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IARd,Fr& reien-opp Demo_
krat dan Dpp ppp resmi membe-
rikari rekomendasi kepada Munaf-
ri tuifu ddin-Abdul Rahman Bando
(Appi-ARB). Duaparrai cukup jadi
tiket untuk bertarung di pilwal(ot.

Rekomendasi Demokrat clise_
rahkan langsung Ketua.Umum De-
molcat Agus Harimurti yudhoyo-
no (AHY) di kantor Dpp Demolca!
Rabu, 5 Agustus. Appi-ARB kom-
pak mengenakan jaket Demokrat.

Semen tara, rekomendasi secara
simbolis diserahkan Sekjen ppp, tu-
sul Sani didampingi Waketum D pp,

{+tulrrkq1u di Geduns DpR/MpR.
Pertemuan digelar terturup.

Appi mengaku, menyiapkan ren-
cana untuk melalcukan deklarasi.
"Insyaallah bulan ini. Sementara
diatur jadwalnya. Rencananya len-
tu virhral karena masih pandemi,"
ungkapnya.

Appi tak mehampik masih ada
sejumlah partai yang merapat. Kata
dia, Perindo juga dipastikan akan
menambah kekuatan koalisinya. ,

SelainAppi-ARB, Demolcai;'uga
memberikan rekomendasi kepada
paslon lainnya furafis). "Masih akan
diverifikasi usungan. Utamanya ke-
cukupan koalisi. Semua hampir ke-
lar, kecuali Bulukumba. Iika sudah
cukup, maka l0Agustus akanditer-
bitkan B- 1 KWK semua, " ujar Ketua
Bappilu Demolaat Sulsel, Selle KS
Dalle, malamtadi.

Sekjen PPP, Arsul Sani juga me-
nuturkan rekomendasi PPp-unttrk
pilwalkot di Makassar diserahkan-
keAppi-ARB. Kata dia, penyerahan
secara resmi akan dilalqftan DpW
Sulsel. "Nanti urusan Ketua DpW
Pak Aras. Beliau yang akan serah-
kan nan ti secara resmi, "ungkapnya.
Arsul optimis duetini akan mampu
rnemenangkarr kontestasi di pilwal -
kot. (fik/ham)
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WAKTU bagi para pasangan
bakal calon wali kota dan walsil
wali kota hanya tersisa satu
btlan untukberburu dukungan
dari parpol, guna menggenap-
kan syarat minimal (t0 kurii)
'untuk bisa mendaftarkan diri
di Komisi Pemilihan Umum
(ruU)egb@lelierta pilkada
Makassar 2020.

Sejauh ini, masih ada be-
berapa parpol yang belum
menentukan arah dukungan-
nya secara jelas dalam bentuk
rekomendasi usungan untuk
Ptlkada Makassar. Salah sa-
tunya yakni Partai.Keadilan
Sejahtera (PI(S).

Ketua Badan Pemenan-
gan Pemilu (Bappilu) DPW
PKS Sulsel, Sri Rahmi yang
dikonfirmasi mengatakan,
sampai saat ini memang
PKS masih belum meram-
punlkan penentuan bakal
calon yang akan diusung
pada Pllkada serentak 2020
di beberapa daerah di Sulsel,
lermasrrk Kota Mdkassar.

"Gowa, Gow4 Sblaya6 Bar-
ru, Pangkep dan Makassaritu
inemqng belum. Tapi dalam
waku dekat ini akan segera
dirampungkan (penetuan
rekomendasi usungan)," kata
Sri Rahmi, kemarin.

f)itanya perihal arah
dukungan PKS di Pilka-
da Makassar yang sem-
pat disebut-sebut akan
diberikan ke pasangan
Syamsu Rizal-Fadli Ananda
(Dilan), Sri Rahmi'menga-
ku takbisa memastikan hal
tersebut.

"Saya belum tahu," ujamya.
, Serrientara,.Ketua DPW
PKS Sulsel, Surya Darma
mengatakan, penentuan
usungan PKS di beberapa
daerah di Sulselyang sampai

saat ini belum rampungakan
dirampungkan pada akhir
Agustus.

"Kita target paling lambat
rampung akhir Agustus. Ma-
salahnya pendaftaran untuk
cakada kabupatbn kota ke
lGUitu kan awal September.
Jadi ya harus sebelurh itu,"
katanya.

