Deklarasi #2019PrabowoPresiden di Lampung Kondusif
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Acara deklarasi gerakan #2019PrabowoPresiden di Lampung, Jumat (7/9) berlangsung tanpa
hambatan berarti. (ANTARA FOTO/Ardiansyah)

Jakarta, CNN Indonesia -- Acara deklarasi Gerakan Nasional Prabowo Presiden (GNPP)
di Kota Bandar Lampung berlangsung kondusif pada hari ini, Jumat (7/9).
Sekitar 500 hingga 1.000 orangdisebut hadir dalam acara yang diselenggarakan di
Bambu Kuning Square sejak sekitar pukul 13.00 WIB.
Tiga poin poin penting pun disampaikan dalam acara deklarasi itu.
Pertama, mensosialisasikan serta memenangkan pasangan calon Prabowo Subianto dan
Sandiaga Salahudin Uno untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
2019-2024 lewat Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang demokratis.
Kedua, mensosialisasikan tanda pagar (tagar) #2019PrabowoPresiden sebagai simbol
perjuangan. Terakhir, ikut serta menciptakan suasana Pemilu 2019 yang aman, damai, dan
tertib.
Lihat juga: Ubah Tagar Gerakan, Pendukung Prabowo Disebut Sudah Tobat

"Alhamdulilah, kondusif. Ada 500 sampe 1.000 orang yang hadir," kata salah satu panita
penyelenggara, Mendy Utama, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (6/9).
Ia pun mengatakan pihaknya akan melanjutkan acara deklarasi GNPP ke kota-kota di
Indonesia lainnya dalam waktu dekat.

1

Namun begitu, menurutnya, pihaknya belum memastikan daftar kota selanjutnya yang
akan disambangi untuk mendeklarasikan dukungan Prabowo sebagai Presiden RI ini.
"Belum, tapi akan dilanjutkan seperti ke Kalimantan," tuturnya.
GNPP diinisiasi oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Gerakan itu
dibentuk sebagai langkah konkret untuk memenangkan Prabowo Subianto-Sandiaga
Salahuddin Uno.
Lihat juga: Massa #2019GantiPresiden Belum Tentu Gabung 'PrabowoPresiden'

Dasco mengatakan pemilihan Lampung sebagai lokasi Deklarasi Gerakan Prabowo
Presiden karena banyak masyarakat Lampung merupakan pendukung Prabowo-Sandiaga.
"Animo terhadap juga Prabowo-Sandi cukup besar," ujar Dasco.
Dasco mengklaim simpatisan Prabowo-Sandi di Lampung yang mendorong dirinya
mendeklarasikan #2019PrabowoPresiden.
Nantinya, deklarasi #2019PrabowoPresiden akan terus dilakukan di berbagai daerah.
Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan permintaan simpatisan Prabowo-Sandi level akar
rumput di masing-masing daerah.
Lihat juga: Kawal #2019PrabowoPresiden, Polisi Terjunkan 1.625 Personel

Aspek kesiapan tiap daerah juga akan ditinjau terlebih dahulu oleh GNPP. Dasco
mengatakan pihaknya tidak serta merta langsung mengabulkan permintaan simpatisan
Prabowo-Sandi di daerah tertentu yang ingin menghelat deklarasi.
Dasco mengklaim sejauh ini telah ada simpatisan Prabowo-Sandi di beberapa daerah yang
mengajukan diri untuk menghelat deklarasi. Namun, Dasco masih merahasiakan. (wis)
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