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OPINI

GILA HGB 160 TAHUN, 
MEMANG NEGARA 
MILIK JOKOWI ?

DALAM rangka menarik investor
maka Pemerintah Jokowi main obral
tanah dan pajak. Nekad dan jor-joran
seolah-olah negara ini milik sendiri,
semau-maunya. Meski IKN sudah
ditetapkan dalam Undang-Undang
tetapi rakyat Indonesia banyak yang
tidak setuju akan agenda pindah Ibu
Kota. Undang-Undang pun dibuat
secara licik dan tidak terbuka.

Adalah gila jika Jokowi melalui
Menteri ATR Hadi Tjahjanto
menawarkan HGB untuk jangka waktu
80 tahun dan dapat diperpanjang 80
tahun sehingga total yang diizinkan 160
tahun. Aturan seenak udel dewek ini
bertentangan dengan UU Pokok
Agraria yang memberi hak HGB hanya
untuk 30 tahun dengan perpanjangan
20 tahun. Presiden telah melakukan “a
bus de droit” melanggar Undang
Undang.

Kepanikan luar biasa Pemerintah.
Ngotot pindah IKN tapi modal dengkul
akhirnya mengemis sana sini mencari
belas kasihan investor.

Memalukan dan membahayakan.
Memalukan karena menjadi tertawaan
rakyat dan dunia, nafsu besar tenaga
kurang. Membahayakan karena tanah
tumpah darah diobral murah. Rakyat
semakin susah sementara kapitalis
sumringah.

Tawaran obralan menggiurkan bebas
pajak 30 tahun diskon sampai 350 %
mau pilih tanah yang mana saja. Belum
memiliki aturan yang mendasarinya
sudah cuap-cuap kemana-mana.
Ini ngurus negara atau jualan kaki lima.
Jokowi ini Presiden atau Pasien. Pasien
batuk-batuk bersuara berisik. Market
Sounding IKN di Ballroom Jakarta
Theater menjadi panggung teatrikal
dagelan.

Mana investor Saudi Arabia dan Uni
Emirat Arab ? Apa guna membawa
Tony Blair jika investor Eropa geleng-
geleng kepala. Softbank Group Corp
sudah hengkang lebih dulu. Para
investor tahu bahwa proyek IKN tidak
rasional dan miskin dukungan rakyat.

by M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik dan Kebangsaan



Presiden Jokowi banyak dihujat karena
programnya omong doang dan mau-maunya
sendiri. Tidak smart. Jokowi panik ketika
masa jabatannya terus bergerak memendek.
Proyek IKN diprediksi mangkrak bahkan
berpeluang gagal, karena biaya akan terus
membengkak di saat pertumbuhan ekonomi
stagnan. Diprediksi awal anggaran 490
Trilyun akan terus membengkak menjadi
1.470 Trilyun. Menyedot dana APBN akibat
swasta yang “wait and see”. Ketika prioritas
awal pembangunan adalah gedung-gedung
pemerintahan maka swasta tidak begitu
tertarik. Jokowi mimpi punya istana baru.

Demikian juga dengan dukungan rakyat yang
minim karena dinilai bukan proyek penting
bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. IKN
Nusantara lebih pada urgensi Presiden dan
oligarkinya. Proyek apapun tanpa dukungan
rakyat dipastikan ambyar. Kereta Cepat dan
pembangunan Bandara Kertajati adalah
contoh. Belum lagi persoalan memindahkan
ASN dan kondisi geografis IKN yang berada
di area tambang rawan bencana.

HGB 160 tahun itu melanggar hukum, menginjak-
injak hak rakyat kecil serta merendahkan harga diri
bangsa. HGB 160 tahun adalah wujud dari kepanikan
dan frustrasi. Awal dari kegagalan proyek yang tidak
jelas. Darimana angka160 tahun itu muncul ?

Jangan jangan nasehat dukun. IKN ditengarai berada
di ruang mistik dan klenik. Kendi air dan kumpulan
tanah Kepala Daerah.

IKN tidak membawa berkah hanya membuat negara
tambah parah. Proyek rudapaksa dari penguasa yang
merengek ingin segera punya istana.

