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PKS Bakal Serahkan Rekomendasi Serentalr
Makassar
Tarik Utur
MAKASSAR,FAIAR-Kon-
testasi di intemal pKS terka_
it dukungan ke kandidat ba-
kal calon\\rali Kota Makassar
masih bergejolak DpW pKS
Sulsel dan DPD pKS Makas-
sar,tetap mendukung Deng
Ica), sementara Dpp dika_
barkan alot.
. Phdatahun2Ol8,saatmo-
mentum Pilkada pKS sem_
pat mendukung Sl.amsu Ri_
zal (Deng lca.l) r-ang berpa-
sangan dengan kader pKS,
Iqbal Djalil (ustad rje). Ha-

nya saja karena ddak cukup
koa-Usi, PKS belakangan me_
ninggalkan pasangan ini dan
Iebih memilih Munafri Arif_
uddin-Rachmatika Dewi
(Appi-Cicu).

Pada Pilkada 2020 kali ini,
PKS menjadi partai kedua
yang memberikan dukung_
an ke Deng IcaI berupa reko_
mendasi. Belakangan mun_
cul isu bahwa pKS terlibat
komunikasi intens dengan
Irman Yasin Limpo (No"ne)
yang juga menjadi bakal ca_
lon Wali KotaMakassar.

Sinyalberalihnya &ikung_
an tersebut dipicu pertemu-
an None dengan Habib Sdl_
im yang merupakan Ketua

Dewan Sluro pi(S. Dalam
struku-r intemal partai pKS,
keputusan dukungan dipu_
ruSkan oleh Dewan pimpin_
an Tingkat pusat (DpTp) pKS.
Sementara diketahui kerua
DPTP PKS saat ini diketuai
olehHabibSalim.

Ketua DpD pKS Makas_
sar Anwar Faruq menyata_
t<an, proses di tingkatan DpD
dan DPW PKS iudah final
rekomendasi ke Deng Ical_
Fadli Ananda. Hanya sula, iu
mengal<ui bahwa hasil akhir
ditentukan Dpp pKS. ,,Sam-

pai hari ini masih 95 persen
ke Dilan, 5 persennvi di ta_
ngan DPP," tegas Ailwal Fa-
ruq, Kamis,6Agusrus.

Semen tara ih_r Kerua Bap-
pilu PKS'Suisel, Sri nanmi
mene-gaskan, saat ini pKS
sudah memberikan reko_
mendasi ke lima daerahvai_
tu, HarmilM (Maros), Suardi
Saleh (BamL), Arsyad Kasmar
(Lutra), dandj Lutim kepada
Thoriq H usler, ser-ta An dj Utta
(Bul ukumba). Dukunganter_
sebut hampir fit<s B.iK:WK
_ Namun, format berupa
B.1 KWK untuk Makassar,
Selayar, Gowa, dan pangkep
belum. "Empat daerai iru
yang belum. Masih berpro_
ses, " ujamya. Tetapi, Sri Rah-
mi menyebutkan, B.l KWK
diserahkan serentak pada
awal September. (abd/ham)
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PKS Pastikan Gabung di Koalisi
Suardi Saleh-Andi Mirza Riogi
MAKASSAR - Satu lagi Par-
tai yang mengarahkan duku-
ngan ke pasangan bakal calon

bupati dan wakilbupati Barru,
Suardi Saleh-Andi Mirza Riogi
Idris. Kali ini adalah PKS'
' Partai pemilik dua kursi di
DPRD Barru itu, sisa menyer-
ahkan rekomendasi resmin-
va ke duet Suardi Saleh-Andi
ivlirza Riogi yang diagendakan
dalam waktu dekat ini.

Kepastian PKS ikut ber-
gabung di koalisi Suardi
Salen-And Ogi, sapaan akrab
Andi Mirza Riogi ldris, disam-
paikan Ketua Bappilu DPWPKS
Sulsel Sri Rahmi, kemarin.

"Di Barru, kami ke Pak Su-

ardi Saleh (merrgusung)," te-
gas Sri Rahmi kepada warta-
wan saat ditanya mengenai ke-
pastian usungannya di Pilkada
Barru 9 Desember 2020.

Bergabungnya PKS di
koalisi pasangan perPadu-
an'manyameng kiningna-
wi dan makkiade' itu se-

makin menambah kekuatan
jelang tahapan pendaftaran.
Mengingat, dua parPol besar
lainnya terlebih dahulu su-
dah menyerahkan rekomen-
dasi resmi. Masing-mas-
ing Nasdem lima kursi, dan
Demokrat satu kursi.

Selain itu, PDIP yang juga

sudah memastikan men-

gusung Suardi-Ogi sisa
menyerahkan rekomendasi
tertulisnya. Sehingga, jika dig-

abung totalkursi emPat ParPol
ini, maka jumlahnya l-1kursi.
Sedangkan syarat mengaiukan
pasangan lewat usungan Par-
ool minimal lima kursi.
I S"bulu*rya, Suardi Saleh

yang tercatat sebagai buPa-

ti Birru tidak menampik jika
komunikasinya dengan PKS

sangat intens selama ini.
"Komunikasi sangat baik.

Dan harapan kami, semoga
PKS bisa meniadi salah satu
parpol pengusung kami," sebut

Suardi Saleh, belum lama ini.
ffimuhaimin
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DPRD SULSEL - Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) Rusdin Tabi (Gerindra) d-an Fauzi A
Wawo (PKB) pada rapat Komisi E di ruang rapat komrsi bidang kesejah-
teraan tersebut, lantai tujuh gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo,
Makassar, Kamis (6/8). Rapat membahas Rancangan peraturan Daerah
(Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan

Belanjb'Daerah(APBD)2019. - :' -


