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aAda yang harus diperbaiki dari rekrutmen politik dan kandidasi 
internal partai politik karena berbiaya tinggi. Masalah rekrutmen dan 
kandidasi semakin jauh dari prinsip-prinsip demokrasi ketika dalam 
setiap seleksi kandidat dikotori oleh transaksi politik uang bernama 
mahar politik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam setiap 
seleksi kandidat terutama kandidat calon kepala daerah terdapat 
sejumlah uang - disebut ‘mahar politik’- yang harus dibayarkan 
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kepada partai politik. Mahar politik semakin menjauhkan partai 
politik dari demokrasi (intra-party-democracy). 

Seorang kandidat yang hendak mencalonkan diri harus memiliki 
kekuatan modal finansial atau disokong oleh kekuatan bisnis yang 
memberikan dukungan finansial untuk membiayai ongkos politik 
yang besar. Mereka yang mampu menyediakan mahar politik lebih 
tinggi diutamakan dalam proses politik internal partai. Akibatnya 
kader-kader muda potensial yang telah bekerja untuk partai akan 
tetapi tidak memiliki cukup modal uang besar secara otomatis akan 
tersingkir dari proses kandidasi di internal partai.

Politik Kaum Muda: Pengalaman dan Agenda

Kaum muda telah membuktikan diri dalam setiap momentum 
politik di negeri ini. Mereka tampil sebagai penerobos di front line 
saat elit-elit negeri enak-enakan menikmati kekuasaan. Kaum muda 
selalu berada dalam barisan rakyat untuk meluruskan kekuasaan 
yang bengkok. Dalam setiap perubahan politik yang ‘revolusioner’ 
mereka selalu mengambil jalan ekstra-parlementer dengan slogan 
Mendidik Rakyat dengan Pergerakan dan Mendidik Penguasa dengan 
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Perlawanan. Mereka terlibat dalam kerja-kerja ideologis dan politis 
sekaligus. Demikianlah fatsun politik kaum muda. Setelah reformasi 
tidak sedikit kaum muda yang memutuskan diri bergabung dengan 
partai politik dan memilih perjuangan melalui parlemen. Namun 
keberadaan mereka tidak terlalu efektif dan bahkan cenderung 
termarjinalisasi dalam proses-proses politik formal, baik pada level 
partai politik maupun parlemen. Hal ini disebabkan karena elit politik 
kita masih disesaki oleh generasi-generasi tua (old politicians). 

Kita tidak mengerti mungkin para old politicians ini masih ingin 
berkuasa hingga akhir hayatnya. Tanda-tanda itu semakin nampak 
jika kita lihat elit-elit partai politik tingkat nasional dipenuhi oleh old 
politicians ini. Meski pengecualian untuk tingkat daerah. Kita juga 
tidak mengerti apakah pidato Megawati pada penganugerahan 
gelar doktor honoris causa bidang politik dan pemerintahan oleh 
Universitas Padjajaran Bandung, yang menegaskan bahwa tahun 
2019 adalah waktu bagi generasi muda tampil sebagai pemimpin 
politik (Kompas, 26/5/2016) sungguh akan membuka jalan bagi 
tampilnya kaum muda ke panggung politik. Apakah ini sinyal dari 
Megawati dan old politicians yang lain bahwa telah tiba masanya 
bagi mereka untuk pensiun dari panggung politik Indonesia?

Keraguan tersebut akan hilang jika partai politik serius dalam 
menyiapkan kaum muda untuk menempati posisi-posisi penting di 
internal partai maupun dalam kontek politik yang lebih luas? Hal ini 
bisa dimulai dengan merancang sistem dan mekanisme kederisasi, 
rekrutmen dan kandidasi yang inklusif bagi kaum muda. Hal tersebut 
harus dilakukan oleh partai karena berpijak pada perundang-
undangan yang semakin memberikan tempat kepada munculnya 
pemimpin-pemimpin muda dalam politik. Undang-undang telah 
memberikan peluang yang luas bagi tampilnya kaum muda untuk 
menjadi pemimpin politik baik itu di eksekutif maupun legislatif.1 

1 Disebutkan dalam undang-undang yang mengatur pemilihan kepala 
daerah bahwa untuk mencalonkan diri sebagai gubernur/wakil gubernur 

Setelah reformasi tidak sedikit kaum muda yang 
memutuskan diri bergabung dengan partai politik 
dan memilih perjuangan melalui parlemen
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Sementara partai politik mengembangkan sistem dan mekanisme 
rekrutmen dan kandidasi yang inklusif, kaum muda sendiri harus 
terus mengasah integritas dan kapasitas diri sebagai calon pemimpin-
pemimpin politik dan menggalang diri dalam kaukus politisi muda 
lintas partai patut dilakukan.  

Metode Kandidasi yang Inklusif

Satu di antara fungsi klasik partai politik adalah menyiapkan para 
kandidat untuk menduduki jabatan-jabatan publik di pemerintahan. 
Hal ini sesuai dengan tujuan partai politik untuk menyusun nominasi 
dan memenangkan pemilu untuk mengontrol dan menguasai 
organisasi-organisasi pemerintahan dan public offices (White, 2006: 
5). Kandidasi menempati posisi sangat penting dalam proses politik 
untuk menyeleksi siapa yang akan dinominasikan sebagai kandidat. 
Saking pentingnya, Gallagher dan Marsh menyebut seleksi kandidat 
sebagai ‘secret garden of politics’ (Hazan dan Rahat, 2006: 110). 
Yang ingin disampaikan di sini bukan kandidasi yang bersifat rahasia 
dan tipu-tipu, tapi kandidasi yang mencerminkan nilai dan prinsip 
demokrasi serta terbuka bagi publik. Perbincangan dapat dimulai 
dari siapa yang berhak (who is eligible) untuk menentukan siapa 
yang menominasikan (who nominates) dan yang dinominasikan 
(who is nominated) sebagai kandidat eksekutif maupun legislatif 
(Norris, 2006: 89-96).  

Hal pertama dan utama yang harus dilakukan oleh partai politik 
adalah mengembangkan lembaga selectorate internal yang inklusif 

minimal berusia 30 tahun, sementara untuk mencalonkan diri sebagai bupati/
wali kota/wakil bupati/wakil wali kota minimal berusia 25 tahun. Untuk 
pemilihan presiden/wakil presiden disyaratkan minimal berusia 35 tahun. 
Sementara untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD/DPR-RI/DPD yang 
dipersyaratkan lebih muda lagi, yaitu minimal berumur 21 tahun. 

Hal pertama dan utama yang harus dilakukan 
oleh partai politik adalah mengembangkan 

lembaga selectorate internal yang inklusif bagi 
semua kader partai 
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(inclusiveness of the selectorate) bagi semua kader partai dan 
para kandidat yang akan mencalonkan diri. Inklusifitas selectorate 
memperhatikan dimensi dan aspek-aspek penting dari demokrasi. 
Hazan dan Rahat (2006) mengajukan empat aspek penting dari 
demokrasi agar suatu selectorate dapat dikatakan inklusif. Pertama, 
partisipasi politik anggota partai politik dalam seluruh proses 
kandidasi. Partisipasi politik dapat diatur sesuai tingkatan dan 
tanggungjawab anggota di masing-masing partai. Setiap anggota 
secara demokratis diberi kesempatan untuk mengajukan kandidat 
pada pemilihan kepala daerah atau calon anggota legislatif di 
daerah pemilihan tertentu. Pada fase ini titik tekannya bukan pada 
kuantitas partisipan akan tetapi kualitas partisipasi mereka dalam 
mengajukan kandidat. 

Kedua, proses kandidasi harus mencerminkan representasi di 
internal partai, baik representasi ideologis, ide-ide, simbol-simbol 
dan kepentingan tertentu serta kelompok-kelompok sosial, 
seperti perempuan dan minoritas. Ketiga,  proses kandidasi harus 
memperhatikan asas kompetisi yang adil dan fair bagi seluruh kader 
partai. Hal ini dapat dicapai jika sudah tersedia sistem dan mekanisme 
kandidasi yang bisa menjadi rujukan bersama. Setiap calon kandidat 
tunduk pada sistem dan mekanisme yang berlaku. Aspek keempat 
adalah responsiveness. Selectorate harus responsif terhadap input 
dari seluruh anggota partai, anggota parlemen dan agensi partai 
politik serta masukan-masukan publik yang memiliki perhatian 
terhadap proses kandidasi (public attentive) dalam menyeleksi dan 
menentukan kandidat.2 

Politik dalam Opini Politisi Muda

Meminjam Hermawan Kertajaya (2004), seorang politisi 
membutuhkan brand integrity dan brand image yang kuat. Sedari 
awal seorang politisi harus mengambil position dan memiliki 
diferensiasi. Dengan positioning dan diferensiasi yang kokoh seorang 
politisi akan mendapatkan brand integrity dan brand image yang 

2 Lebih lanjut mengenai metode kandidasi dapat dibaca, Reuven Y. Hazan 
dan Gideon Rahat, Candidate Selection: Methods and Consequenses, dalam 
Richard S. Katz dan William Crotty, 2006, Handbook of Party Politics, Sage. 
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kuat, dan akhirnya akan mendapat apresiasi positif dari konstituen. 
Kredibilitas dan intelektualitas mencirikan positioning politisi dalam 
kancah politik. Sudah terlalu banyak politisi yang menjalankan 
politik dengan minim pengetahuan dan miskin kapasitas. Bagaimana 
politik untuk mencapai public virtue diserahkan dan dijalankan oleh 
politisi-politisi minim pengetahuan dan tidak tau apa-apa. Politisi 
PinPinBo.3 Mereka seolah pinter tapi sesungguhnya bodoh. Situasi 
ini adalah kesalahan kita. Menyadari ini kita- terutama partai politik- 
harus mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri setidaknya 
mengurangi politisi PinPinBo yang diserahi mengelola kehidupan 
politik dan publik.  

