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asyar at Perbatasan
SEBELUM tlnitliasi paaa

akhir pembahasan di draft
I! masih banyak yang men-
jadi sorotan dari tim banggar'
DPRD Sulsel dalam pem-
banpnan di Sulselygg4-
anggap tidak meiata dan
harya fokus pada satu daerah

- perbatasan.saja seperti Seko.
Andi Ir,,vandi Natsir dari

fraksi PAN menyampaikan
j ikap q{a pe4la[aqqn (I$
dirinya. menyoroti,belanj a

daerah yang di dalamnya
ada beberapa program akan
tetapi tidak ada mernasuk-
kan khusus perhatian pada
daerah perbatasan.

"Saya sudah baca dalam
draft KUA isinya ada beberapa
program seperti .penataan
desa dan iainnya namun satu
yang ingin saya sampaikan
ball,lra daerah terpencil area
perbatasan tidak pernah ter-
tLrlis di dalain kebijakan kita.
Yang mana lebih.penting
penataan desa ketim-hang
memperhatikan daerih per.
batasan/' katanya di gedung
lantai,2 DPRD Sulsel, Senin
(z4ls).

- Bahkan Irwandi berkGluh
betapa susaturya hiduP di dae-

rah perbatasan yang dirinYa
sendiripemah mengalarni dari
kecil namrin belum mendaPat
keadilan setiap dalam Pemba-
hasan KUA.

"Saya tau bagaimana su-
sahnya hidup daerah Per-
batasan dan yang Paling
saya paham karena saYa
hidup diperbatasan. Ini soal
keadilan birkan hanYa Seko
yang dip erhatikan," uj arn-va.

Irwandi,.'beranggaP an
mengapa draerah Perbatasan
Bqnp-9owq Bone-Sinjai
yang merupakan daerah
perbatasan Bontocani be-
lum mendapat perhatian ka-
rena saat kampanye gubemur
Nurdin Abdullah tidak mel-
akukan kam panye disana.

"Ini sudah berkali kali
saya sampaikan baik di rapat
paripurna atau di rapatlain-
nya mungkin waktu kampa-

nye tapi tIlak Pernan rer:
muat dalam draft," ielasnYa.

Irrar4ndi menegaskan jika
tidak'ada hal yang melang-
gar dari hak'regulasi' Men-
urutnya sangat.mungkin
fokus untuk merigentaskan
d a erah perbata-an sehj ngga
perlu tertuang kebijakan
dalam finalisasi KUA bisa
menjadi program utama.

Senada Wakil ketua DPRD
Sulsel, Darmawangqyah Muin
menuturkaniika meman$bet-
ul bahwa daerah perbatasan
harus mendapat Perlakuan
prioritas agar daPatmenilcnati
pernbangunan y.ang di gagas

olehpernerintah.
'tladi tugas TAPD tinggal

merubah danmemasukkan
piogram prioritas untuk
daerah terpencil dan Per-
batasani' tutupnya. (kas)

F/NALISAS/ KUA.suasanarapatkerjaBadananggaran(BgllggalDPRDSu/sef Seiin(2418).Kegiatantersebut
terkait lanjutan KUA draft lV, sekaligus finalisasi KUA.dai Pemaparan Aival'PPA,S Tahun Anggaran 2021 ber-
sama I APD yang di hadiri lan$sung oleh Sekretaris Provirisi Su/sel.
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)AKAR'TA, RAKSUL - Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB)
memastikan diri menjadi
barisan partai' pengusung
pasangan bakal calon Bupati
dan Wakil Bupati Gowa, Ad-
nan Purichta Ichsan dan Ab-
dul Rauf Malaganni Kr Kio.
Hal itu, setelah PKB menyer-
ahkan surat dukungan den-
gan format yang disyaratkan
di KPU, format B1-KWK.

