daerah (Perda) Sulsel
di Borongrappo, Kabupat-
en Bulukumba.

Kegiatan tersebut mer-
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Zainuddin hampir pasti
menggal'rdengAji Sumarno
sebagai calon wa-kil buBati.

Zainuddin mengincar
sejumlah partai politik
untuk menjadi usungan
diartaranya Partai Nas-
dem, Demokrat, PKS, PKB
dan Halura.

Khusus untuk Partai
Nasdem, martan pamong
senior ini memuji soliditas
kader Nasdem di Selayar.
"Bagi saya Nasdem cukup
berwibawa, punya inde-
pendensi yang tinggi, ide-
alis ya::g sangat menarik.
Tapi saya tak berma.ksud
membandingkan dengan
partai lain,"ujar Zainuddin
ketika hadir diruang kerja
Wakil Ketua DPRD Sulsel
Syaharuddin Alrif, Senin
(2ol1l.

Soal dukungan Parpol,
Zainuddin tidak khawa-
tir, me ski rata-rata masih
berproses. "Tapi kita tetap
optimis. Soal peluang, saya
selalu berfikiran normatif
saja,"ujarnya.

Menurutnya, di Kepu-
lauan Selayar ada 11 ke-
camatal dengal 81 desa
serta 7 kelura.han, namun
perebutan basis belum
bisa diklaim lebih dini.

Jika merujuk pada
wilayah dsal paia bakat
calon, makai Zainuddin
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UANASSAR, SKM--Wakif eupati Sela-
yar Zainuddin (63) mengaku tetap opti-
mistis untuk maju di pemilihan bupati
(pilbup) Selayar sebagai calon bupati

pada 23 September mendatang.

tomatenne, sementaia Aji
Sumarno di Ka1'uwadie
Takabonerate.

Adapun petahana Basli
A1i sangat dominan di Ben-
teng, demikian pula Saiful
Arifjuga di Benteng.

Untuk Prof Akbar Silo
dominan basisnya di
Bontosukuyu, sementara
Daeng Marowa. berada di
Bontomatenne.

Pilbup Selayar men-
datbng, hampir pasti dii-
kuti tiga pasangan calon.
Basli Ali dengan Saiful
Arif, Zainuddin denga! Aji
Sumarno dan Akbar Silo
dengan Daeng Marowa.

Pada Pilbup 2015 lalu,
BasliAli berpasargan den-
gan Zainuddin menjadi
pemenang, adapun pas-
angan Saiful Arif bersama
H Junaedi Faisal menjedi
p6menang kedua serta Aji
Sumarno berpasangan
deagan Abdul cani pe-
menarrg ketiga.

Selaetaris DPW Nasdem
Syalaruddin Alrif men-
gaku sangat respon atas
kedatangan Zainuddin.
Hanya saja, Syaharud-
din meminta semuanya
menunggu keputusan dari
DPP terkait usungan partai
bentukan Surya Paloh ini.
"Kita tunggu keputusan
DPPlah,"ujar Syaharuddin

lebih diunggulkan di Eon- Alrif.



sALAi, KoMAN;o-Wakil Bupati Selavar Zainuddin salam komando bers''"' Sii[Ei:lt
6ijw P;rr;ii;;;; stirieisvjtraruaoin'Alrif diruang kerja wakil Ketua DPRD sulsel, senin
(mt1\.

r*;

Bagi say6 Nasdem
cukuD bemibawa.

punya'independen3i
ya_n_g ti nggi, idea Iisjran g

sangat menarik. Tapi
saya tak bermaksud

melnbandingkan dengan
panar Iatn
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Wabup Rangk[l Partaircurem
manr-SFhar;erupalonS€k-
retaris DPW Nasdem Sulsel.

lel2qta,n gekda Selayar ini
tak menepis, iurvei Bupati

ini. Namrm dia



!