Sekolah Politisi Muda (SPM) adalah ikhtiar ke arah yang disebutkan 
di atas. Di SPM politisi-politisi muda lintas partai dibekali dengan 
beragam jenis knowledge dan skill yang dibutuhkan oleh seorang 
politisi. Salah satunya adalah kemampuan Menulis Opini Politik. 
Kelas menulis opini politik merupakan bagian dari materi komunikasi 
politik yang diberikan pada dua kelas pertama (SPM I dan II). Output 
kelas ini adalah produk opini politik masing-masing peserta yang 
telah disetujui oleh pengampu materi komunikasi politik. Praktik 
menulis opini menggunakan metode mentoring dan choacing clinic 
dengan pengampu materi. 

Selain dimaksudkan sebagai buku memoar yang memuat profil 
singkat dan kesaksian peserta SPM angkatan II, buku yang sampai 
ke tangan pembaca ini adalah kumpulan opini politisi-politisi muda 
lintas partai lulusan Sekolah Politisi Muda- Program Civilizing Politics 
for Indonesian Democracy (CPID) dari dua angkatan, yaitu SPM 
angkatan I dan II. Di dalam buku memoar ini terdapat 24 opini 

3  Istilah digunakan oleh Prof. Dr. Purwo Santoso dalam kelas Sekolah 
Politisi Muda (SPM) angkatan II dalam materi public policy making. 

Proses kandidasi harus mencerminkan representasi 
di internal partai, baik representasi ideologis, ide-

ide, simbol-simbol dan kepentingan tertentu serta 
kelompok-kelompok sosial
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politik yang mendiskusikan beragam topik yang dikelompokkan ke 
dalam empat bagian: Pertama, Pemilu dan Pilkada. Pada bagian ini 
terdapat tujuh opini. Hendro T. Subiyantoro menulis opini berjudul 
Modal Caleg Memang Mahal, Irmawati Syahrir menulis Dramaturgi 
Ahok,  Hendri menulis dua opini berjudul Golkar & Jokowi dan Pilkada 
Sambas: Posisi Petahana dan Politisasi Birokrasi, Chandra Dinata 
menulis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Sosial 
Politik Lokal; Analisa atas Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, 
Sri Andarwati menulis Rivalitas Pilkada DKI Jakarta, dan Heri Susilo 
menulis Pentingnya Pemetaan Politik dalam Pilkada Kota Batu. 

Kedua, Politik dan Masalah Demokrasi. Pada bagian ini terdapat 
lima opini yang ditulis oleh Muhamad Arsyad berjudul Politik 
Pencitraan, Azizah Irma Wahyudiyati Irwan menulis Dilema Politik 
Dinasti, Junaidi menulis Budaya Politik Uang, Ari Ashari Ilham menulis 
Kinerja Parlemen dan Apatisme Politik Rakyat, dan Sally Atyasasmi 
menulis Politik Transaksional. Tantangan Partai Politik adalah bagian 
ketiga dari opini politik yang ditulis lulusan Sekolah Politisi Muda. 
Terdapat enam opini pada bagian ini. Opini berjudul Kualitas Kader 
Partai Diukur dari Loyalitas dan Dedikasinya ditulis oleh Irmawati 
Syahrir, Achmad Tirmidi menulis Rekruitmen dan Kaderisasi Partai 
yang Tebang Pilih, Lilyana Phandeirot menulis Kemandirian Partai 
Politik, Muhsamin menulis Partai Politik Sebagai Gerbong Aspirasi 
Rakyat, Ari Ashari Ilham menulis Politik Kaum Muda, Heksa Pratika 
menulis Politik Berbasis Komunitas. Bagian keempat, Politik dan 
Persoalan Publik. Bagian ini terdiri dari enam opini. Sally Atyasasmi 
menulis opini berjudul Kelaparan di Lumbung Pangan, Army Putra 
Makmur Hatta menulis Paradoks Politik di Dunia Pendidikan, Heri 
Susilo menulis Pelemahan KPK, Maun Yambat menulis Memaknai 
Hubungan Mayoritas-Minoritas di Indonesia, Satriya Madjid menulis 
Kemandirian Pangan, dan Mohamad Irham Rifa’i menulis Pemekaran 
Kabupaten Enrekang. 

Nilai lebih dan yang menarik dari 24 opini politik tersebut adalah 
langsung ditulis oleh mereka yang menceburkan diri dalam ‘lumpur 
politik’ yang licin. Hasilnya tentu beda dengan opini para pengamat 
politik yang biasanya kita baca di koran.  Akhirnya Andalah yang 
akan menilai bahwa tulisan politisi-politisi muda di atas patut dibaca 
dan dipertimbangkan menuju politik yang lebih baik di masa depan. 
Selamat membaca ditemani secangkir kopi! 
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Harapan masyarakat Indonesia terhadap partai politik (parpol) adalah 
untuk menjadi organisasi yang mewakili ideologi tertentu, tempat 
calon-calon pemimpin publik dilahirkan. Kompetisi antar partai 
politik pada akhirnya adalah kontestasi gagasan dan pemikiran dari 
berbagai ideologi mengenai cara terbaik membangun bangsa. Partai 
politik juga idealnya menjadi tempat digalinya aspirasi masyarakat 
mengenai kebijakan publik ideal, dimana politisi hadir sebagai figur 
yang memperjuangkan aspirasi tersebut.  Dengan demikian, parpol 
menjadi benar - benar merefleksikan aspirasi konstituennya.

Untuk mencapai kondisi ideal itu, partai politik sudah seharusnya 
memberikan pembekalan-pembekalan dan pengkaderan kepada 
kadernya demi terciptanya politisi  yang memiliki  visi dan 
komitmen yang kuat pada pembangunan kultur politik demokratis 
dan mengembalikan kepercayaan publik dengan benar-benar 
memperjuangkan hak rakyat. Salah satunya seperti yang dilakukan 
oleh partai kami, dengan menggandeng  atau bekerjasama dengan 
Yayasan SATUNAMA Yogyakarta dalam Sekolah Politisi muda (SPM),  
bagian dari program Civilizing Politics For Indonesian Democracy 
(CPID) yang digagas oleh SATUNAMA dengan dukungan Konrad 
Adenauer Stiftung (KAS) Jerman.

Ari Ashari Ilham, S.E.

Sekretaris DPD NasDem Kota Makassar, 
Prov. Sulawesi Selatan

Metro Tanjung Bunga, RT. 002 RW. 008, 
Kel. Tanjung Merdeka, Kec. Tamalate, 
Kab. Makassar, Sulawesi Selatan

0813 1596 9009

arilhamsks@yahoo.com
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Demokrasi tak hanya berbicara tentang “memilih”, tapi bagaimana 
pilihan anda membawa perubahan yang berarti. Demokrasi 
semestinya didasarkan pada persamaan hak, baik  di bidang 
politik, ekonomi, sosial budaya, serta berbbasis kebebasan untuk 
berpendapat. Namun demikian, tidak berarti bahwa segala hal 
sah dilakukan atas nama demokrasi. Demikian halnya dengan 
politik. Mewujudkan politik cerdas dan sehat tidaklah semudah 
membalikkan telapak tangan. Apalagi kini masyarakat cenderung 
memandang dan menyikapi partai politik sebagai tempat dimana 
para politisi GAGAL mencari kekayaan untuk sanak famili.

Sekolah Politisi Muda yang diadakan oleh Yayasan Satunama 
Yogyakarta merupakan sekolah yang wajib diikuti oleh seluruh 
kader partai politik di Indonesia. Ia merupakan sekolah politik yang 
mengupayakan perubahan di dunia perpolitikan, melahirkan kader-
kader politisi muda cerdas, progresif dan juga demokratis dalam 
menentukan kebijakan-kebijakan publik.

Teruslah berkarya. Tingkatkan manajemen, serta materi materi 
pelajaran. Kepakkan sayapmu di seluruh Indonesia dengan 
membuka cabang. Sehingga perpolitikan di Indonesia dapat cepat 
terbenahi.

Wakil Sekretaris DPD Partai NasDem 
Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan

Jl. Bangkala 3 Blok I Perumnas Antang 
No. 18 Kota Makassar

0852 424 999 02

armymakmur29@gmail.com

Army Putra Makmur Hatta, S.Kep.
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Azizah Irma Wahyudianti, S.AP., .M.Si.

Sekolah Politisi Muda adalah satu ikhtiar jawaban atas keadaan 
politik Indonesia yang semakin tidak jelas, yang ditandai dengan 
semakin tingginya tingkat korupsi oleh para pemegang kekuasaan 
dan politik yang sesak dengan politisi yang kurang memahami 
apa tugas mereka sebenarnya. Banyak Politisi hanya mengejar 
sebuah “posisi”, sehingga sering mengabaikan makna politik yang 
sebenarnya. 