Surat dukungan itu diserah-
kan Wakil Ketua Umum DPP
PKB, Iazilul Fawaid, di Kantor
DPP PKB, Ialan Raden Saleh,
Jakarta, Senin {241812020).
PKB menjadi partai ke yang
menyerahkan surat dukungan
foimat BI-KWK ke pasangan
AdnanKio.

bebelumnya, partai-partai
yang sudah menyerahkan su-
rat dukungan dengan format
B1-KWK, diantaranya, PPB
PAN, Perindo dan Nasdem.
Sementara sqlt dukulCln
yang masih dalam bentuk
rekomendasi diantaranya,
Demokrat, PDIP dan Partai
Golkar.

Surat dukungan PKB diteri-
ma langsung Adnan Purichta
Ichsan. Penyerahan disaksi-

TERIMA 81-
KWK; B4kal

calon Bupati: pbtahana
Gowa, Adnan

Purichta
lchsan, saat

menerima su-
rat rekomen-

dasi format
81-KWK yang

diserahkan
langsung Ket-

ua DPP PKB
Muhaimin

lskandar

ke konstituennya untuk men-
yampaikan program-pro gram
Adnan-Kio yang sudah tereal-
ISASI.

"Respon simpatisan PKB
atas langkah politik dalam
mengusung Adnan-Kio juga
sangat positif. Iadi searah an-
tara keinginan simpatisan,
kader dan pengurus," ung-
kapnya.

(FahlC)

BfplrA
SEKRETARIAT DPRD PROV SULSEL

PKB Serahkan Dukungan
Format KPIJ ke Adnan-Kio

kan-KetuaDPW-PKBSuISel,
Azhar Arsyad, anggota DPRD
Sulsel dari Fraksi PKB, Fauzi
Andi Wawo, serta Ketua DPC
PKB Gowa, Abd Hafid Ldtif.

Surat dukungan beruPa
rekomendasi sendiri sebe-
narnya telah diserahkan Ket-
ua Umum PKB, Muhaimin
Iskandar, sejak Februari lalu.
Terbitnya surat dukungan
dengan format BI-KWK, kata
Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar
Arsyad, menjadi bukti komit-
men PKB dalam mengusung
calon sesuai keinginan mas-
yarakat banyak.

"sebelumnya, PKB belum
pernah mengusung calon dari
kelqqgg Yesin Limpo. Baik di
Pilkada kabupaten maupun
di Pilgub. Tapi PKB tidak bisa
menutup mata atas prestasi
yang ditorehkan Pak Adnan di
Gowa.IWakanya di Pilkada ini
kami berada'di barisan pen-
gusung beliau," kata Azhar
usai menyaksikan pener-
ima&n B1-KWK.

Ketua DPC PKB Gowa, Abd
Hafid Latif, menegaskan sejak
partainya memutuskan men-
dukung Adnan-Kio, ia sudah
meminta seluruh pengurus
dan kader PKB untuk turun
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B[$ Ber

Kepastian tersebut s-etelah

pasangan ZAS ) menegaskan
akan maju melalui jalur Par-
pol, dengan mengendarai PKB,

Demokrat dan mengincar PKS.

Sementara Pasangan Prof
Akbar Silo-Daeng Marowa
(PASmo) hingga saat ini ma-
sih belum juga mencukuP-
kan syarat koalisi walau telah
mengamankan Gerindra dan
Hanura sambil memburu Par-
tai Amanat Nasional (PAN). .

Adapun petahana BAS telah
mem.as-tikan mencukupkan
koalisi setelah mendapatkan
restu dari Golkar dan beberapa
partai lain merapat ke dia.

]ika nantinya PKS member-
ikan dukungan kepada pas-,

an gan zaS-d ailaN-l"p1a 
"petahana sudah dipastikan

PASmo akan gugur.
Ketua Tim Desk Pilkada PAN

Sulsel, Syamsuddin Karlos
mengatakan sejauh ini partai
berlambang matahari ini be-
lum mengeluarkan rekomen-
dasi kepada salah satu pas-
angan calon yang pastinya kata
dia sudah ada dua kandidat
dia kerucukan yakni pasangan
Basli Ali- Saiful Arif dan Prof
Akbar Silo- Daeng Marowa.