rlaiir komando dengan Sekretaris DPD Partai Nasdem'Sulsel'-syahruddln Alrif digedung DPRD

Wakil Bupati Selayar, Zainu&lin (kiri) si 
--..-:L--i .r^^^.n ^".-r lns,sunva o-eilifil f",o.l"i^O 3elayar untuk pilkada nanti'Wakil Bupati Selayar, zai ffilin (kirr) sahm Komanuu uerreotr 'f",i,ifit 

tu"i inirtm O selayar-untuk pilkada nantl

;il. ;.1;;.'t 
"bup 

ki;i gencar berkomunikasi dengan parpol khsusunva
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Gubeinumstaskan

Renovasi Stadion Berlaniut

"Bagaimana kok dewan
(DPRD) yang mensahkan an-
ggarannya untuk direnova-
si. Masa mau melarang lagi.
Itukan timbul ketimpangaa
namanya, Anggaran udah
disiapin, terus dilarang. Jadi
uangnya mau diapain," ucap
Nurdin.

Mantan bupati Bantaeng
dua periode itu enggan kom-
promi dengan YOSS. Nurdin
menegaskan, rertcarn eskusi la-
han Stadion Mattoanging yang
masih diduduki YOSS akan
tetap dilakukan. Dia tidak ia-
gin rencana strategis Pemprov
Sulsel untuk merehabititasi sta-

orov Sulsel untuk tidak ber-
'tindak lebih iauh sebelum ada

upaya mediasi DPRD untuk
mempertemukan laugsung
antara YOSS dengan Guber-
nur Sulsel Nurdin Abdullah.

. Dalam rapat dengar PendaP-
at yang mempertemukan Pi-
hak Pemprov Sulsel darr YOSS

vans diinisiasi Komisi E DPRD

Suliel, beb"tap" waktu [a]u,
DPRD meminta agar Pem-
prov Sulsel menghentikan se-

mentara eksekusi lahan Yang
masih iliduduki YOSS di Sta-

dion Mattoanging samPai ada

upaya dftlog.
Dikonformasi terPisah,

Ii\hkil Ketua Komisi E DPRD

sr1"-"1, A^r" spi"k ,"""g",*
kan, pihaknya masih mencari

iadwal untuk memPe
Gubemur Sulsel dmgan Y!6S.
Da1am waktu dekat, unilairgan
&alog anta.ra kedua Pihak bisa

segera disamPaikan.
-"Bekum ada jadwal. Kare-

na rata-rata temal di Komisi E

masih sibuk dengan Pokia dan
pansus, Kemungkinan satu
dua hari mungkin ada komu-
nikasi di tingkat PimPinan un-
tuk mencari waktu," kataArum
Spink yang clihubungi KOMN
SINDO, kemarin.

Terkait rencana PemProv

Sulselyarrg akal tetaP melaku-
kan rencana tiidaHaniut Pen-

ertiban aset, Arum SPink men-

eatakan itu mmladi bak Pre-
ioqatif Gubemur Sulsel 'Iidak
a#apa. Silahkaa saia. Inrkan
hak preroeatif, dan otoritas Pak

cub (eubimur). Tentu DPRD

Sulseialan tetaP melaku.kan
peneawasan," ujamya.' 

Yins ielas, kata dia, Komisi
E DPRb'sulsel fiudah berusa-

ha meniembatani Permasala-
han antara'kedua belah Pihak.
"Ka]au temvata Pak Gub me-

nolak, kita menghargai itu dan

tentu hasil-hasil raPat clengar
pendapat akan &samPaikan ke

"impirian 
DPRD rmtukmmcari

iari kel,"r,",aas a** spi"t .
'{}sya&rul msYail

dioq terhambat karma persoa-
1ar tersebut.

'Bu.karr saya yang harus ket-
emudong. Masa kita harus ket-
emrl nah kitaprmya tanah kok.
Tidak akanketemu itu. Kitapu-
nya harga diri. Kita harus pun-
ya wibawa," jelas Nurdin.

