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Appi Temui Sepuh, Fatma
Sopa Warga Bontoala

naaxessa& rnrmuu G-
lang pendaftaran caion pacla
Pemilihan Wali {pilwali) koh
dan Wakil Wali Kota Makas_
sar, beberapa kandidat aktif. 
irersosialisasi. pasangan calon
Munafri tu-ifuddin dan Abdul
Rahman Bando (Appi ARB)
misalnya, dua har.i sowan ke
sepuh Sulawesi Seiatan.

Pada Kamis (6/g) malam,
Appi ARB mengun.iurrgi
kediaman nranlin Wakil
Presiden RI .Iussf 1.1ni1n 6i .y1
Brawijaya Jakarta Selatan.
Laiu Jun'rat {7/8J, ker}ianya
[elsaqra Poiitisi Senior Akia
Mahmud, Bupati Enrekang
Muslimin Eando, berkunl
jung ke kediaman Chairman
Fajar Group AImi Hamu.

"Kita minta restu pak JK
dan Pak Alwi," singkit Appi,
via pesan WhatsApp, .lumit
malam. Kandidat lain. ba_
kal cdlon wakil wali Kota
Makassar Fatmawati Rus_
di berkeliling ke seiumlah
pemukima_n unl uk menyapa
parga sekaligu s mappatabe.

. Teranyar, Fatma sapaan
pasangan calon Wali Kota
Moh Ramdhan pomanto itr:

_ditgmani-Anggota DPRD Sui_
sel. Andi Rachmafika Dewi
menyapa warga Kelurahan
Bontoala Tua, Jumat (7/g).

Cicu sapaan Rachmatika
memuji soal kedisipiinan is_
tri Ketua DpW Nasdem Sul_
sel Rusdi Masse itu. ,,Saya

rasakan itu ketika ingin
bergerak di salah satu lo[a_
si yang pernah terbakar di
Baraya. Sebelum waktu yang
ditentukan, Bu Fatmawa_
ti ternyata sudah berada di
kendaraan yang ditumpang_
rnya untuk bersiap menuju
lokasi," ujar Cicu ddam rilis
Tim Danny-Fatma.(aty)



EfPITA
SEKRETARIAT DPRD PROV SULSEL

Hari/Tanggal

Nama Koran

Halaman

: ,MINGGU,9 AGUsrus 2o2o
ffi6s ,*r

,w-EryIq!4lllr

:

Yaatfam Fawe Elib*rfrWaktu $*pekan
IIAIIASSAR, tRISUn - Setelah Kelua
DPD I Partai Golkar Sulsel, agenda pa-
ling mendebarkan selanjutnya aAalatr
penentuan sekretaris dan bendahara.
Lima formatur sudah ditetapkan.

Mereka inilah yang akan menenen-
tukan pengurus, selain ketua. Arfandy
Idris , Farouk M Betta, A Kadir Halid,
dan Andi Imna Kartika DSari paling
santer disbeut.

Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ter-
pilih, Taufan Pawe (Tp), ke Makassar,
Minggu (9/8/2020) tni.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Dpp
Golkar HM Nurdin Halid tiba di Makas-

sar, Minggu (9/8/2020) dini hari tadi.
TP bersama anggota formatur diberi

waktu sepekan menentukan pengurus

DPD I Golkar Sulsel Periode 2020-2025.
Penentuan posisi stkre_

taris dipastikan'paling,,me-
manas". penentudn posisi
ini disebut,sebut ikut me-
nentukan proses pemilihan
ketua dalam Musda X Gol-
kar Sulsel di The Hotel Sul-
tan, Jakarta pusat, Jumat
(7 /8/2020) tengah malam
atau sekitar pukul Sabtu
(8/8/2020) dini had.

Sebagai partai pemenang
Pemilu 2019 di Sulsel, Gol-
kar menempatkan kader_
nya, Andi Ina Kartika Sari,
sebagai Ketua DpRD Sulsel.

Sebanyak 14 kabupaten/
kota di Sulsel dipimpin ka-
der Golkar, 8 bupati/wali
kota dan 6 wakil bupati/wa-
kil wali kota.

Bursa pengurus
Nama Arfandy Idris, Andi

Ina Kartika Sari, Farouk
M Betta, darr { I{adir Halid
paling santer disebut-sebut
akan menduduki posisi pen-
tins dalau "kabinet Tp".

Di antara mereka. Arfandy
paling laris. Mantan Sekrel
taris Golkar Sulsel ini se_
bagai Koordinator Steering
Committee dalam Musda i
Golkar Sulsel.

Arfandy lebih ,,laris" 
dari_

pada Andi Ina yang notabene
adalah Ketua DpRD Sulsel.

Arfandy, misalnya, dia
paling dijagokan jadi sekre_
taris. Bahkan fika ada ketua

harian, makaEandy dinilai
y. an€ akan mendudukinya.
Andi 

-lna 
juga disebu t_sebut

o_arat menjadi ketua harian
jika posisi ini diputuskan di-
adakan.

, Di.posisi sekretaris juga
tersebut Kadir dan Farouk.
HTV1 saja, ada yang me-
n-yebut Aru, saoaan mantan
Ketua 

-DpRD lvtakassar ini,
akan lebih memilih tetap
menjadi Ketua Golkar Mal
kassar.

Posisi bendahara keba_
nyakan menjagokan Andi
Ina.

Temul NA
Beberapa jam setelah ter-

pilih menjadi Ketua Golkar
Sulsel, TP bertemu Guber-
nur Sulsel Nurdin Abdullah
(NA). Mereka bertemu di
Jakarta, Sabtu (8/8/2020)
siang.

Sorenya, TP bertemu Ke-
tua Umum DPP Partai Gol-
karAahngga Hartarto di VIP
Room Bandara Halim Perda-
nakssuma, Jakarta.

Hadir dalam pertemuan
ini, antara lain, NH, Erwin
Aksa, dan Muhidin M Said.

Dalam pertemuan itu, TP
mengaku melaporkan kon-
sep strategi pemenangan
pilkada yang akan dihelat
serentak di 12 kabupaten/
kota di Sulawesi Selatan, 9
Desember 2020.

"Secara khusus kami
membahas apa yang akan
saya lakukan setelah mus-
da. Saya menawarkan be-
berapa konsep strate$ khu-
susnya pemenangan Elkada
serentak tahun 2020," kata
TP usai bertemu Airlangga.

':Orientasi kepahaman
saya dengan beliau (Air-
Iangga) bagaimana partai
Golkar di Sulsel betul-betul
ada perubahan yang berarti
sehingga saya menawarkan
beberapa konsep strategi
khususnya pemenangan pil-
kada serentak tahun. 2020
untuk 12 kabupaten/kota,"
ielasTP menambahkan.

TP mengaku sudah lama
kagum pada Airlangga. Dan
dia semakin takiub setelah
pertemuan tersebut.

"Saya sangat bangga Ke_
tum kami. karena sangat
luar biasa memberikan sup-
port dan beliau sangat vakin
dapat mengatasi iasalah-
masalah yang ada di Golkar
dan bisa merangkul semua
pihak. Ia juga menitip pe-
san dan harapan agar Gol_

J<ry 
blsa menjadi mitra yang

laitjs bag pemerintah. " ;ehI
TP.(ztslbie)


