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Kader PDIP Dahului Megawati soal Capres
Disebut Celeng, Termasuk Pendukung Puan?
Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto 
mengatakan bahwa  yang mendahului 
ketua umum adalah kader keluar bari-
san, bukan banteng tapi celeng.

“Kalau ada pengurus yang 
bicara di luar perintah partai 
artinya apa? Keluar dari bari-
san. Kalau keluar dari barisan 
ya siap untuk tidak di barisan,” 
ujarnya dan menyebut sebuah 
adagium yang ada di PDIP.

“Adagium di PDIP itu 
yang di luar barisan bukan 
banteng, itu namanya celeng. 
Jadi apapun alasan itu yang 
deklarasi, kalau di luar barisan 
ya celeng,” tegasnya.

Bambang hanya menyebut 
yang mendahului keputusan 
Megawati soal dukungan capres 
adalah celeng. Pernyataannya 
itu disampaikan untuk menye-
but Albertus Sumbogo, Wakil 
Ketua DPC PDIP Purworejo, 
yang menjadi Ketua DPC Sek-
nas Ganjar Indonesia (SGI) 
Purworejo, kelompok relawan 
pendukung Ganjar Pranowo 
untuk maju Pilpres 2024.

Lalu bagaimana kader dan 
pengurus yang sudah memu-
tuskan mendukung Puan Ma-

harani sebagai capres? Apakah 
mereka juga disebut sebagai 
yang keluar dari barisan karena 
mendahului keputusan Ketua 
Umum Megawati? Bambang 
tidak menegaskan soal itu.

Berikut ini adalah sejumlah 
kepengurusan cabang PDIP di 
Jawa Tengah yang telah terang-
terangan memutuskan men-
dukung Puan sebagai capres, 
sebelum Megawati mengambil 
keputusan:

“DPC PDIP Kabupaten 
Kebumen didukung oleh se-
luruh komponen PAC badan 
sayap, mengusulkan agar ca-
pres 2024 adalah Mbak Puan 
Maharani,” kata Ketua DPC 
PDIP Kebumen, Saiful Hadi, 
Minggu (6/6) lalu.

Tak mau kalah dengan 
Bambang, Wakil Ketua DPC 
PDIP Purworejo, Jateng, yang 
juga menjadi Ketua DPC Sek-
nas Ganjar Indonesia (SGI) 
Purworejo, Albertus Sumbogo 
pun angkat bicara.

“Di bawah tekanan kepe-
mimpinan beliau (Bambang 
Wuryanto) lahirlah kader-kad-
er dengan mental babu, bebek 
dan beo,” kata Sumbogo saat 
dihubungi wartawan, Minggu 
(10/10).

Sumbogo menambahkan, 
ucapan-ucapan seperti bu-
kan baru pertama dilontarkan 

Bambang Pacul, panggilan 
akrab Bambang Wuryanto. 
Sumbogo mengakui bahwa 
Bambang Pacul melakukan-
nya untuk merapatkan barisan, 
namun justru kini menciptakan 
kader dengan mental pesuruh.

“Ini bukan yang pertama 
beliau mengatakan hal terse-
but, terutama dalam rangka 
merapatkan barisannya, su-
paya tidak seorang pun dari 
kader PDIP berani berbeda 
pendapat dan tetap tunduk 
pada otoritas ‘diktator Pacul’ 
dengan analogi bahwa barisan 
kader ini militeristik sifatnya,” 
ujar Sumbogo.

“Dengan demikian maka 
kader partai harus dikomando 
seperti baris-berbaris. Dalam 
beberapa hal itu tepat dan 
berhasil, tetapi dalam ban-
yak hal Pak Bambang Pacul 
telah merubah jiwa para kader 
menjadi seperti pesuruh; kon 
ngalor, ngalor, kon ngidul, 
ngidul (diperintah ke utara ya 
ke utara, diperintah ke selatan 
ya ke selatan),” ujarnya.

Sumbogo kini memimpin 
DPC Seknas Ganjar Indonesia 
(SGI) Kabupaten Purworejo 
yang dideklaraskan pada Sabtu 
(25/9) lalu. Kelompok rela-
wan tersebut siap mendukung 
Ganjar Pranowo maju Pilpres 
2024.  han

Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto

SEMARANG (IM)  - 
PDIP menetapkan keputusan 
capres 2024 sepenuhnya diten-
tukan Ketua Umum Megawati 
Soekarnoputri. Jadi kalau ada 
kader partai banteng moncong 
putih itu yang umumkan cap-
res sebelum diputuskan Mega, 
disebut celeng.