Bandung, 24 Oktober2022

Presiden Joko Widodo meninjau calon ibu kota baru itu bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Sekretaris

Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Suharso Manoarfa, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar serta Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor/IST

Diprediksi awal anggaran 490 
Trilyun akan terus membengkak

menjadi 1.470 Trilyun. Menyedot
dana APBN akibat swasta yang 

“wait and see”.
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WAWANCARA	  

HENDRAJIT
DIREKTUR	  EKSEKUTIF	  Global	  Future	   Institute

Perlu Ada Motor
Kutub Alternatif Untuk
Cegah Perang Dunia
Researcher dari Global Future Institute, Hendrajit memaparkan

sejumlah hal dalam konteks saat ini baik Global atas perang
Rusia -Ukrainamaupun soal konteks AS dan juga Bagaimana
pengaruh atas Indonesia yang akan menggelar Pemilu 2024. 

Tokoh yang lahir di Jakarta pada 8 September 1963 
menyampaikan ini kepada Redaksi saat diwawancara

di kawasan Menteng Jakarta Pusat. Berikut adalah wawancara
Hendrajit dengan JAKARTASATU.COM



Kenapa China dan Iran memilih abstain saat
sidang majelis Umum PBB dalam
memutuskan bahwa Russia melancarkan
agresi ke Ukraina?

Begini. Langkah yang ditempuh Iran dan China 
menurut saya secara taktis sangat jitu. China 
dan Iran itu kan sejatinya merupakan negara
sahabat Rusia. Sebagai mitra strategis Rusia, 
Iran maupun China bagaimanapun memandang
aksi militer Rusia ke Ukraina itu tetap saja
kontroversial, mengundang pro dan kontra. Jadi
jalan tengahnya ya abstain saja. 
Pertimbangannya, kalau masuk dalam 135 
negara yang mengutuk serangan Rusia, Iran 
dan China tidak mau masuk skema persekutuan
dengan Amerika. Namun mendukung aksi
militer Rusia ke Ukraina terlepas Iran dan
China bisa mengerti alasannya, rasanya juga
nggak pas karena bagaimanapun juga kedua
negara tersebut tidak setuju dengan opsi
militer.

Maka keputusan taktis yang paling 
tepat ya bersikap abstain. Nah 
Indonesia harusnya mengambil sikap
abstain seperti Iran dan China. Seruan
Presiden Jokowi agar Rusia dan
Ukraina menghentikan perang, 
sebenarnya sudah awal bagus. Karena
seruan penggunaan kekuatan bersenjata
kan memang sesuai piagam PBB. Tapi
bukan berarti otomatis menyalahkan
pihak yang menyerang duluan dan
membela yang diserang.

Sebab bagaimanapun juga Ukraina
sejak 2014 cenderung jadi proxy AS 
dan blok Barat. Sehingga tidak
bijaksana kalau Indonesia merapatkan
barisan dengan 135 negara yang 
mengutuk aksi militer Rusia. 
Pengalaman Indonesia dengan Timor-
Leste maupun Papua yang selalu
dirongrong Australia dan negara-negara
yang berbasis etnik Melanesia sejak era 
Orde Baru hingga sekarang, sudah
seharusnya kita punya empati pada
Rusia terkait urusannya dengan
Ukraina.

Maka itu, harusnya Indonesia bersikap
abstain seperti halnya Iran dan China di 
Sidang Umum PBB beberapa bulan
yang lalu. Apalagi kalau saya tidak
salah, India yang pada dasarnya masih
tetap berkomitmen dengan Inggris yang 
terikat dalam The Common Wealth, 
maupun Jerman yang notabene
tergabung dalam NATO, juga bersikap
abstain. Begitupul Turki yang juga
masih NATO pun bersikap abstain.



Dalam merespons Strategi Indo-
Pasifik yang dimotori AS untuk
membendung pengaruh Cina yang 
kian meluas di Asia Pasifik, menurut
anda apa Indonesia bakal ikut
sepenuhnya ke dalam persekutuan
Indo-Pasifik?

Nah ini juga menarik. Kalau mau jujur, 
yang mengkuatirkan AS dan blok
Barat itu adalah keberhasilan evolusi
geopolitik China. Bukan sekadar
karena sekarang jadi negara adikuasa
di bidang ekonomi.
Tapi China mampu membuktikan
dirinya menjadi negara maju tanpa
meniru model Barat. Itu kekuatiran
pokok AS dan Eropa Barat yang saya
istilahkan keberhasilan evolusi
geopolitik China sekarang. Sebab
kalau kisah sukses China ini ditiru
negara-negara Asia lainnya, termasuk
di Kawasan Asia Tenggara, AS dan
Barat bakal nggak laku lagi
promosinya selama ini bahwa suatu
negara bakal maju kalau menganut
liberalisme dan kapitalisme.

