
Mayoritas Pemilih PKB dan Golkar Justru Minta 
Pemilu Digelar 2024, Kok Ketumnya Minta Ditunda
Sejumlah elit partai politik klaim bahwa 
masyarakat ingin Pemilu 2024 ditunda. 
Namun, kenyataannya berdasarkan 
hasil survei sejumlah lembaga justru 
mayoritas masyarakat Indonesia minta 
pemilu digelar 2024.

JAKARTA (IM) – Bebera-
pa elit partai politik (Patrpol)  
gulirkan wacana penundaan 
Pemilu 2024 dan perpanjan-
gan masa jabatan Presiden.  
Mereka mengklaim hal itu 
sesuai aspirasi masyarakat. 
Tapi faktanya, hasil survei  
sejumlah lembaga mengatakan 
sebaliknya.

Seperti diketahui wacana 
penundaan Pemilu 2024 
digul irkan Ketua Umum 
PKB,Muhaimin Iskandar, ke-
mudian mendapat dukungan 
dari Ketua Umum Golkar, 
Airlangga Hartarto.

Muhaimin mengusulkan 
Pemilu 2024 ditunda setelah 
mengaku mendengar masukan 
dari para pengusaha, pemilik 
usaha mikro kecil dan menen-
gah (UMKM), hingga analis 
ekonomi. 

“Dari semua (masukan) itu 
saya mengusulkan Pemilu 2024 
ditunda satu atau dua tahun,” 
kata Muhaimin dalam keteran-
gan persnya, Rabu (23/2) lalu.

Menurut Muhaimin, usu-
lan tersebut muncul karena dia 
tidak ingin ekonomi Indonesia 
mengalami pembekuan setelah 
dua tahun stagnan akibat pan-
demi Covid-19. Wakil Ketua 
DPR RI itu mengatakan, akan 
ada banyak momentum untuk 
memulihkan ekonomi selama 
2022-2023. Sementara, gelaran 
pemilu ia nilai bisa menggang-
gu prospek ekonomi. 

Usulan Muhaimin tersebut 
lantas didukung Partai Golkar 
dan Partai Amanat Nasional 
(PAN). Ketua Umum Partai 
Golkar Airlangga Hartarto 
mengaku, dirinya menerima 
aspirasi dari kalangan petani di 
Kabupaten Siak, Riau, terkait 
wacana perpanjangan masa 
jabatan presiden. 

Ia lantas mengatakan 
bahwa wacana tersebut perlu 
dimusyawarahkan oleh ketua-

ketua umum partai politik, 
khususnya pendukung Pres-
iden Joko Widodo. 

“Ini perlu dibicarakan se-
cara konsensus antara ketua-
ketua umum partai dan kita ini 
bukan pemilu atau keputusan 
model barat, tapi model Indo-
nesia, musyawarah untuk mu-
fakat, konsensus dan gotong 
royong yang terbukti berhasil 
dalam melawan pandemi Co-
vid dan pemulihan ekonomi,” 
kata Airlangga saat di Nasdem 
Tower, Jakarta, Kamis (10/3) 
lalu.

Sementara, Ketua Umum 
PAN Zulkifli Hasan men-
gatakan, terdapat sejumlah 
alasan yang membuat pihaknya 
mendukung penundaan pemi-
lu, mulai dari situasi pandemi, 
kondisi ekonomi yang belum 
stabil, hingga anggaran pemilu 
yang membengkak.

“PAN setuju bahwa pemilu 
perlu dipertimbangkan untuk 
diundur,” kata Zulhas, sapaan 
akrab Zulkifl i, dalam keteran-
gan tertulis, Jumat (25/2).

Klaim elit parpol ini ternya 
bertolak belakangn dengan 
hasil survei. Hasil survei Lit-
bang Kompas awal Maret 
2022 mengatakan, mayoritas 
masyarakat menginginkan 
pemilu tetap digelar pada 14 
Februari 2024. 

