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Politik
Membaca strategi Jokowi tidak bisa dibaca dengan sederhana. Gerakan Jokowi ini
sangat rumit. Apalagi dia tidak terlalu banyak membongkar strateginya. Akan tetapi,
kami hadir untuk menyederhanakan dan membuai kalian. Gerakan politik Jokowi
benar-benar mencengangkan. Langkahnya sulit ditebak. Menghibur, kadang diremehkan,
tapi mematikan....
Ada 9 langkah kuda Jokowi untuk mengunci gerakan politik oposisi dari susunan tim
pemenangan mereka dan pasangan cawapres ini. Ini adalah sebuah strategi indah,
langkah catur yang benar-benar menarik untuk dibahas. Apa saja gerakan kuda Jokowi
yang mengunci gerakan politik oposisi?
Pertama. Untuk mengunci Prabowo dia pilih pak Luhut sama-sama Kopassus. Luhut
Binsar Pandjaitan adalah senior dari Prabowo. Prabowo dibungkam bukan oleh Jokowi.
Tapi Luhut Binsar Pandjaitan. Sosok mantan panglima TNI yang pernah mengurus
Kopassus alias komando pasukan khusus ini menjadi kuda pertama yang disusun oleh
Jokowi.
Kedua. Untuk mengunci ARB dia pilih pak JK sama-sama Golkar dan tokoh kuat di Kadin.
Abu Rizal Bakri, tokoh yang paling bertanggung jawab dalam kasus lumpur Lapindo,
pengusaha besar, memiliki kelemahan.
Jusuf Kalla menjadi sosok yang paling ditakuti oleh elit Golkar sekalipun. Ia tidak ada di
Golkar lagi. Tapi pengaruhnya sangat besar dan sangat menakutkan.
Jusuf Kalla, putra kelahiran Makassar yang penuh manuver itu, membuat Abu Rizal
Bakrie seolah tidak bisa berbuat apa-apa. Gerakan JK ini agak menakutkan. Kadang ia
terlihat berpihak ke sana, kadang ke sini. Tapi dari susunan timses, semua sudah
terjawab.
Ketiga. Untuk mengunci Rizieq, UBN, Abdul Somad dan ulama pendukung Prabowo dia
pilih seorang KH Ma’ruf Amin ketua MUI dan Rais Aam PBNU. Satu orang ini bisa
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membungkam dan mengubah gerakan politik para kaum agamawi. KH Ma’ruf Amin,
seorang yang paling disegani, digandeng Jokowi menjadi cawapres Jokowi. Menghina
Ma’ruf Amin, kalian akan kena penistaan ulama.
Jangan kurang ajar sama sesepuh. Jangan coba-coba tidak memilih Ma’ruf Amin. Ma’ruf
Amin adalah sosok yang begitu fenomenal. Awas distempel haram.
Keempat. Untuk mengunci SBY dia pilih Antasari Azhar mantan ketua KPK. Antasari
Azhar adalah sosok hantu di balik Demokrat. Demokrat benar-benar tidak mampu
bergerak jika ada Antasari Azhar di sana. Ia dipenjara di era SBY dengan tuduhan
pembunuhan. Apa? Antasari? Akhirnya Antasari berpihak kepada Jokowi. Ini yang
membuat SBY takut.
Kelima. Untuk mengunci Amien Rais dia pilih Buya Syafii Maarif sama-sama mantan
Ketua PP Muhammadiyah. Sebenarnya Buya Syafii tidak bisa dibandingkan dengan Amien
Rais.
Buya itu tokoh toleransi. Buya pernah menjadi Ketua PP Muhammadiyah. Sama-sama
pernah jadi Ketua PP Muhammadiyah, Buya menebarkan ajaran yang teduh. Sedangkan
Amien? Jokowi benar-benar punya orang-orang yang bisa melindunginya.
Keenam. Untuk mengunci Neno Warisman dia pilih Via Vallen. Via Vallen adalah artis
kawakan yang luar biasa. Via Vallen pernah menjadi penyanyi di Asian Games, pembukaan.
Dia dibully oleh pendukung Prabowo mengenai lip sync.
Bagaimana bisa begitu? Memang pendukung Prabowo itu tidak jelas. Akibat dibully, Via
Vallen dukung Jokowi. Kelar deh semua. Neno itu artis juga loh. Tahu tidak? Tidak kan?
Penulis juga tidak mau tahu.
Ketujuh. Untuk mengunci Fadli Zon dia pilih Ngabalin. Ngabalin berhasil membungkam
Fadli Zon. Fadli Zon tidak mampu berbuat banyak di hadapan Ngabalin. Ngabalin itu
orangnya keras dan berpendirian. Luar biasa memang. Ngabalin sosok yang dipasang
Jokowi dengan sangat tepat.
Kedelapan. Untuk mengunci Djoko Santoso dia pilih Moeldoko. Sama-sama mantan
panglima TNI, tapi dukungan berbeda. Jokowi memilih Moeldoko, jauh sebelum Djoko
dipilih mereka. Bahkan sekarang nasib Djoko pun luntang lantung dan belum pasti jadi
ketua timses. Strategi mereka mentok.
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Moeldoko sudah jelas memiliki rekam jejak yang baik. Sosok kebapakannya benar-benar
nyata di dalam kehidupan politik masa kini. Sebagai KSP, Moeldoko membuktikan ia
mampu bekerja di luar TNI, dan cocok.
Kesembilan. Untuk mengunci jaringan bisnis dan koneksi kekuatan anak mudanya
Sandiaga Uno, dia pilih Erick Thohir. Sandi bungkam, mematikan sekali gerakan ini.
Menghibur.

Gaya Kuda Hitam Jokowi benar-benar mencengangkan. Langkahnya sulit ditebak.
Menghibur, kadang diremehkan, tapi mematikan....
Artikel terinspirasi dari seorang sahabat. #JokowiLagi
Begitulah kuda-kuda.
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