Meski belum mengagencla-
kan jadwal rencana penertiban
lahaa susulan, Nwdin menam-
bahkan akan tetap melalolan
pengosongan terhadap kantor
YOSS. "Coba yang mau nikma-
ti stadion ihrkan masyaralat.
Setuju nggak itu kita rehab?
Setuiu pasti," tambah dia.

Sebelirmnya, Komisi E

DPRD Sulsel meminta Pem-
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M RoemBerpeluang
MasukTGUPP

!*ffifftJriiffi,' 
iluurain i,,gi", rcwe ruae Wakil flresiden Ovapres) Bu- SElimasEtatrun memban- iuga terla.tuEkstfmberkuian!

pan diisi oleh .orang-orang diono. "Pak nr"- iitr p."- tu kinerja gubernur, Banggar ieien-gahnya. Kita luga men:
yang berkomPeten di bidang galaman bupati berapa oeri- menilai suJah saatnva oenve- gerti," tutur Ni'matullah.
pemerintahan..s_elain Roem, 6de, pernahladi Ketu" opno garan struktur t ""iggotJ* 

*syachniarryail
1a19n. Bqr1tl Luwu utara sdi.i. ui"i-"lbir" memberi- tcupp ai"u*^". -- Ll
rlldr-rLa[ DuPaLr Luwu utara Su]sSl. Minimal bisa memberi- TGUPP dilalukatr.
Luthfi Andi.Mutty pun di t"" U""y"[-"r-*." f."-liu. '-iiilpp-JiM"t 

",* sx
min-ta kesediaannya untuk rA* pit r"tfrn j"l" p"i""f, Gubernur Sulsel Nomor 11ZIlterlibat.. jadibupati.tJr:i'"?iil;;; iahun zorg. sK tersebut

Ntuon mengarGi phaknya wapres. Kita haruqbangun ja- diteken Nurdin pada tanggal
sedang dalam tahap n9go1iasi. riog"" io;i p"p*iy. '- '- 8 januari 2019. Tim ini terdi_
"Kita tunggrr aja. Ini masih kita Diapun 6elum mau bers- ri dari satu ketua, dan enam
bicara.kan. Yangpasti saya hgra- pekulasi terkait posisi kedu- orang anggota, serta 3l tenaga
pkan TGUPP Aisi tambahan inya & TGUPP. Termasuk be- . ahfi ylngiemiunyai keahliin
orang-orang yang seperti -pak saian gaji yal]g bakal diterima diiid""!"y" ol"ring-masing. '

Luthfi Mutty, pak Roem. Kita keduanya jika bersedia kem- Meskf masa Tcnpp tedh
Iagi minta. Mereka-kan-orang bali bergelut di pemerintahan. beralhir, Nurdin mengaku, tak
hebat di pemerintahan," tutur Apqlagi, tahap penjajakan mempermasalahkan SKjabat-
Nwdin yangditemui di kantor masih dilakukan untuk orang annya. "Kita masih bicaral<an
Gubemw Sulsel, kemarin. lain yang bakal diikutkan da- sekarang. Nggak ada masalah

Dia berharap, dengan ket- lam iim-yang baru. "Kita kan SK-nya. SisaTJta pastilon dulu
erlibatan kedua"yi di tCUeg belum tahu. Lagikita sound- orang-orangrry"j' tukas Nur-

ialannya pemeiintahan di ing-sounding dd,u semua. Kita din.
bawafi kepemimpinan ber- penjaiakan siapa-siapa yang Sebelumnya Wakil Ket-
sama Wakil Gubernur Sulsel futa libatkan. Yang plsti adi ua Komisi A DPRD Sulsel,
kedepan bisa lebih baik. So- nilai positif untuk percepatan Ni'matullah berharap, per-
sok keduanya dinilai mampu pembangunan di Sulaweii Se- ombakan TGUPP bisa diikuti
mewuiudkan hal itu. latan," ucap Nur&n. dengan penempatan orang-

