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Saling
lagi-lagi membangun koalisi di dua daerah
di Sulsel untuk pilkada serentak 2020. Dua

Pangkep dan Maros.
kan bahwa partainya dan Ger-
inilra memang telali menjajaki
koalisi di beberapa daerah, ter-
masuk Maros.

Sekretaris DPD Gerindra
Sulsel Darmawangsyah Muin
menyebutkan, peluang Wawan
Mattaliu diusung Gerindra di
Pilkada Maros memangada, se-
hingga koalisi Hanura-Gerindra
sangat besar unttrk terwujud.

"Di Maros kita usulkan be-
berapa nama ke DPB termasuk
nama Wawan Mattaliu, tapi
kita lihat saja nanti bagaima-
na hasilnya," ujar wakil ketua
DPRD Sulsel ini.

Terpisah, Andi Nirawati
mengaku sudah mendapat res-
tu dari Hanura unhrk bertarung
fi Pilkada Pangkep 2020. "A1-

hamdulillah ini berkat doa dan
usaha, mereka (Hanura) sudah
siap," paparnya.

Legislator DPRD Sulsel ini
tinggal menunggu restu dari
Gerindra. Sebagai kader; Andi
Nirawati optimistis partainya
juga akan mengusungnya di
Prltada_Pelgk"p 2020.

"Insya Allah bersama Ger_
indra. Nanti kalau sudah leng_
k-ap (syarat usungan), kiia
aka_n sampaikan,,, j ilasnya.

. $ementara itu, Wawan Mat_
tafiu thk menampik f.Jiri
Hanura-Gerindra lerbangun
unduk mengusungnya. Seiali
pun saat ini, &a belum menen_
tul<an calon pendampingnya.
"Kita serahkin (""*" #"tiit)

Hari/Tanggal

Nama Koran

Halaman
a[sltl)o

daerah itu, yakni
Kedua partai ini bahkan

saling melengkapi di dua daer-
ah tersebut. Koalisi Gerindra
(5) dan i{anur.a (2) di pang-
kep menghasillian tujuh kui-
si. Jumlah iniiudah pas untuk
tqs'flnsPe4 !-

Begitu juga di Maros, koali-
s1llanura (4) dan Gerindn (3)
juga menghasilkan tujuh kursi.
Total kursi ini juga sudah pas
unluk membuat poros baru di
Maros2020.

qlP!4*_ep.Haaurasiapmen-
gusung dua kader Gerindm, vakni
Andi Nirawati-Lutfi Hanafi. Se-
dangkan di Maros, Gerin&a jriga
bakal siap mengusung kaderH"a-
nura, yakni Wawan Mattaliu.

Sekretaris DPD Hanura
Sulsel Affandy Agusman Aris
mengatakan, sudah menyetu-
jui paket Andi Nirawati-Lut-
fi_ Hanafi di Pilkada pangkep.
Hanura siap memen"ngta"
pasangan paket Gerindra ini.

"Rekomendasi Hanura su-
dah diserahkan (ke Andi Nira-
Eti:Iar6EanafiL!4bkan, re-
komendasinya sudah dalam ben-
tuk B1-I(MK," jelasnya, kemarin.

Pihaknya tak 
-keberatan

mengusung pasangan ini, se_
kali pun keduanya kader Ger-
indra.. Pihaknya mengang-
gap paket ini berpeluang me_

l11"l.g\a" -Pilkada 
pangkep

2020. "Mereka ini ibarat f,uda
hitam, dan kami yakin mereka
bisa menang di sana," ucapnya.

Soal potensi koalisi Gerin-
dra dan Hanura di Maros, Af-
flldy juga tak menepis. Setab,
pihaknya sempat niembocor-

semuanya ke- partai pengusung.

IcF.tunggu t asil saja," Ijar ek"s

: t(oR/\N!

DPRD Sulsel ini.