“Sebanyak 62,3 persen 
setuju pemilu tetap digelar 14 
Februari 20244,” demikian 
hasil survei Litbang Kompas 
yang dikutip dari Kompas.id, 
Senin (14/3).

Kemudian, sebanyak 25,1 
persen responden mengaku 
tidak mempersoalkan pemilu 
ditunda 2-3 tahun lagi atau ti-
dak. Sementara itu, hanya 10,3 
persen yang mengaku setuju 
pemilu 2024 ditunda 2-3 tahun 
lagi untuk menjaga agenda 
pemulihan ekonomi akibat 
pandemi. Sisanya, sebanyak 2,3 
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5. Pemilih PDI Perjuan-
gan:  Mayoritas pemilih PDI-P 
ingin pemilu tetap digelar di 
2024 yakni sebesar 47,8 persen. 
Kemudian 28,2 persen men-
gaku tidak mempersoalkan 
pemilu ditunda, 20,6 persen 
setuju pemilu ditunda, dan 3,4 
persen menjawab tidak tahu. 

6. Pemilih PKB: Sebanyak  
42,9 persen pemilih PKB 
mengaku setuju Pemilu 2024 
tetap digelar. Sebanyak 35,7 
persen menyatakan setuju Pe-
milu 2024 ditunda, 10,7 persen 
tidak mempersoalkan pemilu 
ditunda. Hanya 10,7 persen 
pemilih tidak tahu.  han

responden yang mengaku pe-
milih Demokrat setuju pemilu 
tetap digelar 2024. Kemudian, 
10,8 persen pemilih Demokrat 
mengaku tidak mempersoal-
kan pemilu ditunda, dan 13,5 
persen sisanya setuju Pemilu 
2024 ditunda.

4. Pemilih Partai Golkar; 
Sebanyak 66,7 persen pemilih 
Partai Golkar mengaku setuju 
Pemilu 2024 tetap digelar. 
Lalu, 13,3 persen pemilihnya 
mengaku tidak mempersoal-
kan pemilu ditunda, sebanyak 
11,1 persen setuju pemilu 
ditunda, dan 8,9 persen tidak 
tahu. 

persen menjawab tidak tahu.
 Hasil survei yang sama 

menunjukan bahwa masyara-
kat pemilih enam partai politik 
di Tanah Air mengaku setuju 
pemilu tetap digelar di 2024. 
Dua dari enam partai politik 
itu adalah pemilih Golkar dan 
PKB. 

Sementara, empat parpol 
lainnya yang pemilihnya juga 
mayoritas setuju pemilu tidak 
ditunda yakni Partai Demokra-
si Indonesia Perjuangan (PDI-
P), Partai Gerindra, Partai 
Demokrat, dan Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS). 

Survei Litbang Kompas 
itu dilakukan melalui sambun-
gan telepon pada 7-12 Maret 
2022. Survei melibatkan 1.002 
responden berusia minimal 
17 tahun yang berdomisili di 
perkotaan di 34 provinsi.  Sur-
vei ini menggunakan metode 
wawancara dengan tingkat 
kepercayaan 95 persen dan 
margin of  error lebih kurang 
3,1 persen.

 Berikut rincian hasil survei 
mengenai enam partai politik 
yang mayoritas pemilihnya 
ingin pemilu tetap digelar di 
2024. 

1. Pemilih PKS: Respon-
den yang mengaku pendukung 
PKS paling banyak menyetujui 
pemilu tetap digelar pada 14 
Februari 2024. 

“Responden berdasarkan 
pilihan partai politik, PKS: 
92,9 persen setuju pemilu tetap 
digelar 14 Februari 2024. Se-
banyak 7,1 persen tidak mem-
persoalkan pemilu ditunda 2-3 
tahun lagi atau tidak,” tulis 
hasil survei yang dikutip dari 
Kompas.id.