Sebagai peserta Sekolah Politisi Muda (SPM) saya merasa 
mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Program ini menginspirasi 
saya bahwa jika kita ingin maju harus bekerja keras, belajar dengan 
rajin dan penuh kedisiplinan. Melalui program ini kita dibimbing agar 
bisa lebih percaya diri. Saya kira itu pelajaran yang penting, terutama 
sebagai bekal dalam menghadapi dan membangun konstituen. 
Pemateri yang ada juga mengajarkan nilai-nilai yang berguna dalam 
kehidupan kita. Oleh karena itu, saya sangat senang mempunyai 
pengalaman belajar di Yayasan SATUNAMA ini. Ke depan, saya 
berharap bisa melakukan kegiatan seperti ini, khususnya di daerah 
asal saya.

Saya berterima kasih karena melalui Sekolah Politisi Muda ini saya 
mengerti esensi politik, memiliki kecakapan yang dibutuhkan 
sebagai politisi dan belajar berkomitment pada nilai-nilai yang perlu 
dipegang sebagai seorang politisi. 

Wakil Koordinator Bidang Kesehatan 
DPD Partai Demokrat Prov. Sulawesi 
Selatan

Jl. Pelita Barat No. 49 RT. 001 RW. 001, 
Kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab. 
Pinrang, Sulawesi Selatan

0823 4802 2022

tepianrules09@yahoo.com
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Gak rugi deh ikut Sekolah Politisi Muda ini, semakin menambah 
pengetahuan dan mengasah kemampuan kita anak-anak muda 
yang interest sama dunia politik. Selain itu, juga nambah temen dari 
berbagai pulau. Bonusnya lagi bisa ketemu sama pengisi materi 
yang TOP. 

Terima kasih buat Satunama dan Konrad Adenauer Stiftung yang 
sudah ngadain program SPM ini. Terus kasih perhatian ya buat 
anak-anak muda, terutama yang interest sama dunia politik. 
Supaya mereka yang bakal jadi calon Politisi, calon Wakil Rakyat, 
calon Pemimpin Daerah, calon Menteri, calon Presiden, bisa jadi 
Negarawan yang memiliki integritas, kapasitas dan berbudaya 
dalam politik demokratis. 

Terima kasih juga buat mas-mas dan mbak-mbak Satunama yang 
baik, yang sudah ngebimbing kita ngerjain tugas-tugas. Pesennya 
buat panitia SPM III nanti jangan sampe’ malem gitu lah kalau isinya 
teori, sudah pada capek, susah nyantolnya. Terus buat temen-
temenku SPM angkatan II, pasti bakal kangen deh kumpul-kumpul, 
apalagi bercandaan barengnya itu lho yang paling ngangenin huhuhu. 
Tetep jaga silaturahmi ya.

Biro Politik Pemerintahan (Legislatif & 
Eksekutif) DPW Partai NasDem Prov. 

Jawa Timur

Jl. Karang Menur 3 No. 2 Surabaya 

082233515783 / 085732851391 

pratikaheksa@gmail.com 

Heksa Pratika, S.IP.
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SATUNAMA melalui program Sekolah 
Politisi Muda (Program Civilizing Politics 
for Indonesians Democracy - CPID) 
telah membongkar pemahaman kita 
sebagai politisi. Sekolah ini mendorong 
tumbuhnya politisi muda yang penuh 
gagasan dan berkeadaban. Melalui 
program CPID-nya, SATUNAMA telah 
menjadi pioner dalam melahirkan politisi-
politisi yang mempunyai pemahaman 
yang utuh tentang demokrasi, baik 
secara prosedural maupun substansial. 
SATUNAMA telah menggedor partai 
politik yang seharusnya menjadikan 
kaderisasi sebagai jantung sebuah 
partai, satu fungsi yg selama ini hanya 
digaungkan di atas kertas. Salut buat 
SATUNAMA!

Pengurus Anak Cabang PPP Kec. Tebas, 
Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat

Jl. Tebas Lorong RT.  04 RW. 02, Dusun 
Tanjung Sari, Desa Tebas Sungai, Kec. 
Tebas, Kab. Sambas, Kalimantan Barat

0823 5104 95340/0811 576 543

hendrippp2016@gmail.com 

Hendri
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Heri Susilo, S.T.

Rezim Orde Baru membuat partai hanya dijadikan sebagai 
pelengkapan kontestasi politik di Indonesia, karena siapa yang 
menang, siapa yang berkuasa sudah dapat diketahui. Reformasi 
dimulai dengan harapan demokrasi bisa berjalan dengan baik. 
Seluruh Warga Negara berhak menyampaikan pendapatnya. Sistem 
multi partaipun digunakan untuk sarana penyaluran aspirasi.

Sistem terbuka dalam pemilihan dianggap sesuai dengan cita cita 
reformasi untuk memberikan ruang penuh kepada Warga Negara 
dalam menyampaikan haknya. Tetapi dalam perjalanannya, sistem 
ini membawa dampak, sehingga melahirkan politisi-politisi karbitan 
yang tidak memiliki integritas dan kapasitas, serta menjadikan 
sistem politik di Indonesia semakin kotor dan bau.

SATUNAMA hadir memberikan solusi melalui kegiatan pembentukan 
kader politik yang memiliki kapasitas dan integritas. Sepengetahuan 
saya, selama ini mungkin hanya SATUNAMA yang konsisten dalam 
membangun dan memperbaiki iklim politik dan demokrasi di 
Indonesia menjadi lebih baik. Tidak hanya upgrade pengetahuan 
sebagai politisi, namun juga membentuk jiwa dan karakter politisi 
untuk kemudian siap sebagai calon pemimpin.

Terima kasih SATUNAMA, teruslah memberikan kontribusi melalui 
perbaikan demokrasi dan politik di negeri yang kita cintai ini. 

Wakabid. Pemuda dan Olahraga Partai 
Gerindra Kota Batu, Prov. Jawa Timur

Jl. Wukir Gg. 8 RT. 03 RW.04, Kel. 
Temas, Kota Batu, Jawa Timur

082257056090 / 085755550906
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Pertama kali mendengar tentang Sekolah Politisi Muda, yang pertama 
kali terlintas di kepala saya, “ah! mungkin ini hanya sebatas pelatihan 
biasa”. Tetapi setelah mengikuti kelasnya, apa yang saya pikirkan 
benar-benar jauh berbeda, sangat di luar dugaan saya. Sekolah 
Politisi Muda ini berangkat dari keinginan untuk mengembalikan 
marwah politik ke cita-cita awalnya, mengembangkan budaya dan 
kelembagaan politik yang demokratis dan menciptakan politik yang 
cerdas berintegritas. 

Saya bangga menjadi salah satu bagian dari keinginan luhur 
tersebut. Karena perlu banyak kompetensi dan keahlian khusus 
untuk mewujudkan cita-cita bersama. Mungkin belum banyak yang 
bisa kami lakukan. Akan tetapi saya yakin berawal dari hal kecil kami 
bisa memberikan efek yang besar kepada demokrasi di Indonesia.

Irmawati Syahrir, S.E.

Sekretaris Bidang Budaya dan 
Pariwisata DPD Partai Demokrat Prov. 
Sulawesi Selatan

Jl. Racing Centre Kompleks Mustika 
Mulia Blok B 8 No. 14, Makassar, 
Sulawesi Selatan.

0822 9271 4265 / 0852 4220 2773

imethenanny@yahoo.com
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Syukur Alhamdulillah. Ucapan terima kasih kepada DPW PPP 
Provinsi Kalimantan Barat yang telah merekomendasikan saya untuk 
mengikuti program Sekolah Politisi Muda yang diselenggarakan 
oleh Yayasan Satunama Yogyakarta. Terima kasih pula kepada 
DPC PPP Kabupaten Kubu Raya yang telah memberikan fasilitas 
agar dapat mengikuti program kegiatan Sekolah Politisi Muda ini, 
serta tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada penyelenggara 
Sekolah Politisi Muda yang telah membimbing, mengarahkan serta 
memberikan motivasi sehingga saya dapat mengikuti materi demi 
materi yang pada awalnya terasa berat.

 Namun setelah berjalannya waktu saya bisa beradaptasi dengan 
keadaan dan menjalin keakraban dengan panitia dan teman sekelas. 
Sungguh mengesankan dan luar biasa untuk semua hal yang tidak 
terlupakan.  Besar harapan saya, agar arahan dan bimbingan yang 
diberikan dapat membawa saya menjadi politisi yang beretika 
dan amanah, serta bermanfaat untuk pribadi saya dan DPC PPP 
Kabupaten Kubu Raya pada umumnya.

Program Sekolah Politisi Muda merupakan hal yang luar biasa bagi 
saya. Program ini membuka wawasan berpikir saya tentang politik, 
etika politik serta situasi politik di tanah air. Program Sekolah Politisi 
Muda harus tetap eksis dan berkelanjutan agar dapat mengorbitkan 
politisi-politisi yang berintegritas, handal, progresif, demokratis, 
dan berdaya saing.

Junaidi, S.Sos.

