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MAKASSAR, BKM -- guk:a 
""Lon 

m-en-cantumkan-nama
_,,^.r; r-^+^ r\/T^r-^-^^* rr--*^r.r_ *-j^ berpasangan,,, jelas Appi,

ucap Syaharuddin ALif Piobabilitas yang tinggi
yang juga wakil ketua ini membuat kandidasi
DPRD Sulsel menjadi sangat dinamis

Wakil Ketua DpC pDIp Terutama karena kepu-
Kota Makassar Raisul tusan dukungan bersifat
Jais, mengemukakan oligarkis dan sentralis-
bahwa semua berpotensi. tik berada di tangan elit
"Tapi kami di PDIP sudah DPPpartai. Parakandidat
selesai. Rekorn'endasi ke tidak lagi memercayai
Dilan, dan'kami,yakin statementdukungandari
Dilan memenuhi pers- pimpinanpartaiditingkat
yaratan ikut dalam kon- wilayah dan daerah.
testasi pilwali Makassar. lAkses untuk komu-
Dengan Hanura, PKB, nikasi politik dan jalan
Insyaallah dengan PKS pintas bernegosiasi den-
Dilan mendapat'dukun: gan elite nasional masih
gan 15 kursi," tandasnya. terbuka. Situasi yang

SekretarisJp-D_la1 membuat determinasi
tai Demokrasi Indonesia kapital sangat menentu-
Perjuangan (PDIP) Sulsel kan dalam pengusungan
Rudy Pieter Goni (RPG), calon," jelas Luhur.
menyakini pasangan ti: Dosen komuniliisi poli-
dak akan berubah lagi. tik UIN Alauddin Makas-
"Ka.mi yakin bahwa Dilan sar Dr Firdaus Muham-
akan maju dalam pemili- mad, menyebut jika po-
han wali kota Makassar," tensi berubah pasangan
uJarnya. itu ada. Karenanya, para

Kata dia, partai-par- kandidat harus memba-
tai besar sela_lu memiliki ngun komitmen dengan
komitmen besar ketika partai pengusung agar
sudah mendukung calon. tetap solid.
Sudahmelaluiprosesyang Namun, ia.mengingat-
panjang dan tentu dengan kan bahwa manuver par-
pertimbangan yang men- tai mengalihkan usungan
dalam dan penuh kalku- juga berisiko pada citra
lasi, baik politik maupun partai dan kepentingan'
elektabilitas. politiknya ke depan. -"Se-

"Pasangan Dilan tidak bab mereka dianggap
kami ragukan. Bahkan inkonsistensi kecuali
kami sudah mensosial_ memiliki argumen rasion-
isasikan secara internal. a1," pungkas Firdaus. (rif)
Untuk pengenalan ke dalam
partai, sebelum masa kam-
panye nanti. PDI Perjuan-
gan solid mendukung pas-
angan Dilan," tegas RPG.

Citra Partai

Pengamat politik dari
Unismuh Makassar Dr
Luhur A Prianto, menilai
semakin tingginya ketida-
kpastian dalam dukun-
gan partai saat ini. Ke-
pastiErn dukungan dalam
bentuk surat tertulis saja,
masih sangat muagkin
berubah.

wali kota Makassar diprediksi ma- I"n" .

sih bisa mengganti pl.".rg..rrry. *T31t''
jetangpendaftaran di d;t.:;;i - l:,']lt"t 

Partai Keadilan

i*r^rrtrrrr* (rrQ xotavr;il;, sejahtera (PKS) sulsel sri
4-6 Septemu.. -"rra.l;;-H"i Llll' mengemukakan
,itu bisa saja terjadi bi;-;i;;.il- bila^semua bisa berubali'

menit akhirdrrt o.rg".rfrriJtiA; ,, T-1^ ""-* dilontarkan
mencukupi r.*",." u"'ir*, r.. i.rrr- fir:Bli iffr3,?) "J[S ffiididat lain. Atau balon pasangan ":':'
dinilai tid,ak puny" ;;il;ilil; :1s'y1 Darrna' Ia be-

raihan suara nantirry..'- ---D---- 
iYilt bahwa pasangan

Saat ini.ada empat pasangan P'.t1 *"i"utrganti' "Bisa
calon w4t! lotaar.*rkii*Jil;; te-tap' bisa juga berganti'

-vang berpalr;;=G;; sampai sekarang masih
rantaran t.lJ ;;";;;i menunggu keputusan
dukungan atau rrr'."t dari,Dewan Pimpinan
tugas. g"hkut sudah ada Pusat (DPP) PKS"' jelas
yang menerima rekomen- "Yy? 