2. Pemilih Partai Gerindra: 
Responden yang mengaku pe-
milih Partai Gerinda berada di 
urutan kedua, yakni sebanyak 
83,9 persennya setuju pemilu 
tetap digelar pada 2024. Hanya 
8 persen pemilih Gerindra 
yang setuju Pemilu 2024 di-
tunda 2-3 tahun lagi untuk 
menjaga agenda pemulihan 
ekonomi akibat pandemi. Se-
mentara, 6,3 persen pemilih 
Gerindra tidak mempersoal-
kan pemilu ditunda, dan 1,8 
persen menjawab tidak tahu.

3. Pemilih Partai De-
mokrat: Sebanyak 75 persen 

RAKOR JELANG
PERTEMUAN IPU DI BALI

Ketua DPR Puan Maharani (te ngah) 
menyampaikan keterangan pers di-
dampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk 
Freidrich Paulus (kedua kiri), Ketua 
Badan Kerja Sama Antar Parlemen 
(BKSAP) DPR Fadli Zon (kiri), Gu-
bernur Bali Wayan Koster (kanan) 
dan Kapolda Bali Irjen Pol Putu 
Jayan Danu Putra (kedua kanan) 
usai pelaksanaan Rapat Koordinasi 
(Rakor) menjelang pelaksanaan 
Inter-Parliamentary Union (IPU) 
Assembly and Related Meetings 
ke-144 di Nusa Dua, Badung, Bali, 
Senin (14/3). Rakor tersebut dilaku-
kan untuk memastikan kesiapan 
berbagai pihak dalam mendukung 
pelaksanaan pertemuan parlemen 
dunia di Bali yang rencananya di-
hadiri delegasi dari 115 negara pada 
20-24 Maret mendatang.

JAKARTA (IM) - Pang-
lima TNI, Jenderal Andika 
Perkasa meloloskan mantan 
pemabuk menjadi anggota 
TNI dalam tes yang digelar 
secara terbuka. Andika punya 
alasan kuat dalammemutus-
kan hal itu.

Dalam video yang viral di 
media sosial Jenderal Andika 
mempertanyakan mengapa 
peserta nomor 49 tidak lulus. 
Setela dicek, yang bersangku-
tan disebut sering pesta miras 
bersama kawan-kawannya 
pada 2016-2017 yang lalu.

Oleh karena itu, tim pen-
guji tidak meloloskannya 
dengan alasan tak memenuhi 
kriteria mental indeologis 
(MI). Namun, Jenderal An-
dika mengambil keputusan 
bijak sekaligus mengejutkan.

“Mengapa nomor 49 
tidak lulus, mengapa? Mana 
bagian Mental Ideologis 

(MI)?” jelas Jenderal Andika.
“Siap izin menjawab, dari 

hasil tidak memenuhi syarat, 
karena yang bersangkutan 
mengatakan, sering pesta miras 
bersama teman-temannya, se-
jak tahun 2016 sampai dengan 
2017, hingga mabuk karena 
bekerja sebagai turis guide,” 
jawab salah satu tim penguji.

Namun, Jenderal Andika 
menjawab dengan bijak.

 “Masa lalu adalah masa 
lalu, begitu diterima di TNI, 
semua peraturan perundan-
gan berlaku, jadi ini tidak 
relevan. Sudah, nomor 49, 
lulus,” jelas Jenderal Andika.

Keputusan itu pun lang-
sung viral di media sosial, 
banyak pihak mengapresiasi 
keputusan tersebut sebagai 
pemberian kesempatan ked-
ua. Netizen pun memuji 
sikap tegas dan objektif  dari 
Jenderal Andika.  mei

Netizen Puji Jenderal Andika yang 
Loloskan Mantan Pemabuk Jadi TNI
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PENYERAHAN KARTU KEPENDUDUKAN SISWA SLB
Staf Khusus Presiden bidang sosial Angkie Yudistia (kanan) didampingi 
Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh (kiri) 
meninjau stan dalam acara penyerahan kartu kependudukan siswa SLB 
di SMA SLBA Pembinaan Tingkat Nasional Jakarta, Senin (14/3). Penyera-
han kartu kependudukan siswa tersebut merupakan bagian dari gerakan 
bersama bagi penyandang disabilitas melalui pendataan, perekam dan 
penertiban dokumen kependudukan (Biodata, KTP elektronik, dan KIA).

