Jadi Partai Pemenang, PDI
Perjuangan Ogah Mobilisasi
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Bondowoso – Politisi PDI Perjuangan Kabupaten Bondowoso,
Bambang Suwito menargetkan perolehan dua kursi legislatif di
dapil 5 yang meliputi Kecamatan Tegal Ampel, Curahdami, Pakem,
Binakal, Taman Krocok dan Wringin.
Menurut dia, target tersebut merupakan hal yang sangat masuk
akal. Sedangkan untuk Kabupaten, pihaknya menargetkan 9 kursi.
“Kita tidak perlu muluk muluk. Saya kira jika PDI Perjuangan
memperoleh 9 kursi DPRD Bondowoso, itu sudah sangat bagus,”
ujar BK, sapaan akrabnya ketika dikonfirmasi usai mengikuti
rapat paripurna di DPRD Bondowoso, Jumat (12/4/19) pagi.
Menurut BK, kendati PDI Perjuangan merupakan salah satu partai
pendukung Salwa – Irwan yang memiliki peluang besar untuk
memobilisasi massa, namun pihaknya tidak akan melakukan semua
itu. Sebab bagi PDI Perjuangan jika pihaknya melakukan
mobilisasi massa hal itu tak ubahnya seperti pemerintahan
sebelumnya.
“Kesempatan itu ada, tapi kami tidak akan melakukan upaya itu.
Jika kami melakukan upaya seperti itu, maka apa beda antara
pemerintah saat ini dengan masa lalu. Kita ingin masyarakat
memilih kami sesuai dengan nurani. Kita kembalikan hak politik
itu kepada masyarakat,” lontarnya.
BK sendiri optimistis bahwa PDI Perjuangan akan mampu menjadi
partai yang bisa membawa kebaikan bagi masyarakat. Ia juga
yakin partainya bakal mendapatkan kursi sesuai dengan target
yang diinginkan.
“Upaya kita terus melakukan pendekatan ke masyarakat,
meyakinkan mereka bahwa PDI Perjuangan selalu mengedepankan
kepentingan rakyat,” katanya.

Sementara itu, ketua DPC PPP, H Buchari mengemukakan, bahwa
pihaknya sangat yakin jika PPP juga akan bisa mendapatkan
kursi sesuai target, yakni maksimal 3 kursi di tiap daerah
pemilihan (dapil).
“Kita terus bekerja dan meyakinkan masyarakat. KH Salwa efek
tentu juga akan mempengaruhi masyarakat Bondowoso. PPP teruji
dan memiliki kader militan,” paparnya.
Saat ini, sejumlah caleg di kabupaten Bondowoso terus
bergerilya melakukan pendekatan kepada masyarakat dan
meyakinkan mereka agar di pileg mendatang mereka terpilih
sebagai anggota DPRD.
Di hampir semua dapil, yakni dapil 1, 2, 3, 4 dan 5, seluruh
caleg berebut suara rakyat. Bahkan pertarungan antar caleg
dari partai yang sama tak kalah sengitnya. (Muhlis)
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