Mantan Bupati Banteng dua Diketahui Gubernur SuJsel, orang benar-benar kompeten.
periode inimengatakan, M-Roem Nurdin Abdullah sedang da- Tidaft hanya dari segi keang-
memiliki seguclang pengalaman Iam tahap mengevaluasikin- gotaaan, diapun betharap ada
di pemerinta.han. Selain pernah erja TGUPP Sulsel. Menyusul perampingan struktur keang-
nmjabat sebagai Ketua DPRD rencana perombakan siruk- gotaan.
Sulsel, Roemjuga dikerial sebagai tur dan kompisisi dalam tim - Dia menganggap, kompo-
mantanBupatiSinjaiduaperiode tersebut. sisi tim saaa ini terlalu besar
masa bakti 1993-2003. Evaluasi atas komposi- dengan jumlah.anggota yang

Sementara Luthfi Andi si TGUPP Sulsel pun iem- tertilu banyak. Makinya, per-
Mutty pernah meniabat se- pat mencuat dan menjadi re- ampingan struktur diikuti
bagai Bupati Luwu Utara dua komendasi Tim Badan Ang- dengan penempatan orang-
periode masabakti 1999-2004 garan (Banggar) DPRD Sul- orang yang dinilai produk-
dan 2004-2009. Bahkan pada sel saat peneiapan Ranperda tif. "Kaiau iiulu jumlahnya 30
tahhb 2009, Luthfi pernah ABPD 2020 Pemprov Sulsel, orang, sekarang diturunkan
bertugas menjadi Staf Khusus Desember 2019lalu. jadi 14,atat-2i,1ah. J4ngan
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II-Gefak Cepat
MAKASSA& RAI(SUL - Db.ron=
gan maju di Pemilihan Wali
Kota. Pilwalkot) l.tatliSsdf se-
makin kuat terhadap Kader'
Partai Amanat Nasional tpAN)
Sulsel Iamaluddin Jafar (ID .

Bukan mustahil jika pAN
memiliki hitung-hitungan
tersendiri di Pilwalkot Matas-
sar karena memiliki lima kursi
di DPRD Mal<assar.

Dengan jumlah kursi terse- '

but, PAN tidal ingin menverah-
kan rekomendasi mereka 

'begitu

saja, alan tetapi telah menv-
iapkan kadernya untuk maiu
baik itu menjadi 0I atau 02.

"Kita dorong di Makassar itu
ada Pak Jamaluddin Jafar. Be-
liau ini pemah di DPRD" kata
Bendahara Desk Pilkada DpW
PAN Sg[qel,.gyqlnsuddin Carlbs.

MasD butulmya kusi tam-
bahan, kata Anggbta DPRD Sul_
sel ini, PAN masih melakukan
komunikasi dengan beberffi
partai politik lain untuk mem_
bangun koalisi, termasuk ko-
munikasi dengan kandidat lain.

"Kita hanya melakukan komu-
nikasi saja, baik itu partai lain
maupun dengan kandidat laLm_
ya, karena hingga saat ini behrm
ada partai yang meneeluarkan
SK (surat rekomendasi) untuk
kandidat walikota," tutumra.

Sementara itu, sinval' pAN
untuk mempaketkair balat
calon Wali Kota Makassar Ir-
man Yasin Limpo (None) den_
gan IIjuga semakin mensuat.

Hal rersebut terlilat sait per-
temuan santai penuh kekelu-
argaan ini bersama Sekretads

PAN SulselJamaludifi n lAar

walkot Makassar mendatang
PAN dapat mengusung kad-
ernya.

"Kita berharap mengusung
.kader sendiri, apakah itu calon
wali kota atau calon wakil wali
kota," terang Seketaris Desk
Pilkada PAN Sulsel ini.