JAKARTA (IM) - In-
donesia Corruption Watch 
(ICW) mememinta Dewan 
Pengawas (Dewas) Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
(KPK) segera memeriksa 
Ketua KPK, Firli Bahuri. 

Firli telah dilaporkan atas 
dua dugaan pelanggaran 
kode etik. Pertama, laporan 
Akademi Jurnalistik Lawan 
Korupsi (AJLK) 2020 terkait 
pemberian penghargaan ke-
pada istri Firli, Ardina Safi tri 
sebagai pencipta himne dan 
mars KPK. 

Kedua, laporan IM57+ 
Instute terkait SMS blast 
dari KPK kepada masyara-
kat yang diduga digunakan 
Firli untuk kepentingan 
pribadi. 

“Kami beranggapan mu-
lai dari mars serta himne 
KPK yang kental dengan 
nuansa konfl ik kepentingan 
serta SMS blast tersebut 
menjadi modal awal bagi De-
was untuk menindaklanjuti 
laporan mereka ke persidan-
gan etik,” kata peneliti ICW, 
Kurnia Ramadhana, dalam 
keterangannya, Senin (14/3).

Kurnia meminta Dewas 
tidak bertindak sebagai pem-
bela Pimpinan KPK karena 
hal itu akan menurunkan 
kepercayaan publik pada 
kinerja Dewas. 

Sebab selama ini mulai 
dari rendahnya penjatuhan 

sanksi etik kepada Pimpinan 
KPK dan abainya Dewas 
saat melihat Tes Wawasan 
Kebangsaan (TWK), men-
jadikan masyarakat enggan 
untuk menaruh kepercayaan 
kepada lembaga pengawas 
tersebut,” ujarnya.

AJLK 2020 melaporkan 
Firli pada Rabu lalu. Ketua 
AJLK 2020, Korneles Ma-
teray tak sepakat dengan 
pernyataan Komisioner KPK 
Alexander Marwata yang me-
nyebut himne KPK adalah 
hibah dari Ardina Safitri 
untuk lembaga antirasuah itu. 

Ia menilai penerimaan 
hibah harus memenuhi se-
jumlah prinsip, salah satunya 
kehati-hatian. 

“Pemberian hibah dari 
istri Ketua KPK seharus-
nya dapat dihindari karana 
adanya benturan kepentin-
gan dengan pengambil kebi-
jakan,” ujar Korneles. 

Sementara itu, IM57+ 
Institute melaporkan Firli 
pada Jumat lalu. Senior In-
vestigator IM57+ Institute, 
Rizka Anungnata menilai 
Firli menggunakan fasilitas 
negara untuk kepentingan 
pribadinya dalam SMS blast 
KPK pada masyarakat. 

Pasalnya, SMS itu tidak 
berisi pesan antikorupsi dan 
justru menyampaikan pesan 
pribadi yang mengatasna-
makan Ketua KPK.  han

ICW Minta Dewas KPK
Agar Segera Periksa Firli Bahuri

JAKARTA (IM) - Wakil 
Ketua Umum (Waketum) 
MUI, Anwar Abbas, menyay-
angkan hilangnya kata “MUI” 
dalam logo halal baru yang 
diterbitkan Badan Penyeleng-
gara Jaminan Produk Halal 
(BPJPH) Kementerian Agama 
(Kemenag).