Menur ut  Ketua DPP 
PDIP Bambang Wuryanto, 
yang mendahului ketua umum 
adalah kader keluar barisan, 
bukan banteng tapi celeng.

Pertanyaannya, apakah 
pernyataan Bambang itu ber-
laku juga untuk kader yang su-
dah jauh-jauh hari menyatakan 
dukungan terhadap  Puan 
Maharani maju Pilpres?

B a m b a n g  Wu r y a n t o 
menjelaskan PDIP adalah 
partai yang merupakan barisan 
yang mengikuti satu arahan 
dari pimpinan. Seluruh kader 
wajib mengikuti aturan dari 
ketua umum.

“PDIP itu adalah barisan 
yang mendapat perintah. Jadi 
siapapun yang merasa jadi bari-
san PDIP, harus berada di bari-
san, barisan yang diperintah,” 
kata Bambang saat dijumpai di 
Sukoharjo, Sabtu (9/10).

Bambang menyebut kader 
PDIP yang mendeklarasikan 
capres mendahului arahan 
Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri, telah keluar 
dari barisan.

SEMARANG (IM) B a m b a n g Wu r y a n t o

DPD Gelar FGD Bahas Amandemen
UUD untuk Pemuda Pancasila Jatim

JAKARTA (IM) - Ket-
ua DPD RI, AA LaNyalla 
Mahmud Mattalitti men-
gatakan pihaknya akan meng-
gelar Focus Group Discus-
sion (FGD) dan dialog publik 
di setiap Majelis Pimpinan 
Cabang Pemuda Pancasila 
(PP) di Jawa Timur (Jatim). 
Adapun kegiatan ini untuk 
membahas pentingnya aman-
demen kelima UUD 1945.

“Sejauh ini DPD sedang 
masif  membuat FGD, dialog 
publik dan sosialisasi ke se-
jumlah daerah dan memang 
masih prioritas ke kampus. 
Nanti saya akan agendakan 
juga untuk membuat FGD 
tersebut di setiap MPC agar 
stakeholder di daerah juga 
tahu perjuangan kita,” ujar 
LaNyalla dalam keterangan 
tertulis, Minggu (10/10).

Di depan kader PP dalam 
acara Rakerwil MPW PP Jawa 
Timur, di Surabaya, Mimg-
gu (10/10), ia menjelaskan 
amandemen konstitusi adalah 
upaya untuk memperbaiki 
perjalanan bangsa. Menu-

rutnya kader-kader Pemuda 
Pancasila harus mengetahui 
hal tersebut karena meru-
pakan cita-cita mulia demi 
terwujudnya keadilan sosial 
bagi seluruh masyarakat.

“Sudah 22 tahun aman-
demen konstitusi 1 sampai 
4 tetapi perubahan di ma-
syarakat tidak ada. Persoalan 
keadilan sosial ini harus dis-
elesaikan dengan pendekatan 
yang fundamental dan benar-
benar pada akar persoalan 
yaitu pembenahan di hulu,” 
tegasnya.

Terkait rencana amande-
men, LaNyalla menyebut 
DPD RI ingin memperkuat 
posisinya sebagai representasi 
daerah. Ia pun mendorong 
agar persamaan hak DPD 
dengan DPR yang merupak-
an representasi partai politik.

“DPD ini seperti DPR, 
dipilih langsung oleh rakyat 
tetapi wewenangnya berbeda. 
Makanya kita sedang menuntut 
agar disamakan haknya. Teru-
tama hak dalam mencalonkan 
presiden,” jelasnya.  mei

PKS: Pemerintah Lambat dalam
Penentuan Jadwal Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Ketua 
DPP Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS), Mardani Ali Sera, me-
nyebut pemerintah lambat 
dalam proses penentuan jadwal 
Pemilu 2024.

Sementara Komisi II DPR 
selalu sejalan dengan keingi-
nan Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) terkait penetapan tang-
gal penyelenggaraan pemilu. 
Namun pemerintah berulang 
kali menunjukan sikap yang 
berubah-ubah.

“KPU sudah lama meminta 
(penetapan jadwal pemilu), 
kami selalu dalam posisi men-
dukung KPU untuk segera 
(menetapkan jadwal),” jelas 
Mardani dalam diskusi virtual  
bertajuk Jadwal Rumit Pemilu 
2024, Sabtu (9/100.

Tapi rupaya pemerintah 
agak berubah, dan ini bukan 
(sikap) yang pertama,” katanya.

Perubahan sikap pemer-
intah terkait penyelenggaraan 
pemilu, lanjut Mardani, se-

belumnya nampak dari revisi 
Undang-Undang Pemilu dan 
Undang-Undang Pilkada.