Darma'

a."iarr.rrru."trr[ro.-", Hal berbeda disam-
KPU 81 KWK dari oartai paikan Wakil Ketua DPW

politik. ' Partai Kebangkitan Bang-
' Keempatnya adalah sa (PKB) Sulsel Farzi i\ndi
p"*r.rg"r, pi"rt"-"t"J wawo' "Entahlah kalau
hamatian pomanto-fti Pasal18an lainnya- Kalau
Fatmawati Rusdi Masse, kami Insyaallah istiqa-
syamsu nirJvri-at r'"aii mah di pasangan Dilan'
Ananda, Munafri Arif;J- l*p"i di titik akhir per-

din_Abdul Rahman Ban_ juangan," jelas anggota
do, serta pasangan Irman "L*P 

Sulsel ini'
Yasin Limpo J;il;anj' ^KetuaD:y4 

Pimpinan
ZurvtwoHalid- Daerah (DpD) II partai

Ada yang menyebut 9"'I* Makassar Farouk
bahwa pas-"rgrr, "boleh M Betta' juga yakin jika
saja belgantl Hal itu l":I'c""usunganPartai
diketahuidari informasi Golkar tidak berubah.
yang mencuat, uatrw. 

=!nSy944h*-Gq]E4L 
su:-*-' ,:-,^.'.* dah final. Sesuai yangsalan Dalon wall kota

tengah ","+F :t+_; tTfl3Llj*ftj5,:ffi
ya. Bla tidi;.;:;;;t STITketuaDPRDKota
i,"r"p,", bi"; ;;i" ;;;i **ff;frgffi;jjjfi
pergantian. Namun, tilak roil-ilrt 

^""ar 
Andi Rach_sedikit yang meneqaskan ^*; -

pasans€rn tid;;;;"#- -l$"ewialiascicu,juga

Bakar calon wali kota f:g$d"'pasangan' 
"Ka-

syamsu Ri,;i ;;;i,;.;; 3:_?r:L*T::,":1il
tidak ada pergantian pas- l1Y:t' t<usor ltu sudan

ansan."x"r"""r."*Itj5t- ll# Partai pengusung

mi. rnsyaaril;"ril; ::fHlkelua*an 
81 KWK,

'"?lP:lTi 
(lild; 

-' 
" ix#,13'##",6frjHal sanna dlsamDa_1kan

Munafri A.ii;ddH.*.x?- :jf ketua Komisi B DPRD

lau paqqqean4.pp!: aqb. .Y:tl*''
ma, sei.-t a.ffi ^ 

Hal sama^t.t:g1"k"i
akan bdrga^ti. ep"i"gi Sekretaris DPW Partai

;:,Xff13,1x;f::' rli ffi:lhitlf*"#:
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NAMTE uhim,baru

pasangan Mohammad
Ramdhan'Darury'poman-
to - Fatrnawati Rusdi yang
benar-benar suaah iia!,
dengan mengantongi re_
komendasi usungan for_
mat B.I-KWK dari parpol
pengusnngny4 yalcri par_
tai NasDem dan Gerindra

dengan total I t krsi di par_
lemen, atau melebihi svarat
minimal pencalonan unruk
mengikuti pilkada Makassar
2020 (minimal 10 kursi).

.. Pasangan dengan tag_
line iDAMANTA itu bah-
kan sudah menggelar rapat
perdana bersama partai
pengusung dan ratusan
komunitas serta tokoh mas_
yarakat pendukun gnya pada
Senin (3/B/2020) talu.

. Sementara tiga pasangan
bakal calon Iainnya yang
digadang-gadan[ baka]
menjadi pesaing pasangan
Danny-Farma di pilkida
jvlakassar 2020, sampai saat
ini masih diliputi ketidak_
pastian dan sibuk berburu
rekomendasi parpol.

Seperti pasangan Syamsu
Rizal - Fadli Anandayangse-
bel u mnya di gadan gl gad"an g
bakal diusung oleh banya[
parpol, kini hanya men_
gantongi rekomendasi dari
PDIP- (6 kursi), Hanura (3
kursi), dan pI(B (1 kursi).
Sementara PKS yang awal_
nya disebut-sebui bakal
mengususng pasangan ini,
belakangan justru d.iisukan
hengkang ke pasangan Ir_
man Yasin Limpo - Andi Zu_
nnun Armin Nurdin Halid.

