H. Benny Utama, SH. MM Daftar Calon Bupati ke DPD PAN
Pasaman

Journalist: syafrianto, Tanggal: 08 Nov 2019
PASAMAN, -- Bupati Pasaman H. Benny Utama, SH. MM periode 2010-2015 mengembalikan formulir
pendaftaran sebagai bakal calon Bupati Pasaman ke kantor Sekretariat DPD PAN Pasaman, Kamis
(07/11/2029).
Seperti diketahui kantor sekretariat DPD PAN Pasaman sudah membuka penjaringan bakal calon Bupati dan
wakil Bupati mulai dari 4 November dan ditutup sampai 20 November mendatang.
Ketua Tim Pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati, Yudi Alfian didampingi Sekretaris DPD PAN
Pasaman, Rapani mengatakan Empat putra putri terbaik Kabupaten Pasaman mendaftarkan diri sebagai
bakal calon bupati dan wakil bupati Pasaman untuk pemilihan umum kepala daerah setempat pada 2020
mendatang.
"Empat bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar ke Panitia pendaftaran di Sekretariat DPD PAN
Pasaman hari ini adalah, H. Benny Utama, Yulisman, Desty Sopia, dan Sabar AS. Dari empat bacalon yang
mendaftar itu, 3 merupakan dari kader partai, dan satu lagi yakni dari keterwakilan perempuan merupakan
pensiunan bidan," kata Ketua Tim Pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati, Yudi Alfian didampingi

Sekretaris DPD PAN Pasaman, Rapani di Sekretariat PAN Pasaman jalan Adammalik Nomor 77
Lubuksikaping, Kamis (7/11) sore.
Menurutnya, hingga hari keempat pendaftaran bakal calon bupati dan wakil Bupati ini, sudah ada lima orang
yang menyerahkan formulir berkas pendaftaran. Bakal calon tersebut berasal dari berbagai kalangan, seperti
anggota DPRD Pasaman periode 2019 - 2024 dari Fraksii PAN dua orang yakni, Haniful Khairi dan
Yulisman.
Kemudian, anggota DPRD provinsi Sumbar dari Partai Golkar H. Benny Utama, dan anggota DPRD
provinsi dari Demokrat Sabar AS, serta satu orang keterwakilan perempuan yakni Bidan Desty Sopia.
Kata Yudi Alfian, setelah kegiatan penyerahan berkas pendaftaran ini di tutup pada tanggal 20 November
2019 nanti, selanjutnya bakal calon yang telah menyerahkan berkas pendaftaran akan dilakukan
penyampaian visi dan misi. "Rencana penyampaian visi dan misi bakal calon bupati dan wakil bupati akan
dilaksanakan setelah selesai pendaftaran nantinya," ujarnya.
Ditambahkannya, setelah penyampaian visi dan misi, seluruh pengurus harian DPD PAN Pasaman bersama
DPC akan melaksanakan rapat pleno di Kantor Sekretariat PAN Pasaman. Rapat pleno ditujukan untuk
dinilai mulai dari popularitas hingga elektabilitasnya. Namun, kata dia, siapa nantinya yang akan diusung
DPD PAN dalam pilkada mendatang semua keputusan ada di tangan DPW dan DPP PAN.
"Nama-nama bakal calon yang sudah mendaftar itu nanti kami serahkan ke DPW dan DPP. Selanjutnya,
nama tersebut akan dinilai oleh tim, siapa yang paling layak," ujarnya pula.
Yudi mengatakan semua wewenang dan keputusan ada di tangan pusat. Nama bakal calon yang mendaftar
seluruhnya mempunyai elektabilitas dan popularitas yang tinggi. Namun, pihaknya juga terus berkomunikasi
dengan berbagai partai politik untuk menentukan langkah koalisi.
Sekretaris DPD PAN Pasaman, Rapani mengapresiasi bakal calon yang telah meramaikan pendaftaran yang
dibuka DPD PAN Pasaman ini. Termasuk kepada Bidan Desty Sopia karena satu-satunya putri terbaik dari
Pasaman yang mendaftarkan diri ke partai ini.
H. Benny Utama Anggota DPRD provinsi Sumbar dari Partai Golkar mengatakan, penyerahkan berkas
pendaftaran bakal calon bupati pasaman ke Panitia pendaftaran di Sekretariat DPD PAN Pasaman ini
merupakan wujud keseriusan kita untuk ikut dalam kontestasi Pilkada Pasaman 2020 mendatang.
"Alhamdulillah, teman-teman pengurus Partai PAN menyambut kita dan rombongan dengan baik,” ujar
Benny Utama.
Dijelaskan, pengembalian berkas pendaftaran ke DPD PAN ini merupakan mekanisme yang biasa dilakukan
oleh seluruh Parpol, dalam menjaring tokoh-tokoh yang diusung dalam Pilkada.
Menyikapi sambutan hangat pengurus PAN saat pengembalian formulir, Benny Utama menyatakan
apresiasinya. “Semoga ini menjadi tonggak awal yang baik untuk kelanjutan pembangunan Pasaman
kedepan," ujar Benny Utama.
Kata Benny lagi, terkait bagaimana hasilnya nanti, ia akan menyerahkan sepenuhnya kepada DPP PAN
terkait siapa yang nantinya akan dipilih untuk diusung partai besutan Amin Rais tersebut.
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