Komisi Pemilihan Umum

KPU Enrekang Tetapkan MBA Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Kamis, 05 September 2013

Enrekang, kpu.go.id&mdash;Berdasarkan hasil rapat Pleno KPU Kabupaten Enrekang, Kamis (5/9), pasangan nomor
urut 3, H Muslimin Bando-H. Muh Amiruddin (MBA) ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Pasangan nomor
urut 3 tersebut, meraih dukungan terbanyak dengan jumlah 62.092 suara atau 55,72 persen dari jumlah suara sah
sebanyak 111.437 suara. Dengan perolehan suara lebih dari 30 persen, maka pemungutan suara pada pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Enrekang, hanya berlangsung satu putaran.
Kemudian pasangan nomor urut empat, H. Saleh Rahim-Kasmin Karumpa (Sikap) berada pada posisi kedua perolehan
suara terbanyak setelah MBA yakni 36.470 suara atau 32,72 persen. Sementara perolehan suara terbanyak ke tiga,
pasangan nomor urut 2, H. Muh Ridwan Abdullah-Muzakkir (Ridhamu) sebanyak 7.554 suara atau 6,77 persen.
Sedangkan pasangan nomor urut satu H. Mustamin Amir-Mahmud Kammane (Mutiara) meraih suara sebanyak 5.321
atau 4,77 persen.
Sementara itu aparat gabungan dari unsur Polri dan TNI menjaga ketat lokasi rapat pleno rekapitulasi yang berlangsung
di Aula Kantor KPU Enrekang, Jalan Jenderal Sudirman No. 25 Batili Enrekang. Puluhan personel Polri dan TNI sejak
pagi menerapkan penjagaan berlapis di area luar dan dalam gedung. Aparat bersiaga di gerbang masuk kantor KPU
Enrekang. Bahkan setiap kendaraan dan orang yang hendak menuju kantor KPU Enrekang, pun satu persatu di periksa.
Ketua KPU Enrekang Usman Abdullah di depan para undangan mengatakan jika proses demokrasi terlaksana hingga
tahapan penetapan calon terpilih berkat kerjasama semua stakeholder. "Semua ini terlaksana atas kerjasa sama semua
pihak. Terima kasih kami sampaikan baik kepada pihak Polri, TNI, para tim pasangan calon, Panwaslu juga pemerintah,"
kata Usman.
Sementara itu Rahmawati Karim anggota KPU Enrekang Devisi Sosialisasi menambahkan jika dari hasil rekapitulasi,
pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 112.058. Itu artinya lanjut Rahmawati Karim, partisipasi pemilih
mencapai 75,99 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 147.460. "Alhamdulillah partisipasi pemilih kita
cukup baik," kata Rahmawati Karim sembari menambahkan jika partisipasi pemilih meningkat 3 persen dari pemilihan
gubernur dan wakil gubernur tanggal 22 Januari 2013 yang lalu. (rahma)
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