Andi Arief: Perintah SBY Jelas Dua Kaki
Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
https://news.detik.com/berita/4207021/andi-arief-perintah-sby-jelas-dua-kaki

Selasa 11 September 2018, 17:25 WIB

Andi Arief (Muhammad Adimaja/Antara Foto)

Jakarta - Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief mengakui isu mereka bermain dua kaki
ramai diperbincangkan publik. Andi mengatakan, 'dua kaki' merupakan perintah Ketua
Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Soal Demokrat dua kaki jadi ramai. Perintah Ketua Umum SBY itu jelas memang dua
kaki," ujar Andi lewat Twitter, Selasa (11/9/2018). Andi telah mengizinkan detikcom
mengutip tweet-nya.
Baca juga: PD: Pemilu Butuh Seni Tinggi agar Gerindra Tak Besar Sendiri

Andi menjelaskan maksud 'dua kaki' yang diperintahkan SBY. Partai Demokrat harus
memijakkan kaki mereka di Pilpres dan Pileg 2019.
"Satu kaki di pileg, satu kaki di pilpres," tegas Andi.
Baca juga: Gerindra: Andi Arief Tak Memojokkan Kami, Dia Sampaikan Harapan

Andi heran jika partai politik setengah-setengah pada Pemilu 2019. Persoalan pileg dan
pilpres yang digelar serentak mesti disikapi dengan strategi agar tak kehilangan suara.
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"Justru yang main satu kaki itu yang aneh dalam pemilu berbarengan. Ujung tombak pileg
adalah caleg, ujung tombak pilpres adalah pengurus pusat," jelas Andi.
Simak Juga 'Demokrat Main Dua Kaki, Apa Kata Ketum PAN? Simak Videonya:

(gbr/rvk)

Selasa 11 September 2018, 16:15 WIB

Gerindra: Andi Arief Tak Memojokkan Kami,
Dia Sampaikan Harapan
Gibran Maulana Ibrahim - detikNews

Foto: dok. Instagram Sufmi Dasco Ahmad

Jakarta - Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief tak ingin hanya Partai Gerindra yang
besar pada Pemilu 2019. Partai Gerindra memaklumi pernyataan Andi.
"Yang saya kenal, Andi Arief itu memang selalu bicara di muka, nggak mau di
belakang-belakang. Jadi apa yang disampaikan itu memang ciri khas seorang Andi Arief
dan apa yang disampaikan juga itu kan bukannya kemudian memojokkan Partai Gerindra,
tidak," ujar Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (11/9/2018).
Baca juga: Andi Arief Tak Ingin Gerindra Besar Sendiri, Sandi Bicara Inovasi

Menurut Dasco, apa yang disampaikan Andi Arief merupakan harapan. Semua partai, kata
Dasco, ingin menang pileg sembari memenangi pilpres.
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"Yang disampaikan Andi Arief itu adalah harapan. Harapan dan saya kalau lihat apa yang
disampaikan itu juga sangat setuju bahwa memang yang selayaknya mendapatkan
keuntungan dalam pemilu presiden dan legislatif adalah sama-sama, Gerindra dan
partai-partai koalisi," ujar Dasco.
"Karena kita ini kan harus, seperti Pak Andi Arief bilang, harus cari suara di pileg, harus
cari suara di pilpres, dan itu seni yang tinggi kalau menurut Andi Arief. Saya sepakat,"
imbuh Dasco.
Baca juga: PD: Pemilu Butuh Seni Tinggi agar Gerindra Tak Besar Sendiri

Dasco akan mempertimbangkan usul Andi Arief. Dia ingin semua partai koalisi Prabowo
Subianto-Sandiaga Uno mendapat keuntungan elektoral yang seimbang untuk Pemilu
2019.
"Karena itu, nanti saya akan usulkan bagaimana kita duduk bersama-sama mencari
formula yang paling baik supaya semua koalisi mendapatkan dampak elektoral yang sama
bagus," ucapnya.
Sebelumnya, Andi Arief menyebut Pemilu 2019 butuh seni tinggi. Ini, kata Andi, agar
Partai Gerindra tak sendirian mendapat keuntungan elektoral.
"PAN, PKS, dan Demokrat di pemilu berbarengan berat. Di satu sisi sedang mencari
dukungan agar partainya tetap lolos dan bertahan di parlemen, di sisi lain harus mencari
dukungan untuk presiden dan wakilnya bukan dari partai sendiri. Harus ada seni agar
Gerindra tak besar sendirian," ujar Andi lewat Twitter.
(gbr/rvk)
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