Meski dari segi iumlah
total kursi sudah memenuhi
syarat minimal dukungan,
namun pasangan dengan
tagline DILAN tersebutbe_
lum mengantongi surat B.l -
K!trK dari parpol pengusung
seDagal syarat mutlak untuk
mendaftarkan diri ke IeU.

Bahkan, jadwal deklarasi
pasangan ini pun belum
ielas. Koordinator Tim En_

Pasalnya, sec'ara resmi pas-
angan ini baru mengantongi
rekomendasi dari Par:tai
Demokrat (6 kursi). Semen-
tara dari PPP (5 kursi) dan
Perindo (2 kursi), belum
secara resmi diterima dan
baru berupa penyampaian
secara lisan.

Meski begitu, pasangan
Appi-ARB tetap optimis
bakal bisa maju bertarung
di Pilkada Makassar tahun
ini dengan dukungan koalisi
dari empat parpol.

"Insha Allah diusung dan
didukung oieh Demokrat,
PPP, Perindo dan PSI," kata
juru bicara pasangan Ap-
pi-ARB, Fadli.

Perihal jadr.t aI deklarasi,
Fadli menyebut, Appi-ARB
masih mencari moment
yang tepat. Namun yang
pasti bakal digelar bulan
ini.

"Rencana deklarasi bulan
ini. Untuk waktu pastinya,
sedang kami matangkan,"
ujarnya.

Sebelumnya, saat pas-
angan Danny-Fatma meng-
gelar rapat perdana bersama
partai pengusung dan ratur-
san komunitas serta tokoh
masyarakat pendukungn -
ya pada Senin (3/8/2020)
lalu, Sekretaris DPW Partai
NasDem Sulsel, Syahrud-
din Alrif menyebu! saat ini
Danny-Fatma merupakan
pasangan yang paling siap
untuk bertarung di Pilkada
Makasar 2020.

"Tidak lama lagi pendaft-
aran dibuka, dan kita siap
untuk rnendaftarkan Dan-
ny-Fatma di KPU. Proses
administrasi sudah selesai,
dan segala persyaratan su-
dah kita penuhi. Danny-Fat-
ma pasangan paling siap,"
kata Syahar.

Sementara, Ketua DPC

p
Partai Gerindra Kota N{akas-
sar, Erick l{oras mengaku
mBiihat adanya sefitan€Jat
yeihg luar biasa pada ra-
pat perdana tersebut. Hal
itu, kata dia, harus terus
dijaga hiirgga pasangan
Danny-Fatma benar-be-
nar meraih kernenangan di
Pilkatla Makassar 2020.

"Saya merasakan ada se-
mangat di rapat perdana ini,
dan semangat ini harus kita
jaga terus sampai meraih
kemenangan," kata Erick.

Pada kesempatan terse-
but, Erick juga meminta
seluluh tim pendukung un-
tuk tancap gas rnemenang-
kan Danny-Fatma.

"I(alau sekarang baru B0

km pel jam, kita harus tan-
cap gas hingga 200 km per
janLujarnya

Danny Pomanto sendiri
yang memimpin langsung
kegiatan tersebut menga-
takan, rapat perdana itu
menunjukkan pertanda
baik. Pasalnya, diadakan
secara lengkap be(sama
seluruh tokoh masyarakat;
komunitas serta jajaran Par-
tai NasDem dan Gerindra
yang merupakan partai pen-
gusungnya.

"Saya kira ini adalah lang-
kah awal yang bagus," kata
Drinny.

Sejumlah agenda pent*
ing untuk pemenangan
pasangan Danny-Fatma
di Pilkada Makasar 2020
pun dibahas dalam rapat
tersebut. Salah satunya yak-
ni pembentukan 10 ribu
'Infanteri Bassi Barania'.
(nca-nra)

yang
Benflr-bencilr Sia

ergi Baru tim pemenangan
pasangan DILAN), Kukuh
Lestarlyq yang ditanya peri -
hal jarlwai de[arasi jagban-
nya di Pilkada Kota Makas-
sar itu hanya mengatakan,
pihaknya masih menunggu
keputusan dari KpU tertialt
,Protokol kesehatan saat
deklarasi nantinya.

"Untuk deklarasi, kami
masih sementara menung-
gu keputusan dari KpU,
karena kami mau menye-
suaikan dengan aturan KpU
terkait protokol kesehatan
saat deklarasi nanti," kata
Kukuh, kemarin.

