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Ramah dan MYL-SS
MAKASSAR - Dua pa$an- bisafilakukandipbkankedua
gan bakal calon di Pilkada A$ustus ini. Karena kita
Pangkep 2020, Abd Rahman masih menunggu rekomen-
easEgairUuammar Mayan! dasi PKS," paparnya.
dan Muhammad Yusran La- Muammar mengamini
logau-Syahban Sammana pernyataan Rahman. Ket-
(MYL-SS) saling mengklaim ua Banteng Muda Indone-
mendapatkanPKS.Sekalipun sia (BMI) Pangkep ini juga
PI$ belum menyatakan sikap meras4 nyaman jika seturuh
diPilkadaPangkep2020. partai pengusung tuntas,

Rahman optimistis PKS setelah itu deklarasi. "Iya,
yang memiliki satu kursi di masih ada partai yang akan
parlemen bisa masuk dalam bergabung. Kita akan tung-
koalisinya, terlebih pasangan gu. Biar enalt juga deklar-
Ramah sejakdulu ingin mem- asinya," ujar kader PDIP ini.
bangunkoalisidaripartaikecil.,l\ru bicara MYL-SS, Abd
"InsyaAllahPI$akanberkoal- Kadir mengaku PKS juga se-
isi dengan kami. Sisa menung- langkah lagi mengusung pa-
gu waktu sajapenydahan re- ketnya. Tinggal menung.
komendasinyai ucapnya. gu rekomendasinya terbit.

Saat ini, Ramah telah men- 'Meski begitu, pasangan peta-
gantongi rekomendasi dari hana ini tetap merericanakan
PDIP (3), PPP (2), Demokrat deklarasi pekan ini.
(1),danPKB(1).Bersamaden- "sebenarnya sudah 907"
gan PKS (1), total delapan kur- PKS mengusung MYL-SS, tapi
si ini sudah lebih dari cukup kami tidak mau mengklaim,
bagi Ramah melenggang kL setelah B1-KWK terbii. Lusa
pilkada, mengingat syarat (Rabu12/8))kitaakandeklar-
minimal paslon di Pilkada asi," ungkap sekretaris DPD
Pangkep tujuhkursi. Nasdem Pangkep ini.

MantanwakilbupatiPang- Ketua Bappilu DPW PKS
kep ini menyatakan, setelah Sulsel Sri Rahmi belum mau
menerima rekomendasi PKS, membocorkan arah dukun-
pihaknya segera menggelar gan partainya di Pilkada
deklarasi. Pihriknyainginpar- Pangkep. "Belum. Iye, masih
taipengusungnyabisatuntas r dinamis," singkat legislator
sebelum mengumumkanhya DPRD Sulsel ini.
ke masyarakat. "semoga saja Umuhaimin
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MAKASSAR - pDIp Sulsel
kembali menyerahkan re-
komendasi usungan untuk
gmpat daerah, hari irli (Se-
lasa 1118). Keempat daerah
itu, Barru, Soppeng, Luwu
Timur, dan Tani Toiaja.

Sekretaris DpD pDip Sul-
sel Rudy Pieter Goni (RpG)

-mengatakan, agenda ini akan
berlangsung di kantor DpD
PDIP Sulsel, Jalan Bawakar-
aeng, Makassar. "Iya, hari
ini penyerahan rekomenda-
si. Sepertinya Tana Toraja,
Soppeng, Luwu Timur, dan
Barru," kata RpG saat di-
hu'bungi, kemarin.

Diprediksi usunsan pDIp
di-Tana Toraja me-ngacu ke
A-lbertur Pqtarru-Jh-on Di-
plomasi. Mengingat Albertus
kader PDII sehingga dipriori_
taskan untuk diusung.

_- !_egrtu juga dengai Barru,
PDIP komitmen m-engusung
kade-rnyaAndi Mirza nlo6 tdl
ris. Ketua DPC pDIp Bamr itu
akan 

-mendampingi petahana
Suardi Saleh di pilliada 2020.

