
Di Depan Ribuan Mahasiswa, Moeldoko:
Hati-hati Politisasi Agama Jelang 2024

Kepala Staff Presiden Moeldoko mewanti-wanti warga supaya waspada pada diplomatisasi
agama mendekati Pemilu 2024. Peringatan ini dikatakan di muka 1.200 peserta diskusi
berkebangsaan di Sumatera Utara yang terbagi dalam mahasiswa mahasiswi Institut
Kesehatan Deli Husada dan beberapa pemuka agama.

https://inksports.art/

"Jadikan agama sebagai alat politik untuk cari kekuasaan akan jadikan agama rawan turut
serta dalam perselisihan sosial," kata bekas Panglima TNI 2013-2015 ini dalam info tercatat,
Rabu, 21 Desember 2022.

Awalanya, Moeldoko mengatakan keutamaan moderasi beragama untuk memperkukuh
toleran dan meneguhkan kerukunan di tengah-tengah warga yang bermacam. "Dalam
kerangka bernegara, tidak boleh kembali berbicara sebagian besar dan minoritas," katanya.

Dia memberikan contoh peristiwa saat pucuk wabah Covid-19, di mana warga bersatu
bersama untuk sembuh. "Andaikan bergotong-royong ini selalu dilaksanakan, bangsa ini
bisa menjadi kuat, tak lagi harus menanti common enemy,," kata Moeldoko.

Dalam Perancangan Pembangunan Periode Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024,
kata Moeldoko, Presiden Joko Widodo atau Jokowi benar-benar tegas mengatakan loyalitas
menggerakkan implikasi moderasi beragama di Indonesia.

Selanjutnya, Moeldoko menyentuh bagaimana Indonesia di awal November 2022 lalu sudah
mengadakan Religiuson Komunitas of 20 (R20). Acara ini didatangi sekitaran 464 pimpinan
beberapa agama dari 32 negara sebagai sisi dari jadwal G20.

Moeldoko menerangkan jika dalam tatap muka R20 itu disetujui minimal tiga hal. Dimulai
dari pimpinan agama harus tegas menampik diplomatisasi identitas, beberapa pemuka
agama dihandalkan untuk menuntun umatnya dalam menangani kritis dan agama harus jadi
jalan keluar untuk perdamaian dunia.

"Minta dapat bersama kita turut serta langsung untuk membuat negara ini. Membuat negara
tidak dapat cuma memercayakan peranan pemerintahan, tetapi perlu peranan semua
komponen warga," katanya.

Dalam pada itu, Dewan Pembimbing Komunitas Bersama Umat Berkebangsaan, Pdt. Perdi
Sembiring yang datang pada acara, menyebutkan beberapa pendeta memahami mengenai
jalan ke arah surga. Namun, beberapa pendeta sering kali mereka tidak punyai
pengetahuan mengenai berkebangsaan dan untuk berperan pada negara dan bangsa.
"Karena itu beberapa pemuka agama perlu dinasehati dan dikasih instruksi," katanya.
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Dalam catatan Tempo, ini bukanlah peringatan pertama kali yang dikatakan Moeldoko.
Awalnya, Moeldoko menyentuh masalah kekuatan bertambahnya radikalisme mendekati
Pemilu Serempak 2024. Dia mencuplik survey yang sudah dilakukan Tubuh Nasional
Pengendalian Terorisme atau BNPT pada 2020.

Survey ini mengatakan kekuatan radikalime capai 14 % pada 2020. Menurut Bekas
Panglima TNI ini, kekuatan itu ialah data pada keadaan penyimpangan saat wabah.

"Tahun politik 2023-2024 di depan, ada kecondongan akan bertambah," katanya di Istana
Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 November 2022.

Moeldoko menyebutkan peningkatan kekuatan radikalisme itu terjadi karena politik jati diri
mendekati pemilu. Hingga, Dia menyebutkan pemerintahan perlu siaga dengan kekuatan
pada tahun politik itu.

Meskipun begitu, Moeldoko malas menguraikan identitas barisan yang mempunyai potensi
gerakkan radikalisme. Dia memberikan masalah itu ke BNPT.

Karena, BNPT pasti mempunyai standard untuk tentukan seorang atau barisan terkena
radikalisme atau mungkin tidak. "Stigma radikalisme itu apa bikinan versus pemerintahan,
apa faktanya tidak semacam itu, saya berikan untu bertanya BNPT," katanya.

Karena itu, Moeldoko menyebutkan keadaan kenaikan kekuatan radikalisme ini memerlukan
kesadaran dari seluruh pihak untuk menghindarinya. "Jadi ini perlu kita announce supaya
kita mempunyai awareness," katanya.

Pada 4 Oktober lalu, Deputi Kerja sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto
menerangkan kembali hasil survey BNPT ini. Andhika menyebutkan survey ini menghitung
index resiko terorisme dan kekuatan radikalisme.

Survey mendapati jika wanita muda lebih rawan pada radikalisasi online dibanding dengan
pria. diketemukan jika radikalisasi online lebih rawan pada angkatan z dan milenial, terhitung
mereka yang ada di perkotaan.

"Indonesia menyaksikan radikalisasi dan recruitment online oleh teroris masih mengarah
golongan muda," kata Andhika pada acara seminar internasional di UIN Jakarta.

Wakil Ketua Umum Partai Ummat, Nazaruddin menjelaskan jika faksinya sudah setuju untuk
mengulang-ulang tes klarifikasi faktual jadi untuk maju sebagai peserta Pemilu 2024.

KPU akan disampaikan ke DKPP ini hari oleh Konsolidasi Dampingi Pemilu Bersih masalah
sangkaan manipulasi proses klarifikasi faktual parpol.

Amien Rais nyaris menangis saat partainya disuruh untuk turut klarifikasi faktual ulangi dari
KPU. Awalnya kekacauan klarifikasi faktual muncul.

Amien Rais sekarang mengatakan ketidakberhasilan Partai Ummat bisa lolos klarifikasi
faktual ulangi karena kekeliruan pelaksana wilayah.



Amien Rais menyangka ada yang inginkan supaya Partai Ummat itu jadi salah satu partai
yang tidak lolos jadi peserta Pemilu 2024

Partai Ummat sudah lakukan perantaraan dengan Bawaslu RI sesudah dipastikan gagal
lolos ke Pemilu 2024 oleh KPU RI

Solo Bersimfoni raih penghargaan Karunia Revolusi Psikis atas upayanya menahan
radikalisme dan membuat toleran di kelompok remaja di Solo.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan walau periode kedudukannya hanya
kurang dari satu tahun, tetapi itu bukan dia anggap masalah.

Menurut Cak Imin, jika dari PKB sebagai gubernur, dari kelompok rakyat jelata, karena itu
nasib rakyat akan lebih bagus.

Ketua KPU Kabupaten Bekasi Jajang Wahyudin menjelaskan penyeleksian PPS diawali
18-27 Desember 2022 jam 16.00.