Ketua Bidang OKK DPC PPP Kab. Kubu 
Raya, Prov. Kalimantan Barat

Dusun Karya Bakti RT. 01 RW. 01, Desa 
Sepakat Baru, Kec. Kubu, Kab. Kubu 

Raya, Kalimantan Barat

081352348837

junaididi77@gmail.com
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Kemajuan demokrasi di Indonesia patut mendapatkan apresiasi dengan 
hadirnya wajah-wajah baru politisi muda tingkat lokal maupun Nasional. 
Kini sikap kritis kaum muda tidak hanya diteriakkan dalam demonstrasi 
tetapi juga diwujudkan dalam organisasi partai politik. Seiring dengan 
meningkatnya kesadaran politik, kehadiran politisi muda memberikan 
harapan baru bagi kemajuan demokrasi di Indonesia, namun tidak jarang 
dari mereka yang masih memandang pesimis terhadap kiprah kaum 
muda untuk mampu mengubah carut-marut situasi politik di Indonesia. 
Ini sekaligus tantangan bagi para politisi muda dalam menunjukkan 
eksistensi, integritas, dan kualitas menuju kemajuan demokrasi. 
Mengembalikan kepercayaan rakyat yang telah hilang juga merupakan 
tugas berat para politisi muda.
Program sekolah politisi muda yang diselenggarakan oleh Yayasan 
SATUNAMA hadir sebagai jawaban untuk menuju demokrasi yang lebih 
baik. Selama mengikuti program sekolah politisi muda, saya mendapatkan 
pengetahuan lebih dari yang saya bayangkan, materi yang sangat 
menarik dibawakan oleh para pemateri berkompeten. Selain in class 
training, terdapat values building sehingga saya juga dapat berinteraksi 
dengan teman-teman lintas partai dari berbagai daerah, mereka semua 
hebat dan menginspirasi saya. Pengetahuan yang saya dapat selama 
menjalani sekolah sangat applicable dalam realita kehidupan berpolitik 
saya sebagai anggota DPRD. Saya berharap program ini dapat diduplikasi 
oleh partai politik atau diperluas sehingga lebih banyak lagi calon-calon 
politisi muda yang mendapat manfaatnya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kab.
Bojonegoro, Prov. Jawa Timur

Jl. Puk No. 303 RT. 02 RW. 02, Desa 
Pekuwon,  Kec. Sumberrejo, Kab. 
Bojonegoro, Jawa Timur

082132534448

sallyasasmi@gmail.com

Sally Atyasasmi, S.KM., M.KM.
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Mendapat kesempatan belajar politik  bersama rekan-rekan politisi 
muda dari berbagai partai politik yang ada di Indonesia merupakan 
anugerah dan kesempatan yang luar biasa. Sebab, tidak semua 
politisi muda mendapat kesempatan berharga ini.

Sekolah Politik yang digagas dan diselenggarakan oleh Yayasan 
SATUNAMA (bagian dari program  Civilizing Politics for Indonesian 
Democracy-CPID) memberi warna  baru bagi dinamika demokrasi dan 
perpolitikan di negeri ini. Saya secara pribadi sungguh beruntung 
mendapatkan materi-materi pembelajaran tentang bagaimana 
berdemokrasi dan berpolitik dengan baik dan benar, dengan 
menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika berpolitik.

Melalui Sekolah Politisi Muda ini saya kian mengerti arti penting 
seorang politisi, bahwa politisi wajib memiliki wawasan dan 
pengetahuan politik yang mumpuni dan juga berintegritas hingga 
mampu  membela kepentingan rakyat dan negara. 

Sharing pengetahuan dan keterampilan dalam Sekolah Politisi Muda 
ini dapat menjadi bekal  untuk mengubah diri menjadi politisi yang 
elegan, santun, cerdas dan cermat dalam membaca dan menyikapi 
setiap dinamika politik dalam konteks berdemokrasi di Indonesia.  
Terima kasih sebesar-besarnya  saya ucapkan bagi semua pemateri, 
fasilitator dan para mentor atas ketekunan serta kesabarannya 
mendampingi kami semua.   Hormat saya khusus untuk Yayasan 
SATUNAMA, semoga selalu jaya!

Wakil I Kepala Badan Saksi Pemilu 
Nasional (BSPN) DPD PDI Perjuangan 
Prov. Lampung

Jl. Mangga No. 41 Way Dady Baru, 
Sukarame, Bandar Lampung

081379955155 / 089531489190

enterprizejaya@gmail.com

Sri Andarwati



Peserta Sekolah Politisi Muda Angkatan II dalam sesi values and 
team building dengan metode outbond
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Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan 
pengujian pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu 
Anggota DPR, DPD dan DPRD mengubah sistem Pemilu legislatif dari 
sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional terbuka, 
menjadi titik balik pola rekruitmen di panggung politik Indonesia.

Dalam sistem proporsional terbuka, tidak lagi melihat kapabilitas 
figur calon legislatif. Asal mendapat suara terbanyak, maka dia lah 
yang sah menduduki kursi wakil rakyat. Selain partai yang sudah 
menyaring (seleksi) calon, maka strategi kampanye dari calon 
legislator yang sangat menentukan apa akan terpilih atau tidak. 
Sistem ini menjadikan pertarungan (kompetisi) antar calon legislator 
dalam satu wadah partai menjadi sangat terbuka. Persaingan inilah 
yang kemudian memicu calon legislator mengerahkan segala daya 
dan upayanya untuk memenangkan kursi wakil rakyat. Termasuk di 
dalamnya dengan menghalalkan segala cara.

Pengalaman dua kali pemilu, pada 2009 dan 2014 yang baru saja 
berlalu, kompetisi para calon legislator lebih banyak dimenangkan 
oleh mereka yang memiliki modal (kantong) tebal. Sementara 
mereka yang berkantong tipis, bukannya tidak ada, tapi sangat 
jarang yang bisa memenangkan pemilu legislatif. 

Selain modal dana yang cukup, seorang calon legislator tetap harus 
memiliki modal sosial yang memadai. Kalaupun modal sosialnya 
kecil, dengan dana yang cukup, dalam waktu yang singkat dapat 

Hendro T. Subiyantoro, S.E., M.M.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Prov. Jawa 
Timur

MODAL CALEG 
MEMANG MAHAL

01
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dipoles menjadi seolah-olah bermodal sosial yang banyak. Seringkali 
ditemui, tiba-tiba saja ada orang yang terlihat begitu dermawan, 
peduli terhadap sesama, menyumbang tempat ibadah, menyantuni 
fakir miskin, yatim piatu, membantu orang sakit, menjenguk 
orang sakit, dan lain sebagainya. Bahkan yang tidak pernah kita 
bayangkan, ada yang membangun jalan, jembatan, lapangan 
olahraga dan fasilitas umum lainnya dengan dana pribadi. Seperti 
penuturan seorang calon legislator untuk tingkat DPRD Kabupaten 
Bondowoso, dia sudah membelikan perahu seharga 50 juta Rupiah 
untuk membantu warga menyeberang sungai, karena daerahnya 
terpencil dan selama ini hanya menggunakan gethek.

Dengan cara-cara tersebut, bisa dibayangkan berapa biaya yang 
harus di keluarkan calon legislator tersebut untuk memoles dirinya, 
agar masyarakat mau memilihnya. Belum lagi biaya yang harus di 
keluarkan untuk mencetak atribut dan bahan sosialisasi dirinya, 
seperti untuk pembuatan poster, kaos, spanduk, banner dan lain-
lain yang tidak bisa dibilang sedikit. Selain itu untuk biaya koordinasi 
tim pemenangan dan akomodasi pertemuan dengan warga juga 
memakan biaya yang tidak kecil. Pengakuan teman Bondowoso 
tersebut, 1 bulan menjelang pencoblosan dia sudah menguras 
kantongnya di atas angka 1,5 milyar, itupun masih menyiapkan dana 
sekitar 1 milyar lagi untuk menyongsong hari H pemilihan. Dana 
tersebut berdasar pengakuannya, akan digunakan untuk membiayai 
koordinasi tim pemenangan dan akomodasi pertemuan warga yang 
semakin tinggi intensitasnya, serta untuk mobilisasi suara pada hari 
H. Ini bahasa halusnya, membeli suara warga yang sudah di data (by 
name by address by TPS).

Strategi kampanye seperti diatas banyak ditempuh oleh mereka yang 
baru mengikuti pemilu untuk pertama kalinya sebagai legislator. 
Seperti di Dapil penulis (Dapil IV Jatim, Jember-Lumajang), juga 
banyak ditemui banyak cara dilakukan calon legislator untuk meraih 
simpati warga. Baik calon legislator untuk DPRD Kabupaten, DPRD 
Propinsi maupun DPR RI. 

Konsekuensi Sistem Pemilu

Sistem pemilihan umum proporsional terbuka disebut sebagai 
salah satu kenapa hanya orang-orang populer lebih mudah menjadi 
legislator dan penyebab mahalnya biaya kampanye. Namun di sisi 
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lain sistem pemilu dengan proporsional tertutup sebagaimana 
pengalaman pemilu di Indonesia, yang lebih menekankan pada 
aspek otoritas partai politik juga tidak sepenuhnya dapat menjawab 
problem legislator selama ini.