Selanjutnya, partai Ban-
t-eng ini menjagokan Andi
Kaswadi Razak-Lutfi Halide
di Soppeng, pDIp memang
partai pengusung Andi KasI
wadi di Pilkada sEbelumnya.
Sedangkan di Lutim, pdlp
komitmen mengusung Muh
Thoriq Husler-B'udiman.

_ Bakal calon Wakil Bupati
Tana Toraja Jhon Diplomasi
membenarkan jika dirinya
akan menerima rCkomEn-
dasi dari PDIP. Dia akan da-
tang bersama Albertus Pa-
tarru ke DPD.

"'Infonya seperti itu. Kita
akan ke DPD karena besok kan
penyerahan rekomendasi vir-
tual dari Jakarta," kata Jhon

saat dih[bungi, kemarin.

^ !{g" Bupati Soppeng
Andi Kaswadi juga mengif
yakan bahwa dirlnya tefih
mendapat restu dari pDIp.
'!Iye hari ini terima re-
komendasi," singkat Bupa-
ti Soppeng ini.

Sejauh ini, pDIp telah
mengeluarkan relcomendasi
untuk Syamsu Riial-Dokter
Fadli Ananda (Makassar),
Adnan Purichta lchsan-Abl
dul Rauf Malaganni (Gowa)
dan Rahman Assegaf-Muam-
mar Muhayang (pangkep).
JeranJutnya'l'omy Satria
Yulianto-Andi Makkasau
(Bulukumba) dan Muh Basli
Ali-Saiful Arif (Selayar).
Elmuhaimin

RUDY PIETER GONI
Sekretaris DPD PDli Sulsel
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PKB Buat
Poros, Uii

Militansi Kader
BARRU FAIAR - pilkada earru kian seru,
ini setelah PI(B peraih lima kursi di Barru
mendorong kader sendiri, pasangan Mu-
dassir-Aksa Kasim maju di pilkada Bamr
2020. Paslon ini di poros tengah.

Dengan demikian, PilkadaBamr ZOZO i$
ada tiga pasang kandidat yang akan berta-
rung. Malkan-Salahuddin, Suardi-Bau Ogi,
dan Mudassir-Alcsa Kasim. Ada tiga partai
peraih kursi terbe'Sar di Bamr aan ULrfrat
mengusung sendiri calon, Nasdem, Gol-
kar, danPKB.

DeskPilkada DPWPKB Su]sel, Muham-
madHaekalmenyebu&an, pI(B akanmem-
beri pilihan terbaik untuk masyarakat Bar-
ru. Pilihanitu, katany4 adapadakaderyang
diusungPKB.

Pasangan calon yang didorong pKB saat
ini, Mudassir, putra Sekprov Sulsel berpa-

.sangan Akba Kasim yang tidak lain adalah
Ketua DPqPKB Kabupaten Bamr.

,, "Kamiberharap) semogainimembefl pi-
lihan altematifke rakyatdiBamr, karena ie-
lama ini hanya diberi pilihan sangat terba-
tas," katanya.

Soal kemungkinan akan menambah ko-
alisi dari partai lain, ujamya, itu sangat ter-
buka. Meski diakui PKB sudah cukup kur-
si mengusung calon sendiri. '.Kita m-eneri-
ma koalisi partai lain untuk bersama di pil-
kada Barru," katanya.

Ketua DPW PI(B Sulawesi Selatan, Az-
har Arsyad menyerahkan langsung reko-
mendasikepadaMHG-AK. Bagi pKB hal itu
menjadi sejarah perjalanan PI(BKabupaten
Bamr dari nol kursi menjadilimakursi ada-
Iah sebuah,capaian yang perlu diapresiasi.
Hal ini bentukpenghargaan kepada kader-
kader militan PI(B. "Dengan itu kami opti-
mis mengusung kader," ujamya.

Alhar meminta kepada infrastruktur
DPC PIG mulai dari PAC pI(B se Kabupu-
ten Bamr sampai ke Ranting dan dngkat
TPS urukmembangun militansi dan ber-
juang bersama sama unhrkmeniemput ke-
menangan (rus/ham)