"Sampai saat ini belum ada,
nanti hari Selasa saya ke Iakarta
jer4pglglglqendasi itu, yans
pastinya antara Basli Ali atau
ProfAkbar Silo," kata Syamsud-
din Karlos, Senin (24l8).
, .Anggota DPRD Sulsel ini
menyebutkan peluang'lebih
besar ketimbang Prof Akbar
Silo karena surveinya leb-

tu Hea ilenuan I[$
vfarAssan RA-KSFL -Pemi-lilian repala Daerah

(Pilkada) kepulauan Selayar sudah hampir pasti head
to head, antira pasangan-bakal calon bupa! petahana
BasliAli- SaifulArif (BAS) dan Zainuddin-Aji Sumarno'

ih tinggi taPi dia befim mau
r.ru-itlikan sebelum ada re-

korrrendasi B 1 -KWK tersebut'
"Kalau kita mengacu kePada

survei, Petahana lebih tingg-i

dan peluangnya sangat besar,"

sinskatnva.
Kitua DPD PKS KePulauan

Selavar, fufianto'mengatakan
m"-attg Partainy-a lebih con-

dong ke ZAS dibanding PA-S1no

vani namanYa iuga diusulkan
bPD te DPW dAN DPP.

i'I(ami lihat, Prof Akbar Silo

lebih memPrioritaskan Partai
lain dibanding PKS. APalagi ]ro.-
munikasi Pak Zainuddin lebih
intens. TaPi kami belum bisa

samoaikan, karena SKnYa be-

lum keluar dari DPB" ucap Anto'
Dia menuturkan nilai tawar

ZAS untuk diusung PKS juga

besar. Dikarenakan Eni SutiYo-

no istri Zainuddin meruPakan
legislator DPRD KePulauan Se-

lavar saat ini.-"Tentu 
itu masuk dalam Per-

timbangan kami. Apalagi beli-
au (Eni Sutiyono) dua periode
(legislator) di PKS. Kita tung-
gu saja keputusan DPB dalam
waktu dekat ini sudah keluar,"
tuturnya.

Ketua DPWPKS Selayar, Surya
Darma tak ingin berkomentar
banyak soal arah dukungan di
Selayar, yang pastinya kata dia
akan memberikan rekomendasi
yang mana terbaik untuk rakyat
Thna Doang tersebut.

"Di Selayar ada tiga yang
mencuat, siapa orangnya?
kami tunggu keputusan DPf;"
singkatnya. (D)
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MAKASSAR - Teka-teki arah dukung-
an PKS di Pilwalkot Makassar 2020 ter-
jawab sudah. Partai ini resmi mengalihkan
dukungannya dari Syamsu Rizal alias Deng
lcal, lalu mantap mengusung pasangan lr--
man Yasin Limpo-Zunnun Halid alias lmun.

x-tua Bappnu orWlxs sul
sel Sri Rahmi memberi komen:
tar terkait surat tugas PKS ke-
pada Deng Ical beberapa waktu
laiu. Dia menanggapinya secara

diplomatis. "Politik ini &namis,
konstalasi politikbukan di lokal
saja, tapi ]uga tingkat nasional.
Semua keputusan final di tingfut
DPP;'kata Sri Rahmi, kemarin.

Ketua Fra}si PKS DPRD Sul-
sel ini menyebutkan, musabab
partainya mengusung Imun
juga bukan tanpa alasan. Sri
Rahmi mengklaim bahwa Ir-
man alias None sudah menjadi
keluarga besar dari PKS.

"Satu hal mengapa PKS ke
None, dikarenakan None se-

karang terdaftar sebagai kader
PKS. Jadi PKS mengusungkad-
er sebagai 01 di Pilkada Makas-
sar," pungkasnya.

