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Merdeka.com - Hubungan Partai Gerindra dengan Partai Demokrat memanas setelah
Andi Arief mengunggah cuitan yang menyebut Prabowo jenderal kardus. Andi Arief
mengaku kecewa dengan sikap politik mantan Danjen Kopassus tersebut.
"Kan bukti si Anas (Urbaningrum), Nazarudin, Angelina (Sondakh), siapa lagi tuh yang
sudah almarhum (Sultan Batugana), terus mantan menteri ESDM (Jero Wacik). Kan
koruptor semua sampai harusnya anaknya ini harusnya diperiksa kasus Hambalang si Ibas
gitu kan, karena diduga menerima kardus Hambalang. Saya kencengin nanti, saya minta
KPK nangkep si Ibas," tegas Pouyouno.
Menurut Arief, Gerindra partai yang realistis yang lebih mempertimbangkan kader
potensial dibandingkan Ketua Kogasma Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang
disebutnya boncel.
"Ya kita sih harus realistis, kalau yang diajukan anak boncel yang pasti kita enggak mau,"
ujarnya.
Arief Pouyono juga tak khawatir soal sidang kehormatan partai yang dilewatinya karena
menyebut AHY boncel. "Gak ada urusan, emang saya minta maaf (ke Demokrat), emang
dateng ke sidang partai, gak ada," tegasnya. [ded]
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Merdeka.com - Politikus Partai Demokrat Andi Arief melemparkan tudingan Ketua
Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bermental jenderal kardus. Andi menyebut
Demokrat tak mau berkoalisi dengan Gerindra karena Prabowo ternyata memilih
Sandiaga yang datang dengan uang Rp 500 M untuk menyawer PKS dan PAN.
Tak cuma itu, Andi Arief juga menuding Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno terlibat
'pengaturan skor' melawan Jokowi.
"Dugaan kami Sandiaga Uno dan Prabowo terlibat pengaturan skor dalam pertandingan
dengan Jokowi," kata Andi Arief dalam pesan singkatnya, Rabu (8/8).
Menurut Andi, operasi pertama adalah untuk menjadikan Jokowi calon tunggal. Jika
tidak berhasil maka operasi selanjutnya menunjuk wakil Prabowo yang lemah dengan
memanfaatkan kesulitan logistik Prabowo.
"Kalau sepakbola namanya pengaturan skor," kata Andi.
Saat dihubungi, Andi Arief mengaku kecewa dengan sikap politik Prabowo. "Baru tadi
malam Prabowo datang dengan semangat perjuangan. Hanya hitungan jam dia berubah
sikap karena uang. Besar kemungkinan kami akan tinggalkan koalisi kardus ini. Lebih baik
kami konsentrasi pada pencalegan ketimbang masuk lumpur politik PAN, PKS dan
Gerindra," jelasnya.
Dia semakin mempertegas sikap politik Gerindra. Partai Demokrat tidak alami kecocokan
karena Prabowo menunjuk orang yang mampu membayar PKS dan PAN.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand
Hutahaean mengatakan, dirinya belum mengetahui terkait soal twitter yang dibuat oleh
Andi Arief yang saat ini menjadi viral.
"Saya belum tahu ya twittnya, jangan-jangan itu bukan twittnya bang Andi Arief," kata
Ferdinand di kediaman SBY di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/8).
Dirinya mengaku belum berani untuk mengomentari hal tersebut. Dia beralasan belum
mengetahui apa perkembangan yang terjadi di dalam rumah Ketua Umum Partai
Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat ini sedang melakukan pertemuan
dengan para kadernya dan akan melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto.. [ian]
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