Padahal dalam pembi-
caraan di tahap-tahap awal, 
menurutnya ada 3 unsur yang 
ingin diperlihatkan dalam logo 
tersebut, yaitu kata BPJPH, 
MUI dan kata halal yang ditulis 
dalam bahasa arab.

“Tetapi setelah logo terse-
but jadi, kata BPJPH dan MUI 
hilang dan yang tinggal hanya 
kata halal yang ditulis dalam 
bahasa Arab yang dibuat dalam 
bentuk kaligrafi ,” ujar Anwar 
dalam keterangan tertulis, 
Minggu (13/3).

Anwar mengatakan, ban-
yak orang yang nyaris tidak 
mengetahui logo tersebut 
adalah kata halal dalam bahasa 
Arab. Sebab terlalu mengede-
pankan kepentingan artistik 
yang diwarnai keinginan untuk 
mengangkat masalah budaya 
bangsa.

“Tetapi, banyak orang 
mengatakan kepada saya 
setelah melihat logo tersebut 
yang tampak oleh mereka 
bukan kata halal dalam tulisan 
Arab. Tapi adalah gambar gu-
nungan yang ada dalam dunia 
perwayangan,” ujarnya.

Dengan demikian,  ia 
melanjutkan, logo itu tampak-
nya tidak dapat menampilkan 
apa yang dimaksud dengan ke-
arifan nasional. Justru terlihat 
hanya ke dalam kearifan lokal.

“Karena yang namanya 
budaya bangsa itu bukan hanya 
budaya jawa, sehingga kehadi-
ran dari logo tersebut menurut 
saya menjadi terkesan tidak 
arif  karena disitu tidak tercer-
minkan apa yang dimaksud 
dengan keindonesiaan yang 
kita junjung tinggi tersebut,” 
kata Anwar.

“Tapi, hanya mencermink-
an kearifan dari satu suku dan 
budaya saja dari ribuan suku 
dan budaya yang ada di negeri 
ini,” tuturnya.

Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal (BPJPH) Ke-
menterian Agama meresmikan 
label halal Indonesia. Label ha-
lal baru itu akan menggantikan 
label halal MUI.

Kepala Badan BPJH Mu-
hammad Aqil Irham sebelum-
nya menjelaskan alasan logo 
halal baru berwarna ungu dan 
terkesan Jawa sentris. 

Selain warna ungu, juga 
ada warna hijau toska dalam 
logo halal baru tersebut. Ke-
mudian, logo halal yang terke-

san Jawa sentris itu sebenarnya 
menyuguhkan nilai nusantara 
dan Islam di dalamnya.

“Memang secara simbolik 
bentuknya seperti wayang dan 
terkesan Jawa, namun corak 
dan motifnya serta warna 
ungu dan hijau toska sebagai 
warna utama dan sekunder 
mengandung nilai-nilai Nus-
antara dan Islam,” kata Aqil 
saat dikonfirmasi wartawan, 
Minggu (13/3).

Aqil menyampaikan, ben-
tuk dan corak dalam logo halal 
baru kini sangat kuat akan 
karakter Indonesia yang ma-
syarakatnya terkenal religius. 
Hal Itu terlihat dari paduan 
kaligrafi  dan pola batik Nusan-
tara dimana mengandung nilai-
nilai universal yaitu nilai-nilai 
kemanusiaan dan ketuhanan.

“Namun tulisan arab ka-
ligrafi  di bentuk wayang itu, 
bertuliskan halal,” ujarnya.

Adapun hal substantif  
lainnya, lanjut Aqil, adalah 
nilai-nilai Islam yang menjadi 
rahmatan lil alamin dengan 
pendekatan seni dan budaya 
lokal. Di mana, mengakomo-
dasi kearifan lokal, dan seluruh 
budaya di Indonesia.

Aqil menegaskan, dikeluar-
kannya logo halal baru tersebut 
sudah didiskusikan dengan 
berbagai pihak. Dari beberapa 
logo yang ada pihaknya me-
milih dan menetapkan salah 
satu logo menjadi logo halal 
baru di Indonesia.

