Mau Maju di Pilkada Sangihe Alasan
Mongol Stres Masuk PSI

Realitarakyat.com – Komika atau stand-up comedy-an Roni Immanuel alias Mongol
Stres mengaku berniat maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 usai
dirinya secara resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Jika mendapat izin orang tua, kata Mongol, dirinya ingin maju sebagai bupati di
Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, tempat kelahirannya.
“Kemungkinan sih kalau seandainya orangtua merestui maju di Pilkada Kabupaten
Sangihe, sebagai daerah kelahiran Mongol, atau hidup besar kecil di sana,” kata
dia kepada wartawan, Rabu (24/11).
Mongol mengaku keputusannya terjun ke dunia politik bukan kali pertama.
Sebelumnya, ia sempat bergabung dengan NasDem dan aktif selama sekitar lima
tahun. Di partai itu, ia menjadi Ketua tingkat provinsi Garda Pemuda Nasdem.
Mongol mengatakan keputusannya untuk masuk PSI karena ingin mencari tantangan
baru. Ia melihat partai itu karena dinilai memberi banyak ruang gerak kepada
anak muda. Ia juga meyakini PSI menolak praktik politik mahar.
Menurut Mongol, politik mahar adalah transaksi politik antara partai dengan

kadernya saat hendak maju dalam kontestasi politik. Ia meyakini, partai barunya
menolak keras praktik tersebut.
“Di PSI itu sangat ditentang. Bahkan di PSI itu aja, reses itu harus ada
pelaporan. Dana reses digunakan untuk apa,” katanya.
Meski banyak memberi ruang gerak kepada anak muda, Mongol mengaku tak berarti
menyepelekan orang tua. Ia menilai keberadaan anak muda dalam partai akan
memberinya keleluasaan dalam berargumen tanpa ada perasaan sungkan kepada yang
lebih tua atau senior.
“Jadi lebih sama-sama saling bisa menginformasikan apapun atau bisa menyampaikan
pendapat tanpa harus merasa, ada perasaan nggak enak,” kata dia.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI sebelumnya secara resmi telah mengumumkan
bergabungnya Mongol lewat akun Twitter mereka pada Selasa (23/11). PSI menyebut,
prinsip perjuangan antikorupsi dan anti-intoleransi menjadi alasan Mongol
bergabung dengan partai.
“Siang ini di basecamp @psi_id telah hadir Bro Ronny ‘Mongol’ Immanuel. Selamat
bergabung Bro Mogol dalam perjuangan anak muda,” demikian dikutip dari akun
Twitter PSI, Selasa (23/11).[prs]