Rekomendasi PKS yang
diberikan ke Imun b.lu* b.r-
format KPU atau BL-KWK. Na-
mun, Ketua DPW PKS Sulsel
Surya Darma menggarausi duku-
ngan ini tak akan berubah lagi ke
yang lain. "B1-KWK hanya ting-
gal waktu. Yang jelas kita harus
sosialisasikan usungan kita ini,
karena rekomendasi DPP sudah
keluar," ucapnya.

Dia menilai None berpoten-
si menang di Pilwalkot Matai-
sar 2020. Apalagi di 2013 lalu,
None berhasil menduduki posisi
kedua dari sepuluh paslon yang

bertarung. Atas dasar ini, PK
punya peluang diperhitungkan.

"Kita mengusung Tamsil Lin-
rungyang menempati posisi ket-
iga di 2013 lalu. Sementara Pak
Irman Yasin Limpo posisi kedua
saat itu. Jika suara PIG yang men-
gusung Pak Tamsil bergabung
a. suara Pak Irman tahun

ini, ,rnaki potensinya menang
sangat besar," ungkapnya.

Sementara itu, None enggan

berkomentar banyak setelah me-
nerima rekomendasi PKS. Dia
juga memilih bungkam saat dis-
inggurg mengenai statusnya se-

bagai kader PKS. "Terima kasih
yek. Hahahaha," ucapnya.

Terpisah, Deng lcal menang-
gapi santai sikap PKS yang
mengalihkan dukungan ke
Imun. PKS yang sebelumnya
telah menyerahkan surat tugas
beberapa waktu lalu, berpaling
dari Dilan sebagai dinamika
dan realitas politik.

"Ah, itu biasa dalam politik.
Ya memang begitulah dinami-
ka dan reditas politik saat ini,
&n ktte hercc leruLa-tQlqi
pilih bersabar dan terus ber-
juangi tandasnya.

PKS partai pertama yang
memberi dukungan kepada Deng
Ical. Setelah akhirnya berpasan-
gan dengan Fadli Ananda, paket
dengan akronim Dilan berhas-
il mengumpulkan rekomenda-
si dari PDIP, PKB, dan Hanura.

Dilan pun komitmen menunggu
PKS memberi rekomendasi resmi,
guna deklarasi, tapi belakangan
malah mengabaikan.

"Kita ikuti semua mekan-
isme, tapi kalauyang tidak ikuti
mekanisme yang diusung ya mo
apalagi Itulah realitas politik.
Saya imbau seluruh pendukung
Dilan untr:ktetaplah sabar dalam
berjuang" pungkasnya.

Ketua PMI Makabsar ini men-
gungkapkan, tertepas dari sikap
level pusat PKS yang resmi men-
galihkan dukungan ke Imun, pi-
h"kny" tetap apresiasi perjuan-
gan pengurus DPD Makassar
dan DPW Sulsel. Menurut Deng
Ical, keduanya sudah optimal
memperjuangkan Dilan ke DPB

meski DPP ternyata berkeingi-
nan lain. "Kita sudah ikuti me-
kanisme, tapi bukan kami yang
punya PKS, Jadi silakan. Selamat
jalan,". ungkap mantan Wakil
Walikota Makassar ini.
ffimtiltaimin
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PAN Condong ke BAt
Pasmo Daeng Terancam

MAKASSAR - Partai Amanat
Nasional (PAN) segera menen-
tukan arah dukungan di Pilkada
Kepulauan Selayar 2020. Ken-
dati belum memutuskan, par-
tai matahari terbit ini lebih ion-
dong ke paket petahana, Muh
Basli Ali-Saitul Arif (BAS).

"Sampai saat ini belum ada,
nanti hari Selasa saya ke Ja-
karta je.mput rekomendasin-
ya. Yang pastinya antarA Basli
Ali atau ProfAkbar Silo," kata
Ketua tim desk pilkada PAN
Sulsel Syamsuddin Karlos.