Mendasarkan pada evaluasi kedua sistem pemilu tersebut, 
pemerintah saat ini sedang mengajukan RUU pemilu dengan sistem 
proporsional terbuka terbatas. Dengan sistem ini, pemerintah 
mengandaikan pemilih diberi kebebasan untuk memilih wakilnya 
dengan batasan tertentu dalam bilangan pembagi, di sisi lain 
partai politik memiliki otoritas untuk memprioritaskan kader-kader 
terbaiknya. Bahasan sistem pemilu dalan RUU ini akan menjadi 
pokok bahasan krusial bagi semua partai politik.

Masing-masing sistem pemilu memiliki kelebihan dan kekurangan, 
namun ada dua hal substansial yang bisa menjadi catatan untuk 
perbaikan demokrasi di Indonesia. Pertama; sistem pemilu dengan 
daftar proporsional terbuka mensyaratkan adanya pemilih yang 
rasional. Kedua, kita belum memiliki sistem kepartaian yang matang 
karena partai politik dalam menyusun daftar legislatornya masih 
mengedepankan oligarki-feodal, nepotis dan transaksional. Pada 
situasi ini akan sulit untuk menghasilkan legislator yang berkualitas.

Namun tidak ada pilihan lain bagi  partai politik untuk bersikap 
pragmatis dalam menghadapi pemilih yang tidak rasional. Pada 
posisi ini, baik partai politik maupun pemilih memiliki kontribusi 
yang sama dalam memahalkan ongkos politik. Tentu kondisi ini tidak 
ideal. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk keluar dari situasi di atas? 

Mengharapkan pemilih menjadi rasional tentu butuh waktu yang 
panjang, ini asumsi dengan pendekatan bottom up, begitu juga 
memimpikan partai yang matang juga membutuhkan waktu 
yang lama. Karena itu pendekatan rasional yang bisa dilakukan 

Mengharapkan pemilih menjadi rasional 
tentu butuh waktu yang panjang, ini asumsi 

dengan pendekatan bottom up, begitu 
juga memimpikan partai yang matang juga 

membutuhkan waktu yang lama.
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adalah top down, yaitu bagaimana memaksa partai politik untuk 
melakukan perbaikan di internal mereka untuk bisa menyodorkan 
calon legislator yang berkualitas. Partai politik semestinya memiliki 
standarisasi yang ketat dalam rekruitmen kader. Standarisasi yang 
bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, meliputi kompetensi, 
integritas dan kinerja kadernya. Pada posisi ini Undang-Undang 
Partai Politik kita belum sepenuhnya mewadahi kebutuhan partai 
politik yang ideal dan terstandarisasi. Oleh karenanya, agenda 
mendesak berikutnya adalah mendorong adanya UU Partai Politik 
yang dapat mewadahi proses rekrutmen politik berkualitas di dalam 
internal partai politik.

Pemilu 2019 akan tetap digelar. Menggunakan sistem pemilu 
apapun, tampaknya ongkos politik mahal tidak bisa dihindari. Namun 
kalau partai politik sejak dini tidak melakukan rekrutmen yang 
berkualitas, tentu ini menjadi langkah mundur. Perlu ada kesadaran 
yang mendasar bagi pemilih, partai politik dan legislatornya, 
bahwa praktik jual beli suara dalam pemilu adalah perbuatan yang 
merendahkan martabat, hina dan menyebabkan hilangnya makna 
demokrasi.
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Perhelatan Pilkada DKI Jakarta yang akan diselenggarakan tahun 
2017 sudah memasuki titik kulminasi. Salah satu hal yang menyedot 
perhatian publik adalah petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 
Beberapa waktu lalu, Ahok sempat memilih jalur perseorangan 
dengan beragam alasan.  Salah satu alasan utamanya adalah biaya 
parpol mahal akibat harus menggunakan mahar dalam proses 
transaksi politik. Saat itu, Ahok mengefektifkan pergerakan politik 
kerelawanan yang dilakukan oleh Teman Ahok.  Inisiatif mereka bisa 
dimaknai sebagai suatu gerakan literasi politik dengan melibatkan 
partisipasi masyarakat luas. Caranya, dengan mengumpulkan 
dukungan hingga melebihi angka 1 juta KTP. Capaian ini cukup 
fantastis dan diyakini telah melalui proses panjang dan serius.

Kontroversi justru timbul setelah terjadi perubahan arah gerak 
politik Ahok dari pencalonan melalui jalur perseorangan ke jalur 
Partai Politik. Saat ini, Ahok didukung oleh tiga Partai Politik yaitu 
Partai Nasdem (5 kursi), Partai Hanura (10 kursi) dan Partai Golkar (9 
kursi) dengan kumulasi dukungan 24 kursi DPRD DKI.

Drama Inkonsistensi

Pada dasarnya, setiap kandidat mempunyai hak memilih dua jalur, 
apakah melalui jalur perseorangan ataukah jalur Partai Politik. 
Meskipun berdasarkan pengalaman Pilkada DKI 2012, kandidat calon 

DRAMATURGI AHOK

Irmawati Syahrir, S.E.
Sekretaris Bidang Budaya dan Pariwisata DPD 
Partai Demokrat Prov. Sulawesi Selatan
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perseorangan hanya menjadi pelengkap penderita belaka di Pilkada 
jika tak didukung dengan faktor sumber daya memadai.

Hal pertama yang muncul dan menjadi perbincangan publik adalah 
inkonsistensi Ahok. Sejak awal Ahok akan melangkah melalui jalur 
perseorangan dengan berbagai alasan yang kerap dihubungkan 
dengan mahar dalam penentuan kandidat. Dukungan yang 
signifikan melalui KTP, bisa dimaknai bahwa Ahok memiliki Public 
Trust sangat memadai dari warga DKI. Alasan utama sebagian besar 
warga yang mendukung Ahok, karena dia memilih maju melalui jalur 
perseorangan.  Hal ini juga diperkuat dengan beragam survei yang 
memosisikan Ahok unggul di atas nama-nama yang bermunculan 
sebagai bakal calon.

Konsistensi menjadi penting karena berkaitan erat dengan 
kepercayaan. Warga yang memberikan kepercayaannya untuk 
mendukung Ahok, mungkin saja saat ini merasa terkhianati dan  
kecewa  dengan berubahnya gerakan politik Ahok. Melalui Media 
sosial pun mulai bermunculan kritikan keras mengenai tindakan 
Ahok melalui tagar #BalikinKTPGue, fenomena tagar #BalikinKTPGue 
seharusnya bisa menjadi alat ukur, bahwa menjaga kepercayaan itu 
sangat penting dan perlunya komunikasi politik yang baik dari setiap 
kandidat.

Inkonsistensi Ahok ini sebenarnya merupakan pembungkus belaka 
dari sebuah Pentas Drama yang dimainkan Ahok. Sejak awal Ahok 
dengan kekuatan gerakan relawan Teman Ahok memilih jalur 
perseorangan, dan seketika berubah ke jalur Partai Politik. Pada 
dasarnya menjadi sangat lumrah ketika seorang kandidat memilih 
untuk menggunakan jalur Partai Politik, karena partai politik sudah 
mempunyai struktur yang lengkap dan jelas, akan tetapi justru 
menimbulkan kontroversi ketika Ahok merubah arah pergerakannya.

Pentas drama yang dimainkan Ahok ini cukup membawa efek yang 
luar biasa karena melibatkan sekian banyak elemen masyarakat, 
mulai dari gerakan relawan Teman Ahok hingga 1 juta orang yang 
mengumpulkan KTP nya untuk mendukung Ahok. Segala bentuk 
umpan strategi yang di blowing up sedemikian rupa melalui berbagai 
media, memastikan Ahok merebut banyak empati  yang sebenarnya 
ini mungkin hanya  menjadi pembungkus, bagaimana menunjukkan 
kekuatan Ahok di mata Partai Politik, sehingga memberikan 
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suatu stimulasi ke Partai Politik untuk memberikan dukungannya. 
Salah seorang politisi dari Partai Golkar Yorrys Raweyai pernah 
mengatakan di salah satu media “Siapa sih yang bisa mengalahkan 
Ahok?”, ini merupakan salah satu efek dari pentas drama yang 
dimainkan dengan begitu apik oleh Petahana. Saat ini pun Ahok 
mencoba melakukan pendekatan kepada PDIP untuk mendapatkan 
dukungan dimana kursi PDIP di DPRD DKI  sebanyak 28 kursi.

Efek Bias

Pentas drama yang dimainkan oleh Ahok ini merupakan Dramaturgi. 
Teori Dramaturgi menurut Erving Goffman adalah sandiwara 
kehidupan yang disajikan manusia dimana teori ini membagi Front 
yang mencakup setting, personal front (penampilan diri), expressive 
equipment (peralatan untuk mengekspresikan diri), sedangkan 
bagian Back adalah bagian belakang yang mencakup the self yaitu 
semua kegiatan yang tersembunyi untuk melengkapi keberhasilan 
acting atau penampilan diri yang ada di front.

Dramaturgi yang dimainkan Ahok saat ini, meskipun memberikan 
efek bias pada atmosfir baru dalam dunia perpolitikan di Indonesia, 
tetapi Ahok perlu mewaspadai efek yang kemungkinan timbul yaitu 
berkurangnya dukungan kepada Ahok. Berkurangnya dukungan 
ini disebabkan kekecewaan akan  perubahan pergerakan politik 
Ahok, disamping itu perlu juga bagi Ahok untuk menata pola-pola 
komunikasinya dimana,  seringkali Ahok melontarkan statement-
statement yang bisa saja diartikan inkonsistensi, arogan dan lain-lain 
sebagainya. Disamping itu Ahok harus bisa menunjukkan kepada 
relawan Teman Ahok bahwa KTP yang dikumpulkan tidak menjadi 
penghias meja belaka, selain itu perlu adanya kerja keras dan hati-hati 
karena konstalasi politik setiap saat bergerak, harus bisa membaca 
pergerakan-pergerakan yang mungkin saja terjadi kemudian.

