
Survei SMRC: Prabowo Menang jika
Ganjar dan Anies Baswedan Tidak Maju
Capres

Jakarta -Hasil survey terkini Saiful Berita Olahraga Dunia Mujani Research and Consulting
(SMRC) memperlihatkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di
rangking pertama sebagai capres 2024 bila calon yang lain datang dari pejabat parpol.
Direktur Penelitian SMRC, Deni Irvani, menyebutkan Menteri Pertahanan itu mengantongi
suara sejumlah 51,5 %.

Adapun pejabat partai yang dipertemukan dengan Prabowo ialah Ketua Umum Partai Golkar
Airlangga Hartarto dan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan
Maharani. Hasil survey memperlihatkan Airlangga tempati rangking ke-2  dengan
pencapaian suara sejumlah 12 %, sementara Puan yang tempati rangking ke-3  sejumlah
9,3 %.

"Dari 3 nama pejabat partai, bila pilpres diselenggarakan saat ini, Prabowo 51,5 %,
Airlangga 12 %, dan Puan 9,3 %. Sementara yang belum tentukan alias undecided ada 27,2
%," kata Deni saat menjelaskan hasil survey lewat account Youtube SMRC TV, Selasa, 20
Desember 2022.

Walau Prabowo unggul di rangking pertama, Deni menjelaskan ada pengurangan suara bila
dibanding pada November 2022. Pada bulan November, Prabowo menyuap suara sejumlah
55,7 %. Di lain sisi, walau beda suara Prabowo dengan Airlangga terlalu jauh, tetapi Deni
menjelaskan suara Airlangga bertambah secara berarti dibanding Puan.

Di bulan lalu, misalkan, Airlangga cuma memperoleh suara sejumlah 9,1 %, sementara
Puan 9,3 %. "Meskipun jauh ketinggalan, ada peningkatan pada Airlangga. Jika Puan
condong sedikit berbeda," katanya.

Ingat suara Prabowo sudah melebihi 50 %, Deni menjelaskan bila pemilihan presiden
diisikan oleh calon dari pejabat partai politik itu, karena itu peluang cuma berjalan satu
perputaran.

Bila Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan maju nyapres, karena itu status Prabowo turun di
rangking tiga. Survey SMRC memperlihatkan Gubernur Jawa tengah itu menempati
rangking pertama dengan menyuap suara sejumlah 33,7 %. Deni menyebutkan dari Mei
2021 ke Desember 2022, suara Ganjar bertambah dari yang awalnya 25,5 %.

Adapun rangking ke-2  dihuni oleh calon presiden usungan Partai NasDem Anies
Baswedan. Sisa Gubernur DKI Jakarta itu mengantongi suara sejumlah 28,1 % alias
bertambah dari yang awalnya 23,5 % pada Mei 2021.
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Dalam pada itu, hasil survey SMRC memperlihatkan suara Prabowo alami pengurangan.
Pada Mei 2021, Prabowo masih pimpin dengan suara sejumlah 34,1 %. Tetapi di bulan ini,
Menteri Pertahanan itu cuma mengantongi suara sejumlah 26,1 % dan tempati rangking
tiga. "Jaraknya tidak berbeda jauh di antara Anies dengan Ganjar 5 %, selanjutnya Anies
dengan Prabowo cuma 2 %. Ketat sekali," kata Deni.

Walau begitu, Deni menjelaskan ke-3  akan calon presiden itu tidak ada yang mengantongi
suara di atas 50 %. Oleh karenanya sampai sekarang ini, Deni menjelaskan ajang
Penyeleksian Presiden 2024 akan berjalan dua perputaran. Deni menerangkan, dari
perbedaan hasil survey pada Mei 2021 sampai Desember 2022, peralihan opsi pemilih
ketangkap terang. Anies Baswedan mendahului status Prabowo Subianto, tetapi Ganjar
Pranowo masih pimpin.

Namun, kata Deni, status Ganjar di rangking satu tidak dapat disebut aman. Masalahnya
Anies menunjukkan dapat mendahului Prabowo di rangking dua. "Tetapi tidak berarti Ganjar
akan aman jika Anies masuk ke urutan ke-2, kita tidak tahu apakah yang terjadi pada
bulan-bulan selanjutnya," tutur ia.

Survey SMRC ini diadakan pada 3-11 Desember 2022 lewat interviu bertemu muka.
Informan survey sekitar 1029 orang diputuskan dengan sistem multistage acak sample.
Dalam pada itu, margin of error hasil survey sebesar lebih kurang 3,1 % di tingkat keyakinan
95 %.

Baca : Argumen SMRC Sebutkan Suara Prabowo Subianto Susah Naik di Pemilihan
presiden 2024

Anies Baswedan mendahului status Prabowo Subianto, tetapi Ganjar Pranowo masih
pimpin.

Selainnya konsolidasi peralihan yang sudah kabarkan calon presiden, beberapa konsolidasi
lain siap-siap pancal gas mendekati Pemilihan presiden 2024.

Sandiaga Uno akui tidak cemas pengakuan akan membuat Partai Gerindra panas.

Cak Imin mengutarakan jika Konsolidasi Kebangunan Indonesia Raya yang dibuat bersama
Gerindra masih kompak di tengah-tengah berita perpecahan.

Mikhael Sinaga menyesalkan pemberian pangkat tituler ke Deddy Corbuzier oleh Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto

Eddy Soeparno, menghargai hasil survey SMRC yang menyebutkan PAN tidak bisa lolos
parliamentary thresold

SMRC melaunching hasil survey terkini mereka yang memperlihatkan pengurangan suara
Partai NasDem dibanding saat Pemilu 2019.

Achmad Baidowi, memperjelas PPP akan ikuti Pemilu 2024, bukan survey. Oleh karenanya,
PPP pilih biasa-biasa saja menyaksikan hasil survey SMRC



Suara PDIP dan Partai Demokrat alami peningkatan dibandingkan pencapaian saat Pemilu
Legislatif 2019. Data ini didapat dalam survey terkini SMRC

Semenjak awalnya bekerja sebagai menteri, Prabowo sudah mengatakan kemauan
mengirimi taruna Indonesia untuk pengajaran di Akmil berprestise dunia.