Karena China sudah membuktikan
meski tetap sosialis bisa kok jadi
negara maju. Asal para pemimpinnya
kreatif, inovatif dan kritis. Di antara 10 
negara ASEAN aja, ternyata beberapa
diantaranya tertarik dengan model 
keberhasilan China. Seperti Kamboja, 
Laos dan Myanmar. Selain Indonesia, 
Thailand juga tertarik menjalin
kerjasama dengan China. 

Apalagi dalam skema One Belt One Road 
(OBOR) atau Belt Road Initiatives (BRI), 
China mengaitkan kerjasama ekonomi
dengan negara-negara Asia Tengah, Asia 
Tenggara maupun negara-negara di 
kawasan Afrika, dengan konektivitas
geografis melalui paying Strategi Nasional
China yang bernama Silk Road Maritime 
Initiatives, yang kemudian dituangkan ke
dalam kebijakan luar negeri maupun
kebijakan ekonomi. Skema China dalam
membangun kerjasama ekonomi berbasis
konektivitas geografis jalur sutra inilah
yang juga mengkuatirkan AS dan sekutu-
sekutunya dari Eropa Barat. Karena yang 
namanya Jalur Sutra itu, secara geografis
membentang dari Xinjiang di China, terus
mentok sampai laut mediterania di 
kawasan Eropa.
Nah jalur sutra itu ada beberapa lintasan
seperti via utara yang melaju dari China 
lewat Asia Selatan dan Asia Tengah, terus
ke Eropa. Ada yang via Barat lewat Asia 
Tengah ke Iran dan Irak yang masuk
kawasan Asia Barat, dan ada yang via 
Selatan, yang melintasi Asia Tenggara, 
termasuk Indonesia dan beberapa negara
ASEAN. Sayangnya karena skema politik
luar negeri kita tidak jelas, maka kita tidak
secerdas Pakistan dan Iran memanfaatkan
skema Silk Road Maritime Initiatives 
China atas dasar kerjasama saling
menguntungkan dengan China. Sebab
kalau kita jeli, dalam skema Silk Road 
Maritime Iniaitives tersebut, selain
kerjasasama ekonomi, lewat konektivitas
geografis ini juga membuka ke arah
kerjasama di bidang diplomasi
kebudayaan.



Lantas, apakah Indonesia akan
sepenuhnya mendukung strategi
Indo-Pasifik yang dimotori AS?

Saya kira sampai sekarang, 
kementerian luar negeri kita pun masih
memandang konsep dan gagasan Indo-
Pasifik sebagai wacana geopolitik
yang harus dikaji dan jadi bahan
pertimbangan. Tapi Indonesia belum
memutuskan mendukung atau
menolak. Apalagi kalau kita cermati, 
strategi Indo-Pasifik AS sarat dengan
agenda untuk memecah belah
persekutuan 10 negara ASEAN, dan
memecah-belah 24 negara anggota
forum kerjasama ekonomi Asia-Pasifik
(APEC). Apalagi di antara negara-
negara anggota ASEAN maupun
APEC, ada yang dulunya eks koloni
AS seperti Filipina dan eks koloni
Inggris seperti Malaysia, Singapura
dan Brunei Darussalam.

Dengan begitu, Indonesia sebagai
negara terbesar di ASEAN sudah
seharusnya lebih baik menggagas
untuk mengaktifkan Kembali Gerakan
Nonblok yang mana Indonesia pernah
jadi salah satu pelopornya pada KTT 
Nonblok pertama di Beograd pada
1961. Apalagi sebelumnya kita juga
pernah memelopori terbentuknya
Konferensi Asia-Afrika. Nonblok pada
hakekatnya bukan oportunisme atau
hanya jadi penonton di antara negara-
negara yang berkonflik, lalu ikut siapa
yang kuat dan yang menang. Bukan. 