Anggota DPRD Sulsel ini me-
nilai, sosok kader yang ideal
diusung di Pilwalkot Makassar
adalah Jamaluddin Iafar

"Pak Jamal (Iamaluddin
Jafar) memiliki kemampuan
den gan segudan g pengalarnan.
Apalagi, beliau kader tulen
PAN-lielasnva.

Menarggap-pe-rtemuan-inil
Irman Yasin Umpo, mengata-
kan, pertemuaq jni rteEp,alarr
silaturalmi dengan elite PAN.

"Mereka ini teman lama se-
muanya. Kita sering memang
silaturahmi," ujarnya.

Menariggapi usungan PAN,
None, sapaan IrmanYasin Lim-
po, menyerahkan sepenuhnya
ke keputusan PAN. Namun,
jika pada akhimya diusung
PAN, maka alan teraiut kem-
bali hubungan lama.

"Hingga grass root PAN su-
dah kita kenal. Kita pemah
beriuang bersama-sama dan
bukan sekedar berjuang, tetapi
betul-betul ber.juang," tam-
bah None, yang pada Pilwalkot
Makassar 2013 lalu juga diu-
sung PAN. (Arm/C)
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Hal ini pun dinilai berbagai
pihak akan terjadi persaingan
sengit antara partai Golkar
yang akan mengusung Indah
melawan pa(ai NasDem yang
akan mengusung Thahai Rurii
di Pilkada Lutra. Apalagi kedua
partai ini saling klaim.punya
basis kuat.

Sekretaris DPw NasDem
Sulsel, Syahru4din Alrif kem-
bali secara tegas mengatakan,
NasDem memiliki basis di Lu-
tra. oleh sebab itu, Pa4ai Nas-
oem alarr beriuang keras un-
tuk -Eremenangkan figur Yang

'iRiirr dius.rng, yakni Thahq

Menurumya, sebagai;'€gru'
yang berpotensi, Thahar RuQt
ielayaknya untuk meirtqrn
Lutra lima tahun kedePan.

"Dengan basis yang kuat,
kami menilai Pak Thahar Rum
punya potensi memenang-
kan pertarungan. Maka Nas-
Dem atan beriuang demi.
memenangkan seluruh kader
yang akan diusung," tega$SYa'
har, Senin (20/ 1).

Dengan demikian hamPir
dipastikan penyerahan SK re-
komendasi NasDem di CCC,
yang rencananya akan digelar
pada tanggal26 Januari, dipas-
tikan salah satu kader NasDem
yang mendapat rekomendasi
untuk trraju di Pilkada adalah
Thahal Rum.

I PENULIS: SURYAOI TASMTII_
I ED!108: HUHAIIMAD ALtEt

"tttantital alilrat siapa-sia-
pa yaig akan mendapat re-
komendasi dari Ketum Surya
Paloh di CCC Makassar," tu-
turnya.
. Sementar4 Ketua Bappi-
lu DPD I Golkar Sulsel, Kadir
Halid iuga mengatakan, untrik
Pilkada Luwu Utara Golkar su-
dah hampir pasti mengusung
Indah. Hanya saja PihaknYa
saat ini masih tengah mencari
sosok pendamping BuPati Pet-
ahana Indah Putri Indriani.

"Bu Indah kan, sudah jadi
kader Golkar, otomatis kita
akan mepperjuangkan untuk
nlenang di Pilkada 2020 ini.
Golkar sudah pasti mengusun-
gnya," uiamya.

gamat
Menanggap
rmat politik

iar, Luhur A Priyanto (1,4P)

menilai, bahwa Pilihan Poli-
tik yang berbeda bagi kePala
daerah dan wakilnla seperti di
Lutra adalah hal biasa saia.

"Terutama bagi Pasangan
hgsil Layi!_pa$4i914ik,-dati
partai politik perigusung. Da-
lam banyak kasui, perbedhral
pilihan terjadi karena desalan
partai politik pendukungnyh,"
ujarnya.