Strategi menjadi penting dalam pencapaian suatu tujuan, akan tetapi 
jangan sampai mengecewakan orang-orang yang sudah menitipkan 
kepercayaannya, karena jika tidak demikian keberlangsungan anda 
sebagai seorang pemimpin tidak akan bertahan lama.
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Golkar resmi mendukung Presiden Joko Widodo menjadi bakal calon 
(Balon) Presiden 2019. Dukungan ini disampaikan di hadapan Joko 
Widodo (Jokowi) dalam acara penutupan Rapimnas Partai Golkar, 
28 Juli 2016. Dukungan tersebut berdasarkan pandangan seluruh 
DPD Partai Golkar se Indonesia.

Terkait langkah tersebut, Golkar berupaya mendapat simpati 
publik. Inilah manuver terbaru Golkar di bawah kepemimpinan 
Setya Novanto.  Secara formal, alasan yang dikemukakan Golkar 
mendukung Jokowi karena dianggap memiliki kebijakan dan visi 
kesejahteraan tahun 2045 sama dengan visi dan misi Partai Golkar 
terutama membangun ekonomi dan memprioritaskan infrastruktur.

Hasil survey SMRC menunjukkan, bahwa tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi adalah 67 % pada Juni 
2016. Elektabilitas Jokowi apabila ikut bakal calon Presiden 2019 
masih teratas dibandingkan nama-nama lainnya. Ketika Golkar di 
luar pemerintahan, elektabilitas hanya 10%, sekarang ketika dukung 
Jokowi, naik menjadi 15%.

Politisi Partai Golkar, Agun Gunanjar menjelaskan, bahwa mendukung 
Jokowi bukanlah keputusan yang diambil secara terburu-buru. 
Golkar sudah melakukan analisis kinerja Joko Widodo dan Jusuf 
Kalla selama memimpin Indonesia (Kompas.Com). Politik tidak ada 
cepat atau lambat, semua partai punya langkah strateginya dalam 
memenangkan setiap Pemilu.

GOLKAR DAN JOKOWI 

Hendri
PAC PPP Kec. Tebas, Kab. Sambas,

Prov. Kalimantan Barat
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Partai ibarat sebuah backing atau pendukung dari belakang. Di saat 
sebuah kebijakan sulit diambil, dukungan partai akan membantu 
meyakinkan bahwa kebijakan bisa diputuskan. Dukungan partai 
politik terhadap pemerintah merupakan hal yang penting, 
terutama kebijakan pemerintah yang memerlukan kecepatan untuk 
kepentingan rakyat.

Indonesia baru yang lebih demokratis, sejahtera berkeadilan 
serta bermartabat adalah jalan ideologis. Partai Golkar juga akan 
mensukseskan program Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang disebut 
NAWA CITA. Dengan mendapat dukuangan dari Golkar, Jokowi  tidak 
menutup ruang pada partai-partai diluar pemerintahan untuk 
bergabung pula.

Saat kampanye 2014, hal yang menarik janji Jokowi adalah koalisi 
yang dibangun tanpa syarat akan membentuk pemerintahan 
yang ramping, efisien serta efektif. Apa yang publik tunggu saat 
kabinet akan direshuffle. Jawabannya adalah sudah pasti performa 
kerja. Pacanowsky dan O’Donnell dalam bukunya Communication 
Organization Culture (1982) menggambarkan proses simbolik dari 
pemahaman akan prilaku dalam organisasi. Dalam konteks Kabinet 
Kerja tentunya terkait dengan pemahaman rakyat akan kiprah 
kabinet dalam melayani rakyat.

Bergabungnya Partai Golkar ke pemerintah sempat menguat hampir 
enam bulan yang lalu. Jika merujuk keterangan Sekretaris Jenderal 
Golkar Idrus Marham, dukungan kepada pemerintah sebenarnya 
dimulai sejak Rapat Koordinasi, 4 Januari 2016 dan diperkuat 
Rapat Pimpinan Partai Golkar, 23-25 Januari 2016 dan legalnya saat 
Munaslub di Bali.

Kuatnya dukungan Golkar bagi pemerintahan Joko Widodo-Kalla, 
ada dampak positifnya. Pertama, Pemerintahan Joko Widodo - 
Jusuf Kalla akan semakin kuat karena mendapat dukungan 7 partai. 
Kedua,  Joko Widodo - Jusuf Kalla bisa mencari alternatif untuk 
mengokohkan partai politik mana yang lebih setia. Jika melihat 
proses dukungan kepada pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla 
adalah  awal sebuah estafet pemulihan Partai Golkar  setelah sakit 
keras hampir 1½ tahun karena konflik internal. Saat ini Golkar 
memerlukan suplemen dan vitamin untuk pemulihan tersebut. Sejak 
awal, banyak yang meragukan sikap politik Golkar yang dituding 
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keluar dari jiwa, ingkar dari komitmen awal. Partai Golkar sendiri 
lahir untuk mendukung pemerintah melalui karya kekaryaannya.

Golkar mendukung Jokowi dalam pilpres 2019 nanti, dinilai 
membuktikan tak ada kader yang mumpuni di Partai Golkar yang 
berlambang pohon beringin tersebut untuk menjadi Presiden. 
Sejak kekuasaan Presiden Soeharto runtuh pada tahun 1998 
dan digantikan oleh Presiden BJ Habibie sampai tahun 1999, 
Golkar selalu  mengantarkan kader terbaiknya. Kini, jauh sebelum 
pertarungan Pilpres 2019 dimulai Partai Golkar seakan sudah 
menyerah dan mengakui kekalahannya.

Partai Golkar bertekad melakukan transformasi menjadi partai 
modern, dengan konsolidasi dan rekonsiliasi ditubuh Golkar dari 
mulai pusat hingga ke kelurahan dan desa. Dalam kaitan ini juga 
tetap seiring dengan dukungannya terhadap kepemimpinan 
Jokowi dalam Pilpres 2019. Golkar punya doktrin karya kekaryaan 
yang menegaskan bahwa untuk mewujudkan kemakmuran dan 
kesejahteraan hanya bisa dicapai melalui pembangunan. Karena 
itu, sejak dilahirkan Partai Golkar memelopori pembangunan 
sehingga dikenal sebagai partai pembangunan, sedangkan untuk 
melaksanakan pembangunan tersebut harus berada didalam 
pemerintahan.

Perubahan sikap politik partai-partai diluar kekuasaan ini belum 
tentu berjalan mulus ke arah perubahan posisi politik  menjadi 
bagian dari kekuasaan. Koalisi besar tidak selalu linier membentuk 
konsep pemerintahan yang efektif (governability). Menurut Lijphart 
dalam bukunya Pattern of Majoritarian and Consensus Government 
in Twenty One Countries, desain institusi dan realitas pola hubungan 
eksekutif dan legislatif ditandai dua kecenderungan: Pertama, pola 
relasi yang mendominasi. Kedua, relasi yang menekankan pada 
keseimbangan kekuasaan diantara eksekutif dan legislatif. Tak 
cukup hanya citra melainkan kerja nyata yang tidak bisa direkayasa 
oleh jutaan kata-kata dusta sekalipun mempesona.
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Pada era demokratisasi sekarang ini, terbukanya ruang kebebasan 
publik memunculkan euforia yang dialami oleh kekuatan politik. 
Akibatnya, kekuatan politik saling berlomba untuk mendapatkan 
pos-pos strategis di lingkungan birokrasi pemerintahan. Dalam 
ranah Pilkada, politik dan birokrasi merupakan dua kutub yang saling 
tarik menarik dalam magnet kekuasaan yang tidak bisa dihindarkan. 
Birokrasi modern yang ideal seperti yang ditampilkan Weber dan 
birokrasi yang netral seperti yang dicitrakan Hegel ternyata masih 
menjadi sebuah obsesi di negeri ini.

Dalam konteks hubungan politik dan birokrasi, sebenarnya pemilu 
merupakan ujian untuk menilai apakah birokrasi telah bersikap 
professional, netral dan betul-betul berfungsi sebagai pelayan 
publik, bukan sebagai alat kekuasaan yang mudah diintervensi 
dan terkooptasi oleh kepentingan politik pasangan kandidat yang 
sedang bertarung untuk merebut kekuasaan.

Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara 
dan bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 
secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan 
tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Dalam kedudukan 
dan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka sudah seharusnya 
PNS netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik 
serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Perkawinan silang antara birokrasi dan partai politik 

PILKADA SAMBAS:  
POSISI PETAHANA DAN 
POLITISASI BIROKRASI

Hendri
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tak bisa dipungkiri telah melahirkan sistem birokrasi yang 
lemah dan semu. Dalam konteks pilkada Sambas 2015, 
politisasi birokrasi sangat massif terjadi, terutama dilakukan 
oleh kandidat petahana. Akibatnya terjadi kompetisi yang 
kurang fair dan mencederai penyelenggaraan Pilkada serta 
membuat faksi-faksi di tubuh birokrasi pasca Pilkada usai.