“Kita berdiskusi dengan 
beberapa pihak dan proses 
penentuannya dari beberapa 
alternatif  kita memilih untuk 
kita tetapkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Aqil men-
jelaskan bahwa BPJPH Ke-
menag menetapkan label halal 
yang berlaku secara nasional. 
Penetapan label halal tersebut 
dituangkan dalam UU No 33 
Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal (JPH) dan PP 
No 39 Tahun 2021 tentang Pe-
nyelenggaraan Bidang Jaminan 
Produk Halal.

“Regulasi memberi we-
wenang kepda BPJPH untuk 
menetapkan label halal yang ber-
laku nasional,” katanya.  han

MUI Sayangkan Logo Halal Baru 
Hilangkan Kata MUI dan BPJPH
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TREN KASUS COVID-19 MENURUN
SECARA NASIONAL

Warga melintasi mural bertemakan CO-
VID-19 di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat, Senin (14/3). Data Kementerian Kes-
ehatan (Kemenkes) menyebutkan kasus CO-
VID-19 di 30 provinsi mengalami penurunan 
dan pada Minggu (13/3) kasus konfirmasi 
harian COVID-19 turun hingga menyentuh 
11.585 setelah sehari sebelumnya tercatat 
sebanyak 14.900 kasus.

JAKARTA (IM) - Jak-
sa Penuntut Umum (JPU) 
menuntut terdakwa Mu-
narman hukuman 8 tahun 
penjara atas perkara dugaan 
tindak pidana terorisme. 
JPU mengganggap Munar-
man terbukti melanggar UU 
Nomor 5 Tahun 2018 ten-
tang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme. 

Munarman disebut telah 
melanggar Pasal 14 Juncto 
Pasal 7, Pasal 15, Juncto 
Pasal 7 serta Pasal 13 huruf  
C UU Nomor 5 Tahun 2018 
tentang Pemberantasan Tin-
dak Pidana Terorisme, yakni, 
merencanakan atau meng-
gerakkan orang lain untuk 
ancaman kekerasan untuk 
melakukan tindak pidana ter-
oris, dengan sengaja meng-
gunakan kekerasan atau anca-
man kekerasan,” kata Jaksa 
saat membacakan tuntutan.

Di antaranya, dengan 
mengajak warga melakukan 
baiat atau sumpah setia ke-
pada Negara Islam Irak dan 
Suriah (ISIS) melalui kegiatan 
yang dihadiri Munarman seb-
agai pemberi materi.

“Menyatakan terdakwa 

Munarman telah terbukti 
secara sah yang dan meya-
kinkan. Menjatuhkan pidana 
penjara selama delapan ta-
hun,” kata Jmembacakan 
tuntutannya di Pengadilan 
Negeri Jakarta Timur, Senin 
(14/3).

Jaksa  berpendapat ber-
dasarkan fakta-fakta persi-
dangan Munarman terbukti 
terlibat dalam kegiatan baiat 
ISIS di Makassar, Sulawesi 
Selatan pada 24-25 Januari 
2015 dan kegiatan baiat lain.

Perimbangan JPU yang 
memberatkan tuntutan di an-
taranya tindakan Munarman 
tidak mendukung pemerintah 
dalam pemberantasan tindak 
pidana terorisme, tidak men-
gakui perbuatan.

Sementara Munarman 
yang dihadirkan di ruang 
sidang Pengadilan Negeri 
Jakarta Timur memastikan 
akan mengajukan pleidoi 
dalam sidang lanjutan yang 
akan disampaikan pada Senin 
(21/3) mendatang.

“Karena tuntutannya 
kurang serius jadi saya akan 
mengajukan pembelaan send-
iri,” tuturnya.  han

Dituntut 8 Tahun Penjara, 
Munarman: Kurang Serius


