Gibran Rakabuming Beri Sinyal Maju Jadi Ketum KNPI
Realitarakyat.com – Kader Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menginginkan Wali Kota Solo
Gibran Rakabuming Raka maju dalam pemilihan Ketua Umum (Ketum) KNPI periode 2021-2024.
Terkait langkah tersebut, Gibran pun disebut memberikan sinyal positif untuk maju dalam pemilihan
Ketum KNPI.
Sejumlah kader KNPI menyambangi kantor Wali Kota Solo pagi tadi, Selasa (25/5/2021). Dalam
pertemuan itulah permintaan kader KNPI agar Gibran maju dalam pemilihan ketum disampaikan.
“Ini kan merespons dari permintaan dari KNPI-KNPI daerah. Beberapa waktu lalu juga sudah, yang
KNPI DKI mengusulkan Mas Gibran. Nah kami sekarang berkumpul dan bersilaturahmi dengan Mas
Gibran, sambil menyampaikan ke Mas Gibran secara resmi bahwa ada aspirasi dari teman-teman
pemuda, baik dari DKI, baik dari Jawa Barat, kami juga laporkan, bahwa dari seluruh daerah di
Indonesia itu mengharapkan untuk Mas Gibran mau untuk mengikuti kongres KNPI dan maju menjadi
ketum,” kata Sekjen KNPI Jackson Kumaat, saat dimintai konﬁrmasi, Selasa (25/5/2021).
Lalu bagaimana respons Gibran atas permintaan kader KNPI? Jackson menyebut Gibran memberikan
sinyal positif.
“Intinya adalah beliau sudah memberikan sinyal untuk maju jadi Ketum KNPI,” sebut Jackson.
Menurut Jackson, Gibran bukan ‘orang baru’ di KNPI. Dia menyebut Gibran pernah menjadi pengurus
KNPI Solo.
Lebih lanjut, KNPI Solo dan Jawa Tengah pun disebut turut mengusulkan Gibran menjadi Ketum KNPI.
Salah satu alasan mengusulkan, karena Gibran dianggap sebagai ﬁgur pemersatu.
“Mas Gibran juga itu kader. Dia diusulkan oleh KNPI Solo dan KNPI Jawa Tengah, dan sekarang Mas
Gibran juga ada di pengurus karang taruna, dan dia juga pernah jadi pengurus di KNPI Solo. Bukan
orang baru,” terang Jackson.
“Jadi memang aktivis organisasi, aktivis muda, aktivis milenial yang sangat berpotensi dan bisa
menjadi ﬁgur pemersatu,” imbuhnya.
Jika Gibran Rakabuming Raka benar-benar ingin maju menjadi Caketum KNPI, Jackson memastikan
tidak ada ‘karpet merah’. KNPI kini menunggu Gibran mendeklarasikan diri maju dalam pemilihan
Ketum KNPI.
“Pasti kan kalau dia maju, deklarasi dan mendaftar ke panitia kongres. Itu kita tunggu sampai di situ.
Tapi untuk saat ini, Mas Gibran memberikan sinyal positif untuk menjadi Ketum KNPI,” sebut Jackson.
Seperti diketahui, keinginan kader KNPI dipimpin oleh Gibran Rakabuming diketahui setelah adanya
keterangan dari DPD KNPI DKI Jakarta. KNPI DKI menyatakan akan mencalonkan Gibran sebagai
ketum.
“Kami DPD KNPI Jakarta akan mendorong dan meminta saudara Gibran Rakabuming untuk kami
calonkan menjadi Ketua Umum DPP KNPI dalam kongres Penyatuan pemuda/KNPI masa bakti
2021-2024,” kata Ketua KNPI DKI, Bambang Irawan dalam keterangan tertulis, Kamis (11/3).
KNPI sempat terbelah menjadi 3 kubu. Ketiga 3 tersebut kemudian memutuskan islah. Ketiga kubu
juga sepakat menggelar Rapimpurnas dan Kongres bersama XVI pada 2021.[prs]