“Kita di Komisi II DPR 
sudah sepakat, sudah jadi draft-
nya, dari tadinya 2 rezim UU 
Pemilu dan UU Pilkada dijadi-
kan satu buku, sudah lolos dari 
Komisi II, sudah masuk Badan 
Legislasi (Baleg), eh Baleg 
tiba-tiba berubah, enggak jadi 
revisi,” paparnya.

Mardani  menegaskan 
dalam proses penetapan jadwal 
Pemilu 2024, justru hambatan 
muncul karena sikap pemer-
intah.

 “Jadi ini nyuwun sewu, 
pemerintah punya catatan be-
sar dalam bab ini menjadi 
pihak yang lambat mengambil 
keputusan. Padahal kita perlu 
segera mengambil keputusan,” 
ucapnya. Terakhir, Mardani 
mengingatkan pemerintah un-
tuk segera bersikap karena 
pemilu merupakan kepentingan 
masyarakat.  mei

KUNJUNGAN KERJA
KEPALA BNPB DI MANADO

Kepala Badan Nasional Penang-
gulangan Bencana (BNPB) Ganip 
Warsito (Kedua kanan) meny-
erahkan secara simbolis paket 
bantuan kepada Gubernur Sulut 
Olly Dondokambey (kanan) di 
Kantor Gubernur Sulut, Manado, 
Sulawesi Utara, Sabtu (9/10). Kun-
jungan kerja kepala BNPB terse-
but untuk menyerahkan bantuan 
sebanyak 500 ribu masker, 100 
ribu hand sanitizer, dan 100 ribu 
sabun cuci tangan, sekaligus un-
tuk meluncurkan layanan Gerakan 
Mobil Masker di Sulawesi Utara. 

JAKARTA (IM) - Pres-
iden Joko Widodo (Jokowi) 
bertemu dengan Mantan 
Wakil Presiden Jusuf  Kalla di 
Gedung Agung, Yogyakarta 
pada Sabtu (9/10) siang.

Menurut Juru Bicara Ju-
suf  Kalla, Husain Abdullah, 
pertemuan keduanya dilaku-
kan sambil santap siang dan 
berlangsung sekitar satu jam.

“Saya dapat info, sila-
turahim biasa. Pak Jokowi lagi 
ada kegiatan kenegaraan di 
Yogya, pada saat yang sama 
Pak Jusuf  Kalla juga sedang 
melakukan kunjungan ke Yo-
gya untuk pelantikan Pengu-
rus DMI Wilayah Yogyakarta, 
di Masjid Agung Syuhada 
Kotabaru, Yogyakarta pada

“Kebetulan ada beberapa 
bulan tidak bertemu langsung, 

keduanya pun santap siang 
bareng di Gedung Agung 
Yogyakarta,” lanjutnya.

Husain menjelaskan, saat 
bertemu keduanya mengo-
brol ringan sambil bernostal-
gia. Dia menyebut pertemuan 
keduanya menjadi ajang temu 
kangen dan berlangsung san-
gat akrab.

“Ngobrol ringan, sambil 
bernostalgia. Suasana san-
gat akrab semacam temu 
kangen,” tutur Husain. Saat 
disinggung tentang isu spe-
sifi k yang dibicarakan ked-
uanya, atau apakah ada pem-
bahasan mengenai reshuffl e 
kabinet, Husain mengaku ti-
dak mendapatkan informasi.

 “Kalau pembicaraan 
khusus saya tidak terinfo,” 
katanya.  mei

Jokowi Bertemu Jusuf Kalla
di Gedung Agung Yogyakarta

JAKARTA (IM) - Ketua 
Dewan Kehormatan Par-
tai Golkar, Akbar Tanjung, 
memuji kepemimpinan Air-
langga Hartarto sebagai Ket-
ua Umum DPP Partai Golkar.

Ia melihat kesungguhan 
Airlangga selama memimpin 
partai pohon beringin terse-
but.

“Saya melihat kesung-
guhan Airlangga Hartarto 
dalam memimpin Partai 
Golkar dan mempersiapkan 
agenda-agenda politik, teru-
tama dalam menyongsong 
agenda politik 2024 men-
datang,” kata  Akbar Tanjung, 
saat berkunjung ke Kantor 
DPP Partai Golkar, Minggu 
(10/10).

Akbar melihat kesiapan 
itu diharapkan betul-betul 
dapat memperoleh kenaikan 
suara dan kenaikan peroleh 
kursi.

“Syukur-syukur kembali 
bisa jadi pemenang,” kata 
Akbar.

