PKS Trenggalek Tidak Hanya Sekedar Siapkan Jago Tapi Juga
Faktor Pendukung Lainnya

Journalist: indonesiasatu, Tanggal: 10 Jan 2020
Trenggalek - PKS Trenggalek ternyata tidak main - main dalam perhelatan Pilkada 23 September
nanti.Selain menyiapkan figur terbaiknya partai yang memiliki enam anggota dewan ini juga menyiapkan
faktor pendukung lainnya guna mendongkrak perolehan suara.
Salah satu elite PKS, Diyan Arifin membenarkan jika partainya tidak akan setengah hati dalam Pilkada nanti.
Setidaknya, menurut dia, instruksi dari DPP untuk memecah telor pucuk pimpinan di Jatim menjadikan
semangat yang luar biasa.
"Jika DPP sudah mengamini ini berarti yang ada hanya totalitas dan perjuangan sampai titik darah
penghabisan, " katanya, Jumat (10/1/2020).
Diyan mengatakan jika Tanggal 18 nanti akan diselenggarakan rapat kerja daerah(rakerda) dan salah satu
agenda pentingnya adalah mengumumkan bakal calon Bupati Trenggalek yang direkomendasi DPP.

Diyan menyadari jika PKS tidak bisa memberangkat calon sendiri karena masih kurang 3 kursi sehingga
harus berkoalisi dengan partai lain.
"Kami tidak hanya sekedar komunikasi tapi juga menyatakan kesiapan dengan segala konsekuensinya
dengan harapan bisa berperan dalam memperebutkan orang nomer satu dan dua di Trenggalek, " ucapnya.
Diakuinya jika selama ini sudah menjalin komunikasi non formal dengan partai - partai lain dengan tujuan
menyamakan visi dan misi menjadikan Trenggalek lebih baik.
Selain itu, menurutnya, dengan semakin mepetnya waktu perhelatan Pilkada jajaran elite, tokoh dan kader kader terbaik PKS sudah mulai bergerak untuk menyatukan suara dan kebulatan tekad meraih hasil
maksimal.
Diyan menjelaskan jika partainya masih menjalin hubungan baik dengan semua partai yang ada dan tidak
ada persoalan yang signifikan.
Pria asli Trenggalek ini optimis dengan bermodalkan perolehan suara di pemilu 2019 bisa menjalin
komunikasi dengan partai lain.
"Mudah - mudahan dalam waktu dekat sudah ada komunikasi resmi agar bisa menggalang kekuatan meraih
hasil yang terbaik di Pilkada nanti, " jelasnya(ags).
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