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Presiden Joko Widodo saat menyapa para bupati yang hadir saat silaturahmi di Istana Bogor, Jawa
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Nasdem menyarankan agar cawapres pendamping Jokowi berasal dari luar partai.
tirto.id - Partai Nasdem menyarankan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Joko
Widodo di Pilpres 2019 lebih baik dari kalangan luar partai politik.
Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Taufiqulhadi menyatakan cawapres dari kalangan
non-partai akan menjaga kesolidan kubu koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019. Dia
menilai pilihan tersebut juga akan membangun situasi kebersamaan di antara
partai-partai anggota koalisi pendukung Jokowi.
"Menurut saya lebih baik wakilnya dari non-partai, itu lebih baik untuk menjaga soliditas
koalisi. Saya berharap parpol tidak perlu memasukkan kadernya menjadi wapres," kata
Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/7/2018) seperti dilansir Antara.
Dia juga menyarankan semua parpol pendukung Jokowi tidak bersikeras menyodorkan
kadernya masing-masing sebagai cawapres.
"Sebaiknya jangan terlalu berhasrat menempatkan kadernya menjadi cawapres, lebih
baik berikan saja ke non-partai," kata dia.
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Baca juga:


Cawapres Jokowi Masih Dibahas, Sekjen PDIP: Tinggal Tunggu Momentum

Taufiqulhadi mengaku optimistis saran partainya tersebut didengar para anggota koalisi
pendukung Jokowi. Dia juga meyakini partai yang sudah menyodorkan kadernya menjadi
kandidat cawapres Jokowi, seperti Golkar, tidak akan meninggalkan koalisi meski yang
terpilih ialah figur non-partai.
Di antara nama-nama kandidat cawapres Jokowi dari luar partai, Taufiqulhadi menilai
mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memenuhi kriteria dari partainya.
"Beliau itu adalah seorang guru besar tata negara, pernah menjadi Ketua MK, dekat
dengan berbagai pihak seperti kaum modernis dan kaum Islam tradisional, menurut saya
cukup baik," ujar Taufiqulhadi.
Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan berdasarkan hasil survei berbagai lembaga,
elektabilitas Mahfud MD juga cukup memuaskan. Dia meyakini Mahfud bisa ikut
mengerek elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019.
Nasdem Serahkan Pilihan Cawapres kepada Jokowi
Meski mengusulkan agar kandidat cawapres berasal dari non-partai serta menilai
Mahfud sebagai figur yang layak, Nasdem memasrahkan keputusan soal pilihan cawapres
sepenuhnya kepada Jokowi. Taufiqulhadi juga mengklaim Nasdem tidak akan
mempersoalkan figur cawapres Jokowi dari partai atau bukan.
"Partai Nasdem menyerahkan pilihan cawapres kepada Pak Jokowi untuk memilih yang
dinilai terbaik dan dapat bekerja sama membangun bangsa dan negara ini," kata
Taufiqulhadi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johny G Plate mengatakan nama
cawapres yang dikantongi oleh Jokowi sudah melalui pertimbangan yang dapat diterima
oleh semua anggota koalisi.
"Nama itu baru diketahui setelah diumumkan pada waktu yang dinilai tepat," kata dia.
Baca juga:


Golkar Tetap Dukung Jokowi Jika Cawapres Terpilih dari Nonpartai
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Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Addi M Idhom
(tirto.id - Politik)
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