Terprsah, Koordinator TIm
Energi Baru yang merupakan
tim pemenangan pasangan
Dilan, Kukuh Lestariyo men-
gaku jagoannya (Dilan) saat
ini tinggal menunggu kepu-
tusan dari PKS.

"Kalau dari kita sudah dele-
sai, sekarang sisa menunggu
dari PKS itu sendti. Semuan-
ya gn the tac\ so far so good"
kataKukutr. (kaq)
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F0T0-F0T0: C0!RTESY/ABBAS SANDJT

REKOMENDASI PARTAI - pasangan Munafri Arifuddin_Abdul nahman Bando (Appi_ARB)
membahas teknis penverahan rekome-ndasi ppp di katqrg, i.Gn'6i;p pi,p'nrur di Jakarta,sebelum menerima rekomendasi darl Ketua Umum .Dppp 

prrtJi o.rtrrat, Agus HarimurtiYudhovono (AHy), di Kantor Dpp Demokrat, r irokramasi,-ni.rd, rr"i;rta pusat, Rabu(5/8/7020) sore. AHy juga menyerahkan rekomendasi dukungan ,rtJl Eitro, Gowa 2020kepada Adnan purichta lc-hsan.



MAI{ASSA& TRIBUN - PemiIhan
WaIi Kota (Pilwali) Makassar ham-
pir pasti diikuti empat pasangan
calon (paslon). Sebanyak 12 partai
pemilik 50 kursi di DPRD Ma-
kassar diprediksi akan ter-
distr.ibusi kepada empat
paslon tersebut

Partai Demokrat dan
Partai Persatuan Pem-
bangunan (PPP), Rabu
(5 / 8 / 20201, memastikan
mengusung pasangan Mu-
nafri Arifuddin (Appi)-Abdul
Rahman Bando (ARB).

Sehari, Appi-ARB menerima su-
rat rekomendasi dari dua partai di
Jak4lta. -Demokrat memilkl enam
kursi di DPRD Makassar, sedang-
kan PPP lima kursi.

Sebelumnya, Partai Persatuan
Indonesia (Perindo), yang memiliki

dua kusi di DPRD Makassar,
menyatakan mendukung

Appi-ARB. Dengan demi-
kian pasangan ini telah
memiliki 13 kursi;

Golkar yang memiliki
lima kursi juga sudah ti-

dak bisa bergeser lagi dari
Irman Yasin Limpo-Andi

Zunnun Armin Nurdin Halid
(lmun). Golkar diprediksi berkoali-
si dengan Partai Amanat Nasional
(PAN) dan ParLai Keadilan Sejahte-

!a {BI!SLse44 qartai qgrif4in Kary4
(Berkarya).

PAN dan PKS juga masing-
masing memiliki. lima kursi di
DPRD Makassar dan Berkarya satu
kursi. Dengan demikian, knun ba-
kal diss1111g koalisi partai pemilik
16 kursi.

Koalisi Par[ai Gerakan Indonesia
Raya (Gerindra) dan Parlai Nasio-
nal Demokrat {Nasdem)juga sudah
diprediksi tak bergeser lag. Parlai
pemilik 5 dan 6 kursi iiri tetap ko-
koh mengusung Danny Pomanto-
Fatrnawati Rusdi (Idamanta).

Dengan demikian, Adama akan
maju dengan 11 kursi. Partai Hati
Nurani Ralryat (Hanura) menjadi
pelentu. Jika partai ini tetap ber-
sAmtParaai Demokrasi Indone-
sia Perjuangan (PDIP) dan Partai
xefanjfitai Bangsa (PKB), maka
pu"rr[r, Syamsir Rizhl MI-Fadli
anandi (Dilan) akan tetaP maju'

Amir Uskara di Jakarta. da-
Iam,pertemuan ini dibahas
te.knis penyerahan SK ppp
dan disepakati.

"Kalau Pak Appi mau se-
karahg, langsung dikasi,"
ujar Ketua DPW Ppp Sirlsel
Muh Aras. Informasi yang
diperoleh Tribun, penye-
rahan rekomendasi ppp ke
Appi-ARB. kemarin urung
dilakukan karena Aras se-
dang berada di Makassar.

"Kalari sudah di Makas-
sar, yah saya kasi di Makas-
sar saja. Sesuai waktunya
beliau saja," ujar Aras.