Nonblok sejatinya kita menawarkan
sebuah cara pandang baru, konsep dan
gagasan baru, di luar skema negara-
negara besar yang saling bertarung. 
Kita justru Bersama negara-negara
lainnya, ikut memotori terbentuknya
kutub ketiga atau kutub alternatif. 
Bukan saja untuk mencegah perang. 
Tapi melawan akar-akar penyebab
timbulnya perang. Yang mana antara
lain adanya ketidakadilan global. 
Maka itu, KTT G-20 nanti sebenarnya
merupakan momentum Indonesia 
untuk mempelopori Gerakan Nonblok, 
apalagi Afrika Selatan sebelumnya
juga sudah menyerukan agar Gerakan
Nonblok dihidupkan Kembali.
Kan lucu Indonesia yang pelopor
Nonblok dan persekutuan Asia-Afrika, 
malah tidak mengambil inisiatif
mempelopori bangkitnya lagi Gerakan
Nonblok. Apalagi di dalam
keanggotaan G-20, setidaknya ada
enam atau tujuh negara yang 
tergabung dalam Gerakan Nonblok. 
Dalam situasi seperti itu, Indonesia 
dan negara-negara nonblok yang ada
di G-20 bisa menetralisir kubu
pendukung strategi Indo-Pasifik yang 
dimotori AS versus OBOR dan BRI-
nya China.
Namun landasan ideologis negara-
negara nonblok harus jelas dan solid 
dulu untuk menghadapi skema Indo-
Pasifik maupun skema BRI-OBOR. 



Hal ini semakin mencuat seiring
meletusnya konflik Ukraina-Rusia. 
Yang mana Prancis maupun Jerman, 
bahkan beberapa negara Eropa Timur
yang semula pro AS pasca perang
dingin, tidak mau sepenuhnya
menerapkan embargo perdagangan
dan sanksi ekonomi kepada Rusia.
Berarti, mereka bukan karena takut
diembargo balik oleh Rusia dalam
urusan gas. Tapi memang sudah ada
kesadaran baru untuk melihat Cina
dan Rusia sebagai simpul-simpul baru
seturut munculnya kerjasama-
kerjasama berbasis ragam kutub atau
multipolar. Yang mana AS sebagai
polisi dunia sudah tidak relevan lagi. 
Dalam konstelasi demikian, para calon
presiden kita yang masih menganut
cara pandang lama sepertinya akan
semakin tidak popular di mata pemilih
kritis di negeri kita. Maka itu, 
daripada fokus pada siapa calon
presidennya, mending kita fokus
menggalang kerjasama-kerjasama dan
pergerakan masyarakat pemilih yang 
cerdas dan peduli masalah-masalah
global maupun nasional sebagai satu
tarikan nafas. ***
Pewawancara Yossie/JAKSAT

|	  Perang RUSIA	  VS	  UKRAINA	  /BBC

Selain itu, tren global sekarang yang 
mulai bergeser dari unipolar atau
pengkutuban tunggal yang dimotori
AS, mulai bergeser ke kerjasama-
kerjasama atas dasar multipolar alias 
beragam kutub, yang pada
perkembangannya buat Indonesia dan
negara-negara nonblok merupakan
momentum bagus untuk ikut mewarnai
konstelasi geopolitik global.

Oke. Sekarang terkait dengan
pemilu 2024 yang semakin dekat, 
apakah polarisasi AS vs China juga
akan mewarnai konstelasi pilpres
2024 nanti?

Tentu saja sangat mewarnai, karena
baik AS maupun China tentunya ingin
muncul presiden baru yang bikin
nyaman kedua negara adikuasa
tersebut. Tap kan calon-calon yang 
secara definitif akan bertarung dalam
pilpres 2024 kan belum muncul. 
Namun yang penting, presiden baru
nanti harus punya cara pandang dan
analisis yang tepat dalam membaca
konstelasi global. Bahwa sekarang ini
ada tren yang mana bakal muncul
pengelompokkan baru yang didasari
gagasan untuk menata ulang tata dunia
baru yang sekarang ini selain tidak
adil, juga menciptakan stagnasi dan
jalan buntu antar negara-negara maju
di Barat itu sendiri. Sehingga Jerman
dan Prancis yang merupakan motor 
penggerak Uni Eropa seturut keluarnya
Inggris dari grup ini, sudah mulai
mempertimbangkan untuk tidak secara
mutlak mendukung persekutuan
tradisional Inggris-Amerika Serikat. 



BANYAK sekali yang mensurvei tokoh satu
ini. Tanpa basa-basi dan unggulnya tak
karuan selalu unggul alias memang dia
dinanti untuk pemimpin akan datang, saya
juga tak ingin menyebut mana lembaga
survei yang inginnya bukan dia, tapi hasilnya
kenapa dia lagi-dia lagi.

Namanya muncul dalam tiap survei dan
nongkrong paling keren. Jika ada survei yang
menempatkan di urutan lain itu silakan saja
dan mungkin ingin gerek nama lain yang
dipesan biar masuk survei yang “dipaksa”
ingin berlaga di Pilpres 2024.

