Cawapres Sandiaga Uno Ziarah
di Makam Imam Lapeo Polman
POLMAN – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Republik Indonesia
(RI) nomor urut 2 Sandiaga Uno pasangan Calon Presiden
(Capres) Prabowo Subianto, berada di Polman dalam rangka
Ziarah ke makam Imam Lapeo. Sabtu, 3 November 2018.
Sebelumnya Cawapres Sandiaga Uno berada di Kabupaten Mamuju
kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Majene dan hari
ini berada di Polman untuk mengunjungi dan berziarah ke Makam
Imam Lapeo, Camapalagian.
Ketua DPD partai Gerindra Sulbar, Andi Ruskati Ali Baal
mengatakan, tujuan utama kedatangan Sandiaga Uno ke Sulbar
selain berziarah ke makam Iman Lapeo di Kecamatan Campalagian,
Polman juga ingin bersilaturahmi dengan masyarakat.
“Sandi kesini bukan kunjungan politik atau kampanye, tujuan
utamanya berziarah ke makam Imam Lapeo.” Kata Anggota DPR RI,
Andi Ruskati Ali Baal.

Menurut Ruskati, Sandiaga Uno ke Sulbar dijadwalkan akan
mengunjungi 3 Kabupaten, yakni Mamuju, Majene dan Polman,
dengan agenda pertama bersilaturahim bersama kaum millenial di
Mamuju kemudian singgah di Majene untuk makan siang.
Selanjutnya lanjut Ruskati, meneruskan perjalanan ke Polman
berziarah ke makam Imam Lapeo dan terakhir beristirahat
sekaligus silaturahim di kediaman istri Gubernur Sulbar, di
Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman.
“Imam Lapeo ini kan ulama kharismatik yang sudah terkenal
dimana mana jadi pak Sandi Uno ingin berkunjung kesana.” Ujar
Andi Ruskati Ali Baal.
Selain itu, kata dia, untuk mengantisipasi tudingan kampanye,
jauh hari sebelumnya pihaknya sudah berkoordinasi dengan
Bawaslu bahwa kedatangan Sandi sudah sesuai prosedur dan tidak
menggunakan atribut partai politik walaupun sudah masuk
tahapan kampanye.
“Tidak ada parpol kita bawa bawa, pak Sandi akan nginap di
Mamuju dan alangkah sombongnya Sandi kalau ke Sulbar tidak
bertemu masyarakat.” Ungkap Andi Ruskati.
Dia berharap masyarakat tidak terlalu kaku menilai negatif
kedatangan Sandi, sebab agenda lain setelah 2 hari di Sulbar,
Sandi akan melanjutkan kunjungan silaturahimnya ke Pinrang,
Sulsel.
“Pak Sandi akan ke Sulbar berjumlah 8 orang terdiri dari tim
dokter dan pengawalnya, marilah kita saling menyapa atau tanya
kabar dengan pak Sandi.” Harap Andi Ruskati Ali Baal.
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