Ha4 uri, Appi-ARB kemba-
li ke Makassar unE persi-
apan deklatasi.

pKS Dlnantt
Ketua PDIp Makassar,

Andi Suhada Sappaile, ber-
harap PKS segera menentu-
kan sikap

"Karni tidak tahu kemana
arah PKS. Sedangkan pKS
sendiri kan belumbisa me-
nentukan ke mana arahnya
mereka, jadi kami sendi-
ri. Yang menentukan Dpp.
Kami tinggal menunggu saja
sebenarnya, " jelas Suhada.

Ketua Bappitu pOtp fota
Makassar, Raisul Juz, me-
mastikan PKS akan tetap
bersama Dilan.

Dia, menepis kabar yang,
genyebut PKS berpating
dari Dilan.

"Ini hanya permainan
orang melalui media sosi_
alyang takut kalau pI(S dan
PDIP gabung," ujar Raisul.

Menurututya, isu pI(S dan
PDIP tidak dapat bersatu
dalam, koalisi merupakan
hoaks.

, Meski berbeda dukungaa
di Ungkat pusat, tapi kola-
boraSi kedua partai ini ke-
rap terjadi di daerah. Raisul
merrcontohkan saat pilgub
iSulsel2018, pKS dan pbtp
merupakan motor dari tim
pemenangan Nurdin Abdul:
tah dan Andi Sudirman Su-
laiman. E

inilah, Raisul melanjutkan
yang qengantarkan pasahg
an dengan j argon prof Andal.
an terpilih sebagai Gulernur
dan Wakil Gubemur Sdsel.

"PDIP selama ini'merasa
nyaman jika bersarna pKS,
seperti di Pilgub Sulsel. ya
dua partai ini mgmiliki ja-
ringan saksi terbalk nasio-
nal ini," katanya.

Ti

Kolaborasi keOua pariii

Wakil Ketua DPRD Makbs-
sar yang juga elite Golkar
Makassar, Andi Nurhaldin,
mengatakan, Imun akan se-
gera deklarasi bersama pKS.

"Kita menunggu teman
baru untuk memperkuat
koalisi PAN-Golkar. Semoga
PKS bisa segera bergabuig
bersama kami untuk mem-
perkuat Imun," kata Nurhal-
din.(alylzis)
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Meski hanya memiliki tiga-Ersi
di DPRD Makassar, Hanuramenja-
di "partai paling mahal

Sebab partai besutan Wiranto ini
akan menentukan jurnlah pasang-
an calon di Pilwali Makassar 2020.

Tanpa Hanura. PDIP dan PKB
tidak cukup kursi untuk meng-
amankan Dilan ke pendaftaran
calon di Pilkada Serentak 2020,
4 September 2020, PDIP memiliki
etram kursi. sementara PKB safu.

Meski hanya memiliki 3
kursi di DPRD Makassar,
Hanura menjadi !'partai pa-
ting mahal'.
-Sebab partai besutan

Wiranto ini akan menentu-
kan jurnlah pasangan calon
di Pilwali Makassar 2020.

Tanpa Elanura, pDIp dan
PKB tidak cukup kursi un-
tuk me.ngamankan Dilan ke
pendaftaran calon di pilkada
Serentak 2O2O, 4 September
2020. PDIP memiliki 6 kursi,
sementara PKB l.

,$pi-ARB menerima re-
ko-mendasi langsung dari
Ketua Umum DpPp partai
Demokrat, Agus Harimurti
Yudhoyono (AII9 di Kantor
DPP Demokrat, Jl proklama-
si, Menteng, Jakarta pusat,
kemarin sore.

Appi-ARB didamping, an-
tara lain, Ketua Partai Demo-
krat Sulsel Ni'matullah Erbe
dan Ketua Demokrat Ma-
kassar Adi Rasyid AIi (ARA).
"clear and clean. Demokrat
sudah jelas dan tegas," ujar
Ulla, sapaan Nfmatullah.
, lqktrngarl pp! Demokrat

tercantum dalam SK Reko-
mendasi bemomor 204 / SK/
DPP.PDIVIII/2020.' Alham-
dulillah cukup mi. Insya,{1,
lah kita akan segera deklara-
si,' tegas Appi.

Sebelum terima rekomen-
dasi Demokrat, Appi-ARB
memastikan juga akan ppp.

Kepastian itu diperoleh
dalam pertemuan dengan
Sekretaris Jenderal (sekjen)
DPP PPPAsrul Sani danWa-
kil Ketua Umum Dpp Ppp