Sebagaimana yang disampaikan Veri Junaidi, Ketua Konstitusi 
dan Demokrasi (Kode) Inisiatif bahwa potensi politisasi 
birokrasi, penggunaan fasilitas Negara dan penyalahgunaan 
wewenang untuk pemenangan bisa terjadi pada lima varian 
posisi petahana dalam pemilihan Kepala daerah. 

Peraturan mengenai pelarangan PNS terlibat dalam Pilkada 
sudah tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara dan UU No.23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, dimana PNS dilarang untuk terlibat 
dalam penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah 
dan kegiatan kampanye, baik secara aktif maupun tidak 
aktif, langsung maupun tidak langsung. Bahkan, larangan 
ini diperkuat dengan SE Menteri PANRB. No.3236/M.
PANRB/07/2015 tentang Pengawasan Pejabat Pembina 
Kepegawaian (PPK) terhadap netralitas PNS dalam Pilkada 
serentak. Namun aturan tersebut sepertinya tidak terlalu 
diindahkan dalam Pilkada Sambas Tahun 2015. Aparatur 
birokrasi dari kepala SKPD, Camat dan Kepala Desa pada 
praktiknya sangat berpihak kepada calon petahana yang 
masih menjabat aktif sebagai Bupati dan hanya mengajukan 
cuti pada saat kampanye. 

Di samping itu, peran Panwaslu juga lemah dalam 
mengantisipasi potensi-potensi penyalahgunaan kekuasaan 
yang dilakukan calon petahana. Berbagai program-program 
SKPD dengan mudah diklaim dan ditunggangi oleh calon 

Satu hal yang tak boleh dilupakan untuk membuat 
birokrasi negeri ini membaik adalah bebas dari kooptasi 
politik. Disinilah diperlukan penegasan prinsip netralitas 
birokrasi. 
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petahana untuk mempengaruhi pemilih. Hal ini tentu dapat merusak 
jalannya proses demokrasi rakyat dan penyelenggara Pilkada yang 
jujur dan adil. 

Tegakkan Asas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Semangat netralitas pada prinsipnya juga merupakan amanat dari 
reformasi yang kita dengungkan. Netralitas birokrasi merupakan 
hal prinsipil yang harus diwujudkan dalam rangka mengembalikan 
peran birokrasi sebagai abdi Negara dan pelayan masyarakat (public 
servant). Dengan terwujudnya netralitas birokrasi maka birokrasi 
akan semakin professional dalam menciptakan pelayanan dan 
pengabdian kepada masyarakat. Kuatnya kepentingan dalam sistem 
kerja birokrasi menjadi salah satu penyebab lemahnya kompetensi 
birokrasi di tanah air. 

Satu hal yang tak boleh dilupakan untuk membuat birokrasi negeri 
ini membaik adalah bebas dari kooptasi politik. Disinilah diperlukan 
penegasan prinsip netralitas birokrasi. Langkah berikutnya adalah 
membangun profesionalisme dan memodernisasi administrasi 
pemerintahan sehingga tercipta struktur manajemen yang 
efektif. Untuk itu diperlukan pengkajian sistem kepegawaian yang 
menyeluruh termasuk sistem perekrutan Aparatur Sipil Negara 
(ASN), sehingga wajah ASN yang professional sebagai pelayan 
publik dapat kita hadirkan di tengah masyarakat. 
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Pemilu Gubernur Provinsi Jawa Timur 2013 menyisakan berbagai 
persoalan yang menjadi sorotan kalangan luas. Gagalnya salah satu 
calon sebagai kandidat peserta pemilu menjadikan Komisioner KPU 
harus lapang dada untuk dibawa ke meja sidang Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP). Salah satu putusan DKPP yang cukup 
kontroversial adalah ketika DKPP mengembalikan hak konstitusional 
pengadu/peserta pemilu sehingga dapat berlaga kembali dalam 
pemilu. 

Otoritas DKPP dalam memutuskan perkara tindakan pelanggaran 
etik yang dapat mengembalikan hak konstitusional peserta pemilu 
sering dimanfaatkan oleh beberapa kalangan untuk dipakai sebagai 
upaya memenangkan Pemilu. Selain itu DKPP dinilai telah melampaui 
kewenangannya yang seharusnya hanya menyidangkan kode etik 
penyelenggara pemilu yang implikasi putusannya hanya berupa 
mekanisme punitif (menghukum).

Konstelasi Politik Pemilukada Jatim 2013

Pemilukada Provinsi Jawa Timur menjadi spesial di mata seluruh elit 
politik yang berkontestasi pada Pemilihan Umum Presiden 2014. 
Karena keberadaannya sering dianggap sebagai batu loncatan, 
pemanas mesin parpol, dan sekaligus mengukur peta kekuatan 
politik nasional yang sesungguhnya. Gambaran ini sangat beralasan 

Chandra Dinata, S.IP.
Ketua Biro Media dan Komunikasi Publik

DPW Partai Nasdem Prov. Jawa Timur
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karena basis massa pemilih di Jawa Timur merupakan yang terbesar 
kedua di Pulau Jawa dengan daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 
30.536.249 jiwa.

Jawa Timur juga mempunyai kultur atau kawasan kebudayaan yang 
berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Dua kawasan kebudayaan 
yang turut menjadi poros dari basis massa kekuatan politik tersebut 
adalah tapal kuda dan mataraman. Tapal kuda mempunyai basis 
massa kaum sarungan, santri atau biasa disebut massa “ijo” 
yang diidentikkan dengan massa Nahdhiyin yang meliputi daerah 
Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso 
dan Banyuwangi. Sedangkan Mataraman yang mempunyai basis 
massa kaum tradisional jawa atau “abangan” berada di daerah 
Tulungagung, Blitar, Kediri, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek 
dan Pacitan. Kelompok sosial masyarakat yang demikian semakin 
menambah konstelasi politik pada Pemilukada Provinsi Jawa Timur.

Setidaknya ada tiga kekuatan politik yang mempunyai kepentingan 
besar untuk meraih kursi Jawa Timur 1 ini. Pertama, kubu Partai 
Demokrat yang mengusung Soekarwo, Kedua, Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) yang mengusung Khofifah Indar Parawansa, dan 
yang ketiga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang 
mengusung Bambang Dwi Hartono. Dua dari nama Calon Gubernur 
di atas yaitu Soekarwo dan Khofifah Indar Parawansa merupakan 
kandidat yang sebelumnya juga berlaga pada Pemilukada Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2008. Peristiwa tersebut dicatat sebagai 
Pemilukada terbesar dari segi pemilih, anggaran dan terlama karena 
terdapat putaran ketiga berupa pemilihan dan rekapitulasi suara 
ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Rivalitas keduanya yang 
sengit pada Pemilukada sebelumnya berlanjut mewarnai ekskalasi 
politik pada Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. 

Partai Demokrat beserta mitra koalisinya mempunyai kepentingan 
untuk mempertahankan posisi Gubernur Jawa Timur yang selama ini 
diduduki oleh Soekarwo. Sebagai pasangan incumbent, Soekarwo 
tentu memiliki modal sosial-kapital, kekuatan dukungan politik dan 
sumber daya yang berlebih. Sehingga Soekarwo dan terlebih Partai 
Demokrat akan secara total dan maksimum mempertahankan kursi 
kekuasaannya. 

Soekarwo memiliki beban yang berat karena dirinya menjadi tumpuan 
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atau benteng pertahanan terakhir dari kubu Partai Demokrat dan 
Susilo Bambang Yudhoyono dalam mempertahankan dan menjaga 
dominasi politiknya menjelang Pemilu Presiden 2014. Kepentingan 
Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono sangat besar mengingat 
andalan-andalan Partai Demokrat yang diusung dalam Pemilihan 
Gubernur di Pulau Jawa telah kalah seperti yang terjadi di DKI 
Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan terakhir di Jawa Tengah. Sebagai 
barometer politik atau penentu demokrasi nasional, jikalau Pulau 
Jawa tidak dapat dipertahankan maka hampir mustahil kompetisi 
politik nasional dapat kembali didominasi oleh Partai Demokrat.

Ekskalasi politik Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 
semakin naik ketika Soekarwo harus menghadapi dua penantang 
yang sangat kuat yaitu Khofifah Indar Parawansa dan Bambang Dwi 
Hartono. Pertarungannya dengan Khofifah Indar Parawansa menjadi 
pertarungan ronde kedua setelah 5 tahun lalu kemenangannya 
sangat tipis dan kontroversial. Khofifah Indar Parawansa menjadi 
penantang paling tangguh karena dirinya sebagai ketua Pengurus 
Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat NU) 
bertarung di basis kekuatan NU terbesar di Indonesia. Disitulah 
Syaifullah Yusuf (Mantan Ketua GP Ansor NU) oleh Partai Demokrat 
dipasangkan kembali dengan Soekarwo sebagai wakil gubernur 
untuk menahan laju sekaligus memecah suara NU yang selama ini 
terkonsentrasi penuh mendukung Khofifah Indar Parawansa. 