Bicara 2024 ini memang seksi, tapi para
pemimpin daerah atau para pejaba ini seperti
gelisah ingin berlaga. Bekal sebenarnya tak
banyak, mungkin saja sudah ada janji dari
pihak-pihak oligharki. Ups..ini mungkin saja
saya katakan.

Tapi sebenarnya ada yang menarik dari
kesibukan ketua partai atau para pejabat yang
sibuk dengan kampanye alasan sosialisasi
dengan mengunakan “dana jabatan” kesana-
kemari kampanyekan diri. Tapi biar tak
dilihat pake uang negara dilakukan di hari
kerja, tapi pake fasilitas negara dan bahkan
ajudannya paling galak siaap mengawal
bahkan -- sepertinya lebih galak dari
gonggongan anjing galak-- siap siaga
mengawal mereka ke pelosok-pelosok.

ANIES BASWEDAN
DIGANDENGKAN 

DENGAN SIAPA 
PUN JADI…

Nikmat benar para pejabat saat ini. Bisa apa
saja. Ditengah hiruk pikuk minta tiga
periode ini bergulir panjang. Bahkan
kembali soal survei, ada lembaga survei
yang khusus mensurvei bahwa ini kehendak
rakyat. Rakyat yang mana, ada juga yang
bukan dengan survei katanya pake big data?

Hmm lucunya negeri ini ada saja yang unik,
meski harus melanggar konstitusi seakan
sepakat mau berbuat jahat untu
melanggengkan kekuasaan. Semoga sadarlah
dan juga jangan bicara dibalik amandemen
1945, baiknya kita balik saja ke UUD 1945
yang asli, ini lebih kuat nilai martabat
bangsanya dan nilai luhurnya agung jika kita
dengan dengan UUD 1945 yang asli.

Kembali ke soal nama tokoh yang satu ini.
Jika di lihat cara kerjanya sangat apik rapih
dan terus saja berkelanjutan. Konsepnya
belakangan kolaborasi. Bahkan integrasi,
namun sebenarnya ia sendiri piawai dalam
bernarasi yang bukan sekadarnya. Karena
dengan begitu ia mampu menghalau
serangannya yang begitu dahsyat dari para
pembecinya. Ia hadapinya dengan senyum
tapi dengan gaya yang khas lakukan caranya
jawabnya dengan kerja karena baginya ia
punya pola pikir masa depan lebhi baik
ditata dari sekarang agar gemilang.



Ia kini sudah bekerja dan menjalankan
janjinya masa kampanye dulu. Tidak dibilang
janji manis yang banyak meleset. Ia benar-
benar tunaikan janji saat kampanye dan agar
membuat warganya senang dan berhidup dan
kehidupan nyaman di wilayahnya.

Namun karena judulnya tulisan bagian satu
ini harus disudahi dulu maka sedikit
pemantik info tulisan selanjutnya bahwa
orang ini adalah orang yang layak jadi tokoh
bangsa. dan akan menjadi yang terbaik
diantara yang ada.

Meski tidak mengesampingkan akan ada
tokoh pendampingnya untuk ikut menjadi
bangsa ini terangkat nilai luhurnya di mata
dunia dan bangsa ini akan lebih menajdi
bangsa besar yang sebenarnya dan berdaulat
akan segala hal.

Kesimpulannya bahwa tulisan ini adalah jika
hari ini ada pemilu Pilpres (maaf ini gaya
survei) maka nama tokoh ini yang tak lain
adalah ANIES BASWEDAN
DISANDINGKAN DENGAN SANDAL
JEPIT PUN BAKAL JADI PRESIDEN
2024.

Alasannya ada banyak alasan yang rasio dan
lebih akurat, baik soal kondisi dan juga yang
utama jujur dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Jika saat ini baru NASDEM yang agenda
sudah paling siapa jelas Nasdem yang paling
pionir mendukung Anies. Maka sejumlah
survei makin bikin kaget karena hasilnya
Anies paling unggul.

Ayolah kini saatnya kita harus lebih bangun
kekuatan nilai luhur dan martabat bangsa.
Jadi jangan banyak rekayasa kontitusi survei
karena kenyataan Anies paling unggul.

Kembali ke tokoh kita sesuai janji
bahwa BAKAL JADI PRESIDEN 2024 jelas
nampak kasat mata. Soal ini saya langusng
sebut saja sosok Anies Baswedan sempat
dikomentari Yusuf Blegur tokoh aktivis 98,
yang mengomentari tulisan saya sebagai
Aendra Medita Kartadipura seorang jurnalis
nasional, menulis “Disandingkan Dengan
Sandal Jepit pun, Tokoh Ini Akan Jadi
Presiden 2024”.