Akbar adalah mantan 
Ketua Umum Partai Golkar 
yang dinilai paling sukses. 
Sebab di masa kepemimpinan 
Akbar Tanjung, Golkar suk-
ses meraih kemenangan pada 
Pemilu 2004, dengan prosen-
tase suara 21,58 persen dan 
meraih 128 kursi di DPR RI. 

Tak heran, jika ia pun 
berharap kesuksesan yang 
pernah diraihnya 17 tahun 
lalu bisa terulang pada era 
Airlangga.

Akbarpun melihat kes-
ungguhan Airlangga tersebut 
adalah  salah satu cara untuk 
bisa kembali membawa ke-
menangan untuk Golkar.

Akbar juga melihat berb-
agai pencapaian sudah ditun-
jukkan oleh Airlangga, seperti 
beberapa pembangunan  fi sik 
di kantor DPP Golkar Jalan 
Anggrek Neli Murni XI No. 
A 21, Slipi, Jakarta Barat.

“Saya juga melihat bangu-
nan baru, gedung baru, lalu 
masjid yang begitu baik,” kata 
Akbar Tanjung.

Salah satu gedung di mar-
kas Golkar ini juga dinamai 
sesuai dengan nama Ketua 
Umum DPP Golkar tahun 
1998-2004 itu.

Gedung di sebelah kiri 
markas Golkar kini dinamai 
Gedung Akbar Tanjung.

Gedung tersebut kini 
sehari-hari digunakan untuk 
Kantor Yellow Clinic, lem-
baga kesehatan yang dibentuk 
oleh Airlangga.

Sementara itu, untuk pen-
gurus harian dan kantor DPP 
Partai Golkar sendiri kini 
menempati Gedung Panca 
Bakti yang juga selesai diban-
gun kembali tahun ini.

Melihat kemajuan yang 
ditunjukkan Golkar di bawah 
Airlangga Hartarto, Akbar 
Tanjung berharap, kepe-
mimpinan kali ini Golkar 
akan berhasil dalam mencapai 
target-targetnya.

“Harapan kita tentu, 
beliau berhasil. Insya Al-
lah, Golkar nanti menjadi 
pemenang. Kami dari De-
wan Kehormatan juga ber-
harap beliau juga menjadi 
pemenang dalam pemilihan 
Presiden 2024 yang akan 
datang,” kata Akbar Tanjung 
yang langsung diamini oleh 
kader-kader Golkar.  han

Akbar Tanjung: Insya Allah
Airlangga Sukses dalam Pilpres 2024

KETERANGAN MUI TERKAIT VAKSIN HALAL
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh 
(kedua kanan) bersama Sekjen Amirsyah Tambunan (kedua kiri), Sekre-
taris Komisi Fatwa Miftahul Huda (kiri) dan Direktur Pemasaran dan Ke-
mitraan PT Jakarta Biopharmaceutical Industry Chairuddin Yunus (kanan) 
memperlihatkan surat keterangan resmi terkait kehalalan Vaksin Zifi vax 
di Kantor MUI di Jakarta, Sabtu (9/10). MUI menyatakan bahwa Vaksin 
Zifi vax halal dan suci setelah dilakukan pengkajian dari aspek teknis dan 
syar’i oleh tim auditor MUI.

IDN/ANTARA

Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 
Pemegang Saham Perseroan Nomor: 73 tanggal 16 Juni 2021, yang dibuat di 
hadapan Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi 
juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 50 tanggal  
7 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., 
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, para pemegang saham PT Bintang 
Samudera Mandiri Lines Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), 
telah menyetujui dilakukannya konversi atas hutang Perseroan kepada  

(tiga miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi 140.000.000 (seratus empat puluh 
juta) saham dalam Perseroan, di mana dengan adanya konversi tersebut, 
menyebabkan perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan yaitu modal 
dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan serta perubahan 
terhadap komposisi kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan. 
Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 
Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk 
Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 11 Oktober 2021
Direksi

PT  BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES TBK

PENGUMUMAN

PILKADES SERENTAK
DI KABUPATEN TANGERANG

Warga memasukkan surat suara ke dalam 
kotak usai menggunakan hak pilihnya saat 
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 
Kabupaten Tangerang di Pagedangan, Ka-
bupaten Tangerang, Banten, Minggu (10/10). 
Sebanyak 77 Desa di Kabupaten Tangerang 
melaksanakan pemilihan kepala desa periode 
2021-2027 secara serentak.

