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Andi Muhtar AtiYusuf (Andi

Utta)-Andi EdY Manaf melenggang

ke Pitkada Butukumba. Tiga

rekomendasi partai potitik (Parpo[)

diktaim model 81-KWK dikantongi'
ffi I-cAparp-oltersE6-ryak
ni, Gerindra (5 kursi), Partai
Amahat Nasional {4 kursi),
dan Partai Keadilan Sej ahtera
(3 kusi). Berkoalisinya tiga
parpol tersebut memuluskan
langkair pasangan pengusa-
ha-politikus itu mendaftar di
KPll Bulukumba.

Andi Echa Ahmad, Iuru
bicara pasan gan tser taglin e

harapan baru ini mengata-
kan, AndiUttayang juga Ceo
AmaI- y Group i tu resm i mem -

inang Andi Edy Manaf Yang
kini menjabat sebagai ang-
gotaDPRD Sulsel.
- 

Oleh karera itu, dalam
waktu dekat mereka akan
melalekan deklarasi pasan-
gan. Apalagi rekomendasi
parpol pengusung telah di-
miliki. "Rencananya setelah
Iduladha ini kita melaku-
kan deklarasij' ujamya. Ken-
dati demikian, dtinya tidak
menampik adanya parpol
lain yang akan bergabung ke
koalisinya.

Selaetaris Hanura Sulsel,
AffandyAgusman Ms men-
gatakan, pihaknya masih
menunggu perkembangan
konstalasi politik. Terutama

hasil Musda Golkar S[lsel.
"Kita menunggu hasil Musda
Golkar Sulsel, setelah itukita
mengambil sikaP, ini masih
dinamis l

Kendati demikian, Hanu-
ra sepakat jika AndiUtta ber-
paket dengan Andi EdYkare-
na memiliki banyakPengala-
man. Termasuk rnemiliki ba-
sis massa yang kuat dengan
terpilihnya kembali sebagai

anggota DPRD Sulsel.
Saat ini pasangan lainn-va

yang mencuat Yaitu, TomY
Satria Yulianto -Andi Makka-
sau, Askar Hf-fuum SPink;

Hamzah PangkY-Murniati
Makking, dan IamalauddinLl
Syamsir-AndiMattamP awali'

HamzahOPtimis
Andi Hamzah Pangki

Dun sangat oPtimis menat-
ao Pilkada Bulukumba' Dia
relh meninggalkan jabatan-

nva di oP[D gu]ukumba'

Ketua DPD II Golkar Bulu-
kumba ini me.ngungkaP-
kan, bertarung meruPakan
oeneabdian. |abatan di leg-

islat"or telah ia ialani selama

dga Periode.- 
Oleh karena itu, mantan

.;-Ketua 
DPRD Bulukumba ini

' berinisiatif meningkatkan
pengabdian melalui jalur ek-
sekutif atau pemerintahan.

"Ketika menjadi LruPati
saya akan mengembangan
ide kami dalam memban-
gun Bulukumba dalam ben-
tukvisi misi dan dikerja da-
lam kurung wakhr lima ta-
huni'ujamya.

OIeh karena itu, dia men-
gakr sudah siap mewakaf-
kan. Pengalaman dua peri-
ode sebagai ketua DPRD dan
pengalaman organisasi akan
membuatnyadilidk. e)


