
Gina Swarai Tantang Cellica 
"Tidak ada 

yang berani 
menantang 

Cellica kecuali 
Gina Swara, 

meskipun dia 
junior, tapi 

jangan anggap 
remeh, karena 
dalam sebuah 

pertarungan 
ada istilah 
"The Man 

Behind The 
Gun"-" Siapa 
Orang Dibalik 

Senjata" itu, 
Gina sudah 
dimotivasi 

dengan 
restu Ayah-

Bundanya 
yang sakral 

dan jauh 
lebih senior 

daripada 
Cellica. 

Gina Fadlia Swara, 

put r i sulung mantan 
Bupati Karawang H. 
Ade Swara, dikabarkan 

siap manggung di Pilkada 
Karawang, menantang 
sang Petahana, Cellica 

THE MAN BEHIND 
THE GUN 

Nurrachadiana, pada 2021 
mendatang. Meskipun 
saat ini, Gina masih fokus 
mengumpulkan suara untuk 
Pemilihan Legislatif (Pileg) 
2019 DPRD Provinsi untuk 
kedua kalinya. 

Statement Gina lewat 
medsos dan Koran Local 
menjadi viral dan menjadi 
bahan perbincangan 
masyarakat Karawang, 
karena Gina disebut-sebut 
sudah mengantongi restu 
dari kedua orangtuanya 
untuk manggung dalam 
Pemilihan Bupati Karawang 
periode 2021 mendatang. 
Tantangan serius buat 
Cellica. 

Seperti telah diberi takan 
sebelumnya, Gina 
mengatakan, gak usah 
mancing-mancing dan bikin 
opini, Gina sudah sering 
sampaikan bahwa posisi 
Gina ada dibawah naungan 
partai, "Jadi ya harus sabar 
menunggu dan harus 
ikut i rekomendasi partai. 
Tinggal ist ikhoroh untuk 

mempertimbangkannya," 
katanya. 

Men uni t Gina, kedua 
orangtuanya {Ade Swara -
Bunda Nurlatifah-Red) selalu 
merestui dan mensupport 
dir inya dalam hal apapun, 
apalagi hal yang positif, 
termasuk menjadi calon 
Bupati Karawang. 

Selain itu, Gina juga 
sudah menjal in komunikasi 
dengan beberapa tokoh 
poli t isi yang berpengaruh 
di Kabupaten Karawang, 
diantaranya dari PKB yaitu 
Jimmy Zamakhsyari yang 
senior dan berpengalaman. 
Begitupun dengan Ketua DPD 
Partai Golkar, Sukur Mulyono 
sudah beberapa kali bertemu, 
ketua DPC PDIPdan Ketua 
DPI) Partai Amanat Nasional 
(PAN) Bambang Maryono 
yang pada tahun lain dikenal 
sebagai t im sukses Bupati 
Karawang. "Ya, namanya 
juga si laturahmi, wajar-wajar 
saja," kata Gina. 

Namun saat disodorkan 
nama Bupati Karawang saat 

ini, Cellica Nurachadiana, 
apakah pernah bertemu? 
Gina merespon dengan 
tertawa lepas."Semuanya 
banyak sih yang si laturahmi 
mah, kalau dia {Cellica-Red), 
hehehehe," selorohnya, 
tertawa tanpa dijawab. 

Heigel, pengamat 
sosial polit ik, ekonomi 
dan bisnis di Kabupaten 
Karawang mengatakan, 
wajar-wajar saja kalau Gina 
Swara menantang Cellica 
Nurrachadiana dalam Pilkada 
yang akan digelar nanti. 

"Tidak ada yang berani 
menantang Cellica kecuali 
Gina Swara, meskipun dia 
junior, tapi jangan anggap 
remeh, karena dalam sebuah 
pertarungan ada istilah 
"The Man Behind The Gun " -
"Siapa Orang Dibalik Senjata" 
itu, Gina sudah dimotivasi 
dengan restu Ayah-Bundanya 
yang sakral dan jauh lebih 
senior daripada Cellica. 

Masyarakat Karawang 
belum lupa, Uaji Ade Swara 
itu t idak melakukan korupsi, 

t idak merampok uang APBD 
Kabupaten Karawang. Dia 
dijatuhkan dari kursi bupati, 
terjebak konspirasi polit ik, 
ekonomi dan bisnis papan 
atas. Ya mi r ip-mi r ip kasus 
Meikarta, Bupati Bekasi 
Neneng Hassanah Yasin, itu." 
Kata Heigel. 

Saya sarankan kepada 
Gina Swara, tambah 
Heigel, maju saja di Pilkada 
Karawang nanti, sebab 
Karawang sekarang ini 
nggak ada apa-apanya, Kalau 
sampai ter jadi Ade Swara 
mendukung habis-habisan 
Gina jadi Calbup, Cellica bisa 
kedodoran. "Karena faktanya 
Ade Swara itu masih puny a 
basis massa yang kuat di 
Kabupaten Karawang ini," 
analisa Heigel. 

Saat di konfirmasi melalui 
telepon selulernya, apakah 
serius Gina mau jadi Calbup 
di Kabupaten Karawang 
nanti? kepada Karawang 
Post, Gina Swara mengir im 
SMS berbunyi, "lya, jadi rame 
yah..." tul isnya.(dot) 