Pasangan bakal calon
lainnya, yakni Irman yasin
Limpo - Andi Zunnun Armin
Nurdin Halid, meski belum
mengatongi surat rekomen-
dasi dalam bentuk format
B.1-KWK dari parpol pen-
gusungnya (Golkar 5 kursi
,dan PAN 5 kursi), namun
pasangan dengan tdgline
IMUN ini tetap optimis akan
ikut bertarung di pilkada
Makassar.

Apalagi belakangan, pas-
angan ini juga diisukan
mendapatkan dukungan
dari PKS yang mengen-
dalikan 5 kursi dan partai
Berkarya yang memegang
I kursi. Namun hingga kini
kedua partai tersebut be-
lum memutuskan secara re-
smi siapa paslon yang akan
didukung. Pasangan ini pun
ren cananya akan menggelar
deklarasi bulan ini.

"Saya kira tidak ada
kata lain. Tidak ada ala-
san lagi kalau tidak bulan
ini, kalau bulan sembilan
sudah pendaftaran," kata
Ketua DPD PAN Makassar,
HamzahHamid.

SedangkanpasanganMu-
nafriArifuddin - Abdul Rah-
man Bando sejauh ini masih
harus berupaya mencukup-
f;an jumlah total dukungan
dhri partai pengusungnya.
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BERCANDA--Bakal calon wakilwali kota Makassar Hj Fatmawati Rusdi bercanda dengan salah seorang warga Kelurahan Ende, Selasa (1 1/g) disaksikJsrianggota DPRD Sulsel Andre prasetyo Tanta. rrqrvq r\vrurqlrqr
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MaXaSSan, BKM -- Sosialisasi mulai digencarkan para ba-
kal calon wali kota maupun wakil wali kota Makassar usai
meneriqra rekpmendasi dari sejumlah partai politik.

-Ka1i 
ini, bakal calon wakil wali kota Makass-

sar, Fatmawad'Rllsdi Masse masuk- loroQg
dengan melakuk-an agenda'mappatabei dan
merryapa*arga di Kehrrahan Ende, Kecarriatan
Waio, Selasa (11/8).

S'"^t F"t*r.t"ati tiba, puluhan warga dan
tokoh masyarakat telah menunggu di bawah
tenda. Hujan yangmengguyur tidak menllrrut-
kan semangat wa-rga untuk bertemu dengan
calon pemimPin mereka.

Teriakan ADAMA--jargon Mohammad Ram-
dhan (Daany) Pomanto - Fatmawati Rusdi
m€nggema menyamlcutr mj'{Iltan 3lqgoe DPR

RI ini datang didampingi beberapa anggota
DPRD Makassar dan Sulsel diantaranya
Rudianto Lallo, Andi Rachmatika Dewi, Andre
Fraset5ro Tanta dan Mario David'

"fami rindu Danny - Fatma' ADAMA "'
ADAMA ... ADAMA. Rinduma',"teriak warga
dan tokoh masYarakat menYambut

Fdtmawati "elanlut.rya 
dengan luwes dan

tanpa sekat berinteraksi dengan masyarakat'
"S"y. "..t*g 

berada di tengah-tengah-mas-
var"akat feluiahan Ende. Hari ini saya ber?ir-i
'<1i tengah-tengah bapak-ibu sekalian.untuk
'mappltabe', meminta restu, doa, 4an 4ry-
oan." tutur Fatmawatiyangjuga mantan Ketua

FpXf ".t.ma 
1 O tahun di Kabupaten srdrap'

- -iatmawati juga mengapresiasi Y^tgt,ITc
tetap semangJt ingin bertem-u dgngaSnVa

.,JJ":.rpr.t hu]an m-tngguyLlr'":*i ^g:fr
karena*alauhujan tak menJrurutkan seman-

g"t.""*v*"t "t,; 
ucaP Fatmawati"

Salah satu tokoh masyaral{at setempatfSan-
ti, pada kesempatan ini menegaskan dukugan
dan berjanji memenangkan Danny-Fatma
pada 9 Desember 2O2O mendatang. Fatmawati
sebagai satu-satlrnya figur perempuan yang
ikut berkontestasi jadi alasan. "Perempuan
bisa tonji. Kita kompak selalu menangkan
ADAMA," serunya.

Di sela-sela kegiatan, Fatmawati men ginga.t-
kan masyarakat agar- senantiasa menerapkan
protokol kesehatan Covid-l9. "Kita harus
mengedepankan protokol kesehatan. Pakai
hand sanitizer dan rajin-rajin cuci tangan.
Ingat, kalau keluar rumah pakai masker,"
ucap Fatmawati.
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