Sebuah pernyataan yang cukup menggelitik.
Pastinya ada rasionalisasinya meski politik
itu tidak selalu matematis. Entah jumawa
atau memang masuk akal. Lepas akurat atau
tidaknya, publik perlu tahu deskripsi dari
jurnalis senior itu.

“Dari sekian banyak bakal capres 2024 yang
bertebaran, publik memang tidak ada banyak
pilihan. Maksudnya selain popularitas,
rakyat hanya disuguhkan figur-figur yang
diproduksi oleh sebuah sistem politik yang
menumpang pada demokrasi kapitalistik
yang transaksional. Mekanisme pemilu yang
digerakkan oleh konsep liberalisasi dan
sekulerisasi, tak ubahnya menjadi industri
demokrasi. Proses menuju kekuasaan dan
melahirkan kepemimpinan yang layaknya
jual beli suara rakyat. Kriteria seorang
capres tak mesti lagi diukur dari kapasitas,
akuntabilitas dan integritas nya. Lebih
penting dan menarik bagaimana figurnya
terkenal, banyak harta dan sering tebar
pesona. Betapapun sesungguhnya capres itu
dipenuhi skandal korupsi atau anasir-anasir
kejahatan negara sekalipun,”tulis Yusuf



Tak hanya Yusuf banyak yang japri ke saya
bahwa apa saja alasannya menulis soal Anies
dan Sendal Jepit?

Baiklah ini alasanya: Meski Tokoh ini
(Anies) saat ini msih kerja sebagai kepala
dearah DKI Jakarta (Gudbener) maka ia
sedang jadi sorotan. Gudbener rasa presiden
padahal belum jadi Presiden.

Dengan begitu maka jejak langkah jelas.
Ada cela? Tak ada bagi saya. Bagi yang
benci Gudbener ini banyak celanya.

Tapi abaikan saja toh ia memang kerja keras,
bukan keras-keraskan kerja tanpa tanda yang
hakiki. Bahkan KPK sibuk mencari celah
soal Formula E.

Anies Baswedan adalah tokoh tak terbendung
saat ini. Kuat dan piawai, jadi jika untuk
menuju red carpet ke Istana ia hanya akan
terjegal oleh:

Ia dihalau oleh partai-partai untuk ikut
Pilpres. Alasan ini sederhana tapi ini mudah
ditepis karena saat ini ada sejumlah partai
yang mulai intip-intip.

Jika lolos ikut kandidat di Pilpres yang
mengagalkan adalah kecurangan. Tapi
kecurangan akan segera dikalahkan, karena
banyak celah yang sudah tergambar jika
memang akan curang. Mungkin saja ada tapi
lihat nanti kecurangan itu hanya sesaat tapi
kejujuran akan abadi. “Hati-hati dengan
penyelanggaraan Pemilu”.

Soal pasangan politik dagang sapi. Ini soal
politik dagang sapi umumnya main dalam
pemilu. Dan semoga ini bisa tergerus karena
pemilih kita sudah cerdas. Cerdas asli bukan
lagi yang mau di adu domba.
Sebenarnya 3 dulu saja yang ingin
disampaikan ini sebagai sarat yang akan
mengganjal tokoh ini. Tapi jika diungkap
kemudian ada lembaran panjang.

Jadi ini jelas subtansi pokok dari akan tak
mudah dibendung tokoh ini (Anies) karena.
Ia jelas punya reputasi yang unggul. Ia
mumpuni, ia yang dirindu kini. Dan bukan
sekadar wacana ia lebih nyata dari mimpi
pemimpin masa depan yang berkelas.

Dan reputasi ini pastinya akan terjaga dengan
cara dia. Cara baik dalam politik komunikasi
ia sebagai sosok pemimpin saat ini tanpa
harus lagi cari-cari dan dicari-cari pilihan itu
dia, absolut adalah yang diidamkan rakyat
saat ini.

Untuk itu maka harus lebih yakin para
pendukungnya yang saat ini makin banyak
saja relawan di sejumlah tanah nusantara ini
bermunculan mendukung tokoh ini (Anies
Baswedan) sehingga untuk menjadi semua
itu saya Anies punya brands reputition yang
jadi dan bakal memimpin bangsa yang
makmur ini menujun nilai luhur dan
martabaknya.***
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