Anggota DPRD Sulsel ini
mengatakan, peluang BAS un-
tuk diusung lebih besar diband-
ing Prof Akbar Silo-Daeng Ma-
rowa (Pasmo Daeng), namun
Karlos tak ingin mengandai-an-
dai sebelum melihat rekomen-
dasi DPP PAN. "Kalaukitamen-
gacu kepada survei, petahana
lebih tinggi, sehingga peluang-
anya sangat besar (diusung dan
menang)," ujarnya.

Kondisi ini membuat Pasmo
Daeng terancam gagal maju di
Pilkada Kepulauan Selayar
2020. Mengingat jurnlah kursi
mereka belum memenuhi syardt
20% atau minimal lima kursi.

. Saatini, Pasmo Daengbaru
mengumpulkan empat kursi,
tiga kursi dari Gerindra dan
satu kursi da4 Hanura. Paket
penantang ini membutuhkan
minimal satu kursi lagi untuk
mencukupkan koalisinya.

Di Selayar tersisa pAN dan
PKS yang belum menentukan
sikap atau belum mengeluar-
kan rekomendasi ke f,aslon
manapun. Namun pAN su_
dah condong ke BAS, sedan-
gkan PKS juga lebih dekat ke
Zainuddin-.Aji Sumarno (ZAS).

Ketua DpD pKS Kepulauan
Selayar Arfianto mengamini
pernyataan, dan menepis jika
partainya lebih condong ke

ZAS dibandingPasmo D-eng
yang namanya juga diusutrkan
DPD ke DPW dan DPP.

' "Kami lihat, Prof Akbar
Silo lebih memprioritaskan
partai lain dibanding PKS,
apalagi komunikasl pak
Zainuddin lebih intens. Tapi
kanii belum bisa sampaikan,
karena SK-nya belum keluar
dari DPP," ucapnya.

Diakuinya, nilai tawar ZAS
untuk diusung PKS juga besar,
dikarenakan Eni Sutiyono istri
Zainuddin merupakan legislator
DPRD Kepulauan Selayar saat ini.

"Tentu itu masuk dalam
pertimbangan kami. Apala-
gi beliau (Eni Sutiyono) dua
periode legislator di PKS. Kita
tunggu saja keputusan Dpp
d4lam waktu dekat ini sudah
keluar," tandisnya.

Praktis, paslon Pasmo Dae-
ng tak kebagian tambahan
kursi, sehingga potensi gagal
maju-bagi paket penantang ini
ii fllkada Kepulauan Selayar
2020 semakin besar.

Dikonfirmasi terpisah, prof
Akbar Silo dan jubirnya Saha-
ruddin tak memberi jawaban.
Nomor yang sering dihubun-
gi tak dijawab dan fidak mem-
beri respons.

Gerindra sebagai salah satu
parpol pengusung pasmo Dae-
ng masih memberi kesem-
patan kepada paslon ini un-
tuk berusaha mencukupkan
koalisi, terlebih pendaftaran
di KPU tersisa dua pekan lagi.

"Kami masih memberi wi.-
tu ke ProfAkbar Silo untuk mel-
akukan langkah mencukupkan
koalisi. Kami beri kesempatan
ke beliau untukberusahajl kata
Selaetaris DPD Gerindra Sulsel
Darmawangsyah Muin.

Soal arah dukungan par-
tainya jika Pasmo D-aeng ga-
gal maju, Wawan sapaannya

tak mlu berFomentar banyak.
"Kita lihat-dlrlu langkah dari
Prof Akbar Silo. Kalau sudah
tiba waktunya, tentu Gerindra
akar mengambil sikap," jelas
Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.
gmuhaimin
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Itmt<lssln, mxstl-t - Dukun -
gan terus mengalir ke pas-
angan Muhammad Yusran
Lalogau-Syahban Sammana
(MYL-SS), tak terkecUali gener-
asi milenial dari kalangan pen-
gusaha. i

Dukungan dari pengusaha
muda Pangkep, Mukhtasyam
Muhtar membuktikan bah-
wa sosok MYL layak menjadi
pemimpin karena sejumlah

'kapasitas dan kapabilitasnya-
MYL memiliki semangat yang
energik, inovasi dan kreatif.