IDN/ANTARA

JAKARTA (IM) - Ket-
ua Umum Partai Gerindra 
Prabowo Subianto yang saat 
ini sedang menjabat sebagai 
Menteri Pertahanan RI, ham-
pir dapat dipastikan maju 
sebagai calon presiden pada 
Pemilihan Umum Presiden 
(Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Sekjen 
Partai Gerindra Ahmad Muzani 
saat menghadiri Rapat Koor-
dinasi Daerah (Rakorda) DPD 
Gerindra Sulawesi Selatan pada 
Sabtu, 9 Oktober 2021.

“Saya katakan, 2024 pak 
Prabowo, Insya Allah akan 
maju dalam laga pilpres. Ma-
junya beliau karena begitu ma-
sifnya permintaan kita semua. 
Majunya beliau karena begitu 
besar harapan rakyat, pemban-
gunan harus berlanjut, cita-cita 
kita berpartai belum terwu-
jud,” ujar Ahmad Muzani.

Menurutnya, dorongan 
dari kader dan melihat situasi 
dan kondisi bangsa saat ini 
membuat Partai Gerindra 
akan kembali mencalonkan 
Prabowo Subianto sebagai 

Presiden di 2024.
“Maka apa yang baru 

saudara ucapkan (meminta 
Prabowo maju di pilpres) akan 
kami teruskan. Dan dengan 
tidak mendahului jawaban 
beliau, saya katakan sekali lagi 
Insya Allah Pak Prabowo akan 
maju di Pilpres 2024,” kata 
Muzani dalam pidato dengan 
disambut tepuk tangan gem-
uruh,” kata Ahmad Muzani.

Majunya Prabowo Subian-
to ke Pilpres 2024 dibarengi 
dengan tingkat elektabilitas 
paling baik dibandingkan kan-
didat-kandidat lainnya.

“Dalam survei Pak Prabo-
wo paling unggul, elektabilitas 
paling tinggi, maka permintaan 
saudara untuk Pak Prabowo 
maju di 2024 tidaklah salah. 
Ini momentum dan kesempa-
tan kita untuk mendudukan 
kader terbaik untuk di kursi 
top eksekutif. Tapi kita jangan 
jadi bagian menjadi penye-
bab masyarakat tidak memilih 
beliau, semua kesalahan kita 
harus perbaiki,” kata Ahmad 
Muzani.  han

Prabowo Subianto Dipastikan
akan Nyapres Lagi di 2024

JAKARTA (IM) - Menteri 
Sekretaris Negara (Mensesneg) 
Pratikno menuturkan sampai 
dengan saat ini belum ada surat 
presiden (Surpres) terkait den-
gan pengajuan calon Panglima 
TNI. Padahal, Marsekal TNI 
Hadi Tjahjanto akan pensiun 
pada November mendatang.

“Belum, belum, belum dia-
jukan,” kata Pratikno kepada 
wartawan, Minggu (10/10).

Soal waktu yang kian sem-
pit, Pratikno membeberkan 
presiden akan mengirimkan 
nama calon Panglima TNI 
ke DPR pada bulan depan. 
Namun, terkait tanggalnya 
Pratikno tak menyebut detail.

“Targetnya bulan depan 

jelas, memang harus diajukan 
bulan depan kemudian disidan-
gkan DPR diputuskan DPR 
bulan depan,” ucapnya.

Dia hanya menjelaskan 
salah satu syarat menjadi Pan-
glima TNI, yakni sebagai kepala 
staff  angkatan. Diketahui dari 
masing-masing matra terdapat 
Jenderal Andika Perkasa sebagai 
KSAD, Laksamana TNI Yudo 
Margono sebagal KSAL, dan 
Marsekal TNI Fadjar Prasetyo 
sebagai KSAU. “Syaratnya jadi 
Panglima TNI kan kepala staf  
ya, tapi memang belum diaju-
kan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, 
Staf  Khusus Menteri Sek-
retaris Negara (Mensesneg) 

Faldo Maldini memastikan 
awak media akan mendapatkan 
informasi penyerahan Surpres 
tersebut ketika waktunya tiba. 
Dia memastikan, Surpres tak 
akan diajukan secara diam-
diam.

“Kita tunggu saja. Se mua-
nya masih berproses. Kita 
sedang fokus ke agenda na-
sional bangkit dari pandemi, 
maka kriteria untuk menjawab 
tantangan itu jadi penting, ini 
yang sebelumnya tidak menjadi 
kriteria utama. Kalau sudah 
tampak tanda-tandanya, nanti 
pasti langsung diumumkan, 
tidak mungkin diam-diam,” 
ujar Faldo kepada wartawan, 
Jumat 8 Oktober 2021.  han

Mensesneg Pratikno Bocorkan
Kreteria Calon Panglima TNI
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