Dikatakan, di samping soal
distribusi sumberdaya kekud-
saan yang timpang. Yang bet-
bahaya sebenarnya dampak
dari persaingan itu. Rivalitas
seperti itu bisa membuat frag-

mentasi daI, i;o-[Aii P em-erin -

rahan.
"Di Pilkada Yang lalu'

fenomena Pecah kongsi i1i
iusa banvak teriadi. Biasanya

Le"rda*pik Pada PelaYanan
oubtik meniadi tidak normal
ian terbelah," ungkaPnYa'

Paline tidak, Pasangan kePa-

ta daeiah dan wakil kePala

daerah vang bersaing itu Pu-
nva konsensus untuk tidal(

membelah laYanan Publik dan'

inJrastukturbirokrasi ----
Soal Peluang keterP nan

terqantung kemamPual mer-

eki memobil jsasi sumberdaya

ootitik. KePala daerah dtun-
i,rnekan soal Penguasaan sum-

heriava di bilokasi ternasuk
keistimewaannYa dalam inter-
nalisasi aktivitas Pemerintarl-
an pada agenda-agenda Politik
elektoral.

"Pensalaman Pilkada sebel-

umnval ada iu8a incumbent
keoaia daerah Yang rumbang

minehadaPi wakilnya s€Pertr

.,onsilaman Indah Putn Yang
iukis menumbangkan kePa-

la daerah Petahana, Ariirn Ju-

naid. Meskipun secara umum'
keoala daerah lebih banyaK

mengalahkan wakilnYa"' jelas-

nya. (D)
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Sulsel Bahas Balai

EOMIS[$ DPRD Sulsel

4gngtrielar RDB (Rapat Dentar
Pdndapat) terkait pertanggung
iawaban Balai Catar Budaya
Sulawesi Selatan terhadaP tin-
dakan penebangan pohon Qan
tanaman yang telah ditanami
oleh salah satu warga masfarakat
r{iamin.

Rapat tersebut dipimpin oleh
Hj. Andi Nurhidayati selaku
wa&il Ketua II dan didarnping
oleh Selle Ks Dalle selaku Ketua
l(omisi A. Di gedung Menara,
Senin (20lU2020). Narnun, san-
gat disaydrykan dalam rapat itu
tidak dihadiri oleh pihak BPCB
(BalaiPelestariandan Cagar .

Budaya) sebagai pihak terkait
'(etua l(omisi A Selle Ks

Dalle mengatakan DPRD hart s
Droaldif disid sebagai mediator
untuk meny.elesaikan
tersebut.

"Kemarin kita sudah serah-
*an sepenuhnya kepada Pihak
bem6riritah untuk proalrif
tapi ujung-ujungnya kembali
lagi disini, maka kali ini DPRD
Sulsel yang akan pmaltif sebagai
mediator unhrl menyelesaikan
persoalan ini,' terangnya.

Salah satu Anggota komisi B.
Usman lonta sangat berharap
persoalan ini harus segera
diselesaikaa dan tidak ingin
berlarut- larut,

"kalau saya ini dalam bentuk
mediasi.kita ulai apa persoalad
dan apa maunya palAliamin ke-
mudian kita panggil BPCB untuk
mendengarkan keterangannya"
Kalau bisa dalam waktu 1-2 hari
ini kita panggil mereka," haraP
politisi PAN sulsel ini.

Pada kesempatan ini. Lgislator
DPRD Sulsel, Rahmat muhayy-
ang iuga setuiu diadakannYa
mediaej dan mendengar tuntu-

, tan dari pihak Aliamin. -
' "Saya sepakat dengan aPa Yang

disampaikan oleh usman lonta,
kita dengar dulu tuntutannya ke-

' mudian kita sampaikankePada
yang bersangkutan," katanlra.

' (kas)
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