Terlebih di Pilkada Pangkep
2020 ini, kata pria yang akrab
disapa Iccank ini, MYL berpas-
angan dengan Syahban Sam-
mana, seorang birokrat senior
yang punya segudang prestasi,
tidak diragukan lagi pengala-
man, kinerja dan kemampuan-
nya dalam menjalankan pe-
merintahan.

"Pasangan yang klop dan par-
ipurna. Saya yakin, dukungan
generasi milenial di. Pangkep
mengalir deras. OKP dan or-
ganisasi kemahasiswaan ber-
bondong-bondong mengarah-
kan dukungannya ke MYL-SS.
Pangkep makin hebat di tangan
mereka berdua," papar Iccank,
Senin (24l8).

Semangat optimisme pemi-
mpin generasi milenial tum-

' buh dimana-dimana. "Pangkep
akan semakin hebat di berbagai
sektor. Mulai dari pemudanya,
ekonomi, pendidikan, keag-
amaan, pertanian, pariwisata,
industri kreatif dan UKM," be-
bernya.

Sebelumnya pasangan MYL-
SS telah melakukan deklarasi
di Baruga Al Hamid, Kelura-
han Samalewa, Kecamatan
Bungoro, Kabupaten Pangkep,
Rabu (L218) lalu. Pasangan
ini didukung Partai Nasdem,
partai yang memiliki 8 kursi di
DPRD Pangkep.

Ribuan pendukung dan sim-
patisan hadir. Di acara deklara-
si tersebut MY["mreminta restu
dan doa masyarakat Pangkep.

"Kami berdua menyatukan
diri ke dalam sebuah kehen-
dak yang diikat energi baru
untuk memimpin Kabupaten
Pangkep ke depan," ungkap
MYL.

Pada kesempatan ini, Yusran
juga menyampaikan apresia-
si dan penghormatan kepada
para pendukung dan simpati.
san MYL-SS.

"Perkenankan kami men-
yampaikan apresiasi dan peng-
hormatan kepada semua kel-
uarga di Kabupaten pangkep,
keluarga dari partai pendukung
kami, keluarga dari semua tim
kami. Deklarasi ini adalah
amanah masyarakat kabupat-
en Pangkep," ujar MYL.

Dikatakan pula, Partai Nas-
Dem memberikan dukun-
gan pcnuh kepada pasangan
MYL-SS yang siap menuntun
dan menyemangati menuju
Pangkep yang lebih baik.

"Partai NasDem menyatukan
diri dalam energi baru untuk
memperjuangkan demokrasi
dan pemerintahan yang lebih
baik, serta mewujudkan kabu-
paten P,angkep sebagai kabu-
paten yang hebat," ungkapnya.

Yusran jilga menyampaikan

pesan moral leluhur Kabupaten
Pangkep, yakni suara menan-
dai ucapan, ucapan menandai
perilaku, perilaku menandai
manusia dan manusia menan-
dai kehidupan.

"Itulah kehendak nilai-nilai
lokal atas pemimpinya, ber-
ilah suara kepada kami ber-
dua, kami akan membangun
Pangkep menjadi kabupaten
terhebat di Sulawesi Selatan,"
janji dia.

Dikatakan, MI'L-SS mer-
upakan semangat kebangsaan
dan spiritualitas pemimpin
Pangkep, bersatu dalam ener-
gi baru untuk memimpin dan
membangun Pangkep secara
berkelanjutan.

"Satu suara dari penduduk
Kabupaten Pangkep sama
arlinya amanah bagi kami,
amanah untuk mewujudkan
tujuan pembagunan daerah
ini," terangYusran.

