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Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan menjadi
kandidat presiden di pemilu 2019, Jumat (6/7/2018). tirto.id/Lalu Rahadian

Oleh: Lalu Rahadian - 6 Juli 2018

Kelompok yang menamakan diri Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES)
mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres.
tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dideklarasikan menjadi bakal calon
presiden untuk Pilpres 2019. Deklarasi itu disampaikan kelompok bernama Aliansi
Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES), Jumat (6/7/2018).
Koordinator ANIES, La Ode Basir mengatakan, deklarasi itu dilakukan karena mereka
menganggap Anies sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia. Basir berharap,
Anies mampu mengangkat martabat Indonesia di forum internasional jika menjadi
presiden.
"Ide mengajukan Anies untuk bertarung di Pemilu 2019 merupakan aspirasi dari daerah.
Mereka memandang Indonesia perlu sosok pemimpin muda yang berani, jujur, dan
kompeten," ujar Basir di Gedung Joeang 45, Jakarta.
Dalam deklarasi, Basir mengungkap sejumlah prestasi Anies yang sudah diakui dunia.
Menurut dia, segala pencapaian Anies selama ini mampu menunjukkan kapasitas dan
kompetensi dalam memimpin.
Basir juga menyinggung kedekatan Anies dengan umat dan tokoh lintas agama. Selain itu,
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ia juga menyebut Anies sudah banyak menuntaskan janjinya di DKI Jakarta setelah
terpilih menjadi Gubernur di Pilkada 2017.
Menurut Basir, ada dua hal penting dalam mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden.
Pertama, deklarasi harus dilakukan sejak jauh hari sebelum masa pendaftaran bakal
capres dan cawapres dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
"Capres jabatan yang penting biasanya ditentukan di detik akhir. Kami sebagai kaum
muda ingin mengoreksi. [Kebiasaan] kita kalau besok batas pendaftaran capres, baru
sekarang ditentukan. Maka wajar susah bagi kita menemukan calon pemimpin yang
qualified," ujar Basir.
Alasan kedua, deklarasi dilakukan 4 pekan sebelum masa pendaftaran bakal capres dan
cawapres dibuka agar ANIES memiliki cukup waktu menawarkan nama jagoannya ke
sejumlah partai politik.
Basir mengungkapkan, ANIES tidak berasal dari parpol tertentu. Karena itu, mereka
akan berusaha mengajukan nama Anies sebagai bakal capres ke beberapa parpol.
"Pasca deklarasi ini kami akan konsolidasikan kekuatan untuk ajukan calon kita ke tokoh
masyarakat, tokoh bangsa, parpol, sehingga sangat penting waktu yang tinggal 4 minggu
ini kami bergerak cepat," tutur Basir.
Dalam deklarasinya, ANIES menyatakan siap memenangkan jagoannya sebagai presiden
di pemilu mendatang dengan cara cerdas dan bermartabat. Mereka juga mengimbau
masyarakat menggalang dukungan untuk Anies.
Kelompok itu juga mengajak masyarakat bersatu dan menggalang kekuatan untuk
memenangkan Anies di Pemilu. Terakhir, ANIES berjanji akan melakukan deklarasi
dukungan di daerah-daerah dalam waktu dekat.
Baca juga:


Bertemu Zulkifli Hasan, Anies: Tak Bahas Soal Pilpres 2019



Soal Capres-Cawapres 2019, Anies: Saya Tunggu Gerindra dan PAN



Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Malah Enggak Diundang

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Lalu Rahadian
(tirto.id - Politik)
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