Di akhir pidatonya, Yusran
Lologau menutup dengan Pan-
tun yalg berbunyi, "Pisang
Raja Unti Karaeng, Ikan Emas
Iuku Bulaeng, Jangan Cari Tau
Maraeng Yusran-Syahban Ten-
amo Maraeng". :

DEKIARASI. Sekretaris DPW NasDem Sulsel, Syaharuddin Alrif saat menyerahkan
rekomendasi NasDem dalam acara Deklarasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bu-
pati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau dan Syahban Sammana (MYL-SS), di
Baruga Al Hamid, Pangkep, Rabu (12l8).
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MAI{ASSAR, BKM -- Gamang dan
idilematis kini melingkupi sejumlah'to-" '

koh, baik ]ang:fustkecimpung di duhia
politik maupun pemerintahanir Te **
ma terkait pemb-erian dukung& kep###
pasangan calon menjelang pemilihffi. W
.wali kota (pilwali) Makassar., ' 'i',.'.."" '-,ffi

Yusul Gunco, Ketua DPW dekat dengan Deng Ical. Tglj?af urusan bagi IAS'

PKS Suisel Surya Darma, Namun trlmpir pasti, "Tidak adaji urusan," ujar
KetuaDPDPKSMakassar partai berlambang bu- rnllturr ketua DPD Par-

AnwarFarouk,danpoliti- ian sabit kembar ini tai Demokrat Sulsel ini,
si PKS Sulsel Sri Rahmi. mendukung pasangan Senin (24/8)'

Sebelumnya, Ketua None-Zunnun. Sementara Aliyah yang

DPP Partai Golkar Erwin Ketua DPD II Partai kini tercatat sebagai
Aksa dan anggota Dewan Golkar Makassar Farouk anggota Fraksi Partai
Pembina partai Gerindra M Betta yang dimintai Demokrat DPR RI yang

Sandiaga R Uno secafa tanggapannya soal adan- dikonfirmasi, enggan
terbuka mendukung pas- ya potensi kader beringin 4rcmberilan tanggapan.

angan bakal caion wali t.t et3t untuk pu..^ttg"t 9"-w3 Darma berkelit ti-
kota Makassar Munafri yang bukan men.i adi dak ingin mengomentari

Arifuddin-Dr Abdul Rah- L"rrigr.t Golkar, seperti para politisi di luar par-

man Bando. Jika Sandi- ErwinAksadanMuslimin tainya' "Saya tidak mau

aga mengenakan kostum Bando, memberi jawaban mengomentari sikap poli-

n"ppi dan memberikan diplomatis. - tisi dari partai lain. Ka-

dukunganlewattestimoni ;Sry. pikir masyarakat lau dari PKS, kami akan

virtual]maka Erwin Aksa 
"r;;; i.ia"* menilai minta seluruh pengurus

langsung diberi amanah a"" t"f* rambu-rambu danaleguntukkomitmen

-.i.1"al ketua tim pe- organisasi. Silakan mas- memp-erjuangkan usun-

^"rl.rgr., 
Appi-ARB. Srarakat y"rrg 

-;-..rlt"i. 
gan fKS sekuat-kuatnya,"

Padahal Golkar men- kita akan lihat perkem- tandasnya'
dukung pasangan Ir- L""g"."v",; ,3'rr arr, IAsi!!!{eqq-i-u$!ll
man yasin Limpo atias ;;;;;#;l.i;";;;; - 

jt{antan wali kota
None-Andi Zunnun Halid, M;:il;;il;e" fiiiai. 

- 
Y"k"^":T dua periode Il-

sementara Partai Ger- wrLii r"t]r"f ;;;;" ham-Arief Sirajuddin(IAS)

i"a." mendukung pas- Pimpinan Wtlry"h (Di'wi menjadi salah satu tokoh

angan MohammaJFam= pAN SulselAndiMuhaml untuk pasangan Syam-

dhanPomanto-Fatmawati .".alrfanAB-"neea"kun su Rizal MI alias Deng

Rusdi. Erwin Aksa mer- jikaadar."a".y""i-.-- Ical-dokter Fadli Ananda

upakanpolitisiPartaiGol-';;;A;;; ;il;;k;; {?rlan). Selain IAS' ada

kar, dan sandiaga Uno aiu"iip.iirg","". "["r"" ."1.r" no commet deh"'
potiiisi Partai Gerlndra. tidak, maka aL"sr, f.r- :,lli":{" melalui pesan

Adapun Imran Eka sa- iil;; t..trii". x.r"" wfltsAnn, kemarin'
putra-yang pernah men- masih t.t"p -.rnurrg ,.AdaPun 

Syahrul Yasin
jabat ketu" opo rNpr i.""e, v"r, aip;;;l-;;j;:" Lifpol?llgkinimenjabat
"Sulsel secara terbuka i&"?rir""ee, v"rgtti"l ::biqiY"tteripertanian
mundur dari PPP. menyebut ""*'" rri*". 

RI, saat dimintai tangga-

Seperti diketahui, kelu- x.i.r^ opW pi<s-SJ".f pannya.soal kecenderun-

arga SYL banyak berada pJi;';;;; ""*" prtt, gan keluarganya akan
di Partai Nasdem. Ada- sulung IAS yang blrada mendukungNonediband-
pun Aliyah Mustika akan di barisan oilan. ingkan Danny Pomanto

L.r.1u*rrg untuk Appi. Sementara istri IAS, belum memberikan tang-

Sementara sang suami, Aliyah Mustika Ilham gapan'

_yaknillhamAriefsirajud- men-rpakanlegislatorPar- Ketua DPD II Golkar

din dan p,rt.trry, "li..t 
tai Dimokratti Stttty"' *T:I"1* H Muslimin

berjuanguntutcpasangan vans punva tusas men- ?Tt' i:1ci11,.1it-11q
sy.msJRirat aiias dEng gamankan.usungan par- 111TS""a deKrarasl

Ical-dokter paari anaJa] i"i ai pit*^ti Makassar. Appi-ARB sebatas meng-

Khusus untuk porilli soaltidat<solidnva.kel l:i:',::?-ti^*1^1i19:
PKS, sejak awal sudah uargadalampilwali,tidak -:^111 11,1" 

seoagal Ker-
uarga saja," jelas kakak

Gamanedan Dilematis Politisi di Pilwali

Tidak sedikit di antara-
nya secara terbuka mem-
berikan dukungan, meski
harus bertolak belakang
dengan pasangan yang
didukung oleh partai nya.
Mereka ramai menjadi
pembicaraan, khususnya
di media media sosial,
terutama grup WhatApp.

Sebut saja Ketua DPP
Nasdem Syahrul Yasin
Limpo (SYL), Wakil Ketua
DPW Nasdem Sulsel Tenri
OIle YL, Ketua Garnita
Malahayati Indira Chun-
da Tita. Ada pula Ketua
DPP Partai Demokrat Ali-
yah Mustika Ilham dan
putranya Amirul Yamin R.

Sementara merekayang
disebut-sebut gamang
atau dilematis, di antara-
nya anggota Fraksi PAN
DPR RI Mitra Fachrud-
din, dan sang ayah yang
tak lain adalah Ketua
DPD II Golkar Enrekang
Muslimin Bando. Sebab
Abdul Rahman Ban-
do, adik dari Muslimin
Bando atau paman dan
Mitra Fachruddin telah
mendeklarasikan diri se-
bagai bakal calon wakil
wali kota Makassar men-
dampingi Munafri Ari-
fuddin. Sementara PA.N
dan Golkar tidak berada
di barisan pendukung
Appi-Rahman.

Demikian pula hain-
ya Bupati Sinjai A Seto
Gadista Asapa, anggota
Fraksi Gerindra Makassar
Andi Pahievi, Ketua DPC
PPP Makassar Busranud-
in Baso.Tika, politisi

PPP Imran Eka Saputra,
legislator Golkar Makbul
Halim dan Nasran Mone,
politisi Partai Berkarya

kandung Abdul Rahman
Bando ini. lrifl