Manuver Politik Pemilukada Jawa Timur 2013

Kekuatan Khofifah dengan basis kaum ijonya dan dukungan jaringan 
muslimat yang telah teruji pada Pemilukada Jawa Timur tahun 2008 
membuat Soekarwo harus membuat manuver-manuver politik yang 
lebih jitu. Selain memecah suara NU, Soekarwo mencoba merangkul 
Aliansi Partai Non Parlemen (APNP) untuk mensolidkan dukungan 
untuk dirinya. Khofifah yang hanya diusung oleh PKB dengan 
persentase suara 12,26% belum cukup untuk maju sebagai peserta 
pemilu mengingat aturan perundang-undangan yakni Pasal 59 ayat 
2 UU 12, bahwa calon harus didukung oleh partai atau gabungan 
partai yang perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen). 

Pada tanggal 14 Mei Khofifah berhasil mendaftarkan dirinya dengan 
Herman S. Sumawiredja (Mantan Kapolda Jawa Timur 2008) 
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dengan membawa dukungan dari gabungan partai sejumlah 15,55 
%. Namun pada verifikasi dukungan parpol, ada 2 partai politik 
yang juga memberikan dukungannya untuk pasangan Soekarwo. 
Mempertimbangkan adanya dulisme dukungan tersebut KPU Jatim 
akhirnya memutuskan Khofifah tidak lolos karena kurang syarat 
dukungan jumlah gabungan partai politik. Peta politik saat itu juga 
berubah, banyak tersiar kabar bahwa Khofifah telah gagal menjadi 
kandidat peserta pemilu sehingga simpul-simpul masa memprediksi 
Soekarwo akan menang dengan mudah.

Khofifah tidak kehilangan akal, peristiwa yang menimpa dirinya 
pernah dialami oleh pasangan Ahmad Syafi’i di Pemilu Bupati 
Pamekasan 2012. Lewat mekanisme DKPP akhirnya Ahmad Syafi’i 
bisa masuk kembali ke bursa calon Bupati Pamekasan. Semangat 
itulah yang dipakai Khofifah untuk dapat kembali berlaga di 
Pemilukada Jawa Timur. Khofifah mengadukan kelima komisioner 
KPU Jatim atas beberapa sangkaan terkait pelanggaran kode etik 
penyelenggara pemilu khususnya dalam menilai kekuatan dukungan 
partai politik yang bermasalah tersebut. 

Pada akhir persidangan, DKPP meyakini adanya pelanggaran 
yang dilakukan oleh KPU Jatim yang mengakibatkan hilangnya 
hak konstitusional (hak dipilih) pasangan Khofifah. DKPP lewat 
putusannya selain memberikan pemberhentian sementara kepada 
3 komisioner KPU, DKPP juga memutuskan agar KPU meninjau 
kembali keputusannya untuk mengembalikan hak konstitusional 
pasangan Khofifah. 

Putusan DKPP yang dinilai melebihi kewenangannya tersebut 
langsung merubah peta politik lokal Pemilukada Jawa Timur. 
Sekalipun Khofifah beserta tim pemenangan harus kalah start dan 
sudah terkuras habis fisik dan pikirannya dibanding peserta lainnya, 
Khofifah berhasil meraih sejumlah 6.525.015 suara dan kalah dari 
Soekarwo dengan jumlah 8.195.816 suara.

DKPP dan Keadilan Restoratif 

Sebagai lembaga yang berwenang dalam menyidangkan pelanggaran 
kode etik penyelenggara Pemilu, Putusan DKPP sering kali ikut 
mewarnai situasi politik lokal. Putusan DKPP yang bersifat final 



dan mengikat itu berpotensi menjadikannya sebagai lembaga yang 
super power. Final artinya tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau 
upaya hukum yang lebih lanjut sesudah berlakunya putusan DKPP 
sejak ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka 
untuk umum itu. Mengikat artinya putusan itu langsung mengikat 
dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara 
kekuasaan negara dan termasuk badan-badan peradilan terikat dan 
wajib melaksanakan putusan DKPP itu sebagaimana mestinya.1

Pasangan BERKAH (Khofifah-Herman) adalah salah satu pasangan 
yang ikut memanfaatkan kewenangan DKPP untuk menghadapi 
putusan yang tidak menguntungkan dirinya. Pasangan BERKAH 
sempat tidak lolos sebagai kandidat peserta pemilu karena 
kurangnya dukungan dari gabungan partai politik akibat adanya 
dualisme dukungan. Hal tersebut tidak lepas dari konstelasi politik 
lokal dan nasional bahwa pasangan KARSA (Soekarwo dan Gus Ipul) 
memiliki tanggung jawab dan beban penuh kepada partai Demokrat 
untuk memenangkan Pemilukada di Jawa Timur. 

Semangat DKPP terkait keadilan restoratif lewat mekanisme 
korektif yang telah sesuai dengan prinsip keadilan pemilu juga 
menjadi problematis ketika dihadapkan pada hukum positif yang 
berlaku di Indonesia. Sebab, DKPP hanya diberikan wewenang 
untuk menyidangkan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. 
Maka implikasi putusannya hanya berkaitan dengan sanksi individu 
(personal). Semestinya dengan sendirinya putusan DKPP tidak 
mengandung akibat hukum terhadap proses atau tahapan pemilihan 
umum, terlebih lagi membatalkan keputusan KPU. 

Dalam hal ini, keputusan KPU merupakan keputusan administratif 
atau biasa dikenal dengan keputusan tata usaha negara yang 
hanya dapat dijadikan objek perkara melalui Pengadilan Tata Usaha 
Negara (PTUN). Namun sayangnya, PTUN tidak mempunyai hukum 
beracara cepat yang dapat digunakan untuk mengadili produk 
hukum Pemilu yang membutuhkan waktu cepat karena harus 
dikejar dengan jadwal tahapan pemilu yang sudah ditentukan. Maka 
perlu ada lembaga negara yang ditunjuk khusus yang putusannya 
bisa berakibat korektif dan mempunyai hukum beracara cepat.

1 Jimly Asshiddiqie, Pengenalan DKPP untuk Penegak Hukum, Makalah 
disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di 
Jakarta, Februari 2013.
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Penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta akan menjadi pertarungan 
yang panas. Terlihat dari polarisasi dan derasnya dukungan terhadap 
calon yang ikut bertarung. Munculnya sejumlah paket nama 
pasangan membuat Pilkada DKI memasuki fase kulminasi.

Peta Politik

Dari 106 kursi yang ada di DPRD DKI Jakarta , Basuki Tjahaja Purnama 
alias Ahok mendapatkan dukungan 24 kursi dari tiga partai yakni 
Golkar, Nasdem dan Hanura. Sandiaga Salahudin Uno, saat ini baru 
didukung oleh Gerindra dan PKS.  Sementara PDIP dan sejumlah 
partai lainnya, masih berhitung peta kekuatan hingga belum 
memutuskan.

Belakangan,  isu Pilkada DKI Jakarta kian kencang dengan 
menguatnya dukungan kepada Tri Rismaharini, yang saat ini masih 
menjabat sebagai Walikota Surabaya. Ini menunjukkan, bahwa 
keinginan warga DKI Jakarta semakin beragam. Dalam konteks 
inilah, penting membaca peluang Risma di tengah keberadaan 
calon-calon lainnya.

Tri Rismaharini adalah kader PDI Perjuangan. Sebagaimana diketahui, 
PDI Perjuangan merupakan partai pemenang pemilu legislatif di DKI 
Jakarta dengan perolehan 28 kursi. Hal ini, memungkinkan partai 
ini mengusung kandidatnya sendiri. Sangat mungkin, muncul poros 
koalisi PDI Perjuangan dengan PKS dan Gerindra meskipun skema 

Sri Andarwati
Wakil I Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional 
(BSPN) PDI Perjuangan Prov. Lampung

RIVALITAS PILKADA
DKI JAKARTA
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koalisi sangat cair dan membuka banyak peluang. Dalam konteks 
inilah, adagium politik sebagai seni kemungkinan-kemungkinan 
akan berjalan.

Berdasarkan hasil survei Indonesia Research Consulting (IRC)  pada 6 
April-4 Mei 2016, melalui 620 responden bahwa elektabilitas Ahok 
berada di posisi 27,90 % mengungguli kandidat Yusril Ihza Mahendra 
yang hanya memperoleh 14.3 %. Namun dengan berkembangnya peta 
politik belakangan mulai terjadi perubahan dengan masuknya nama 
Tri Rismaharini dan Sandiaga Uno dalam bursa calon Gubernur DKI 
Jakarta. Kondisi ini, memungkinkan pertarungan dalam perebutan 
kursi gubernur DKI semakin kompetitif.

Kalau dilihat dari perolehan suara partai di pemilu legislatif DKI 
Jakarta tahun 2014  PDI Perjuangan 27,67 %, Gerindra 14,17%, PKS 
9,34%, PPP 8,96%, Golkar 8,45%, Hanura 7,39%, Demokrat 7,31%, 
Nasdem 5,23%, PKB 5,46%, PAN 3,81%, PBB 0,78 %. Maka sudah bisa 
dipetakan arah koalisi yang akan terjadi dengan beragam ideologi 
sehingga memperoleh dukungan secara kultural dari masing masing 
pemilik suara.

Selain itu juga akan ada beberapa  kandidat yang semula masuk 
dalam bursa pencalonan memutuskan mengundurkan diri dalam 
kompetisi, sehingga dalam penyelenggaraan Pilkada DKI  Jakarta 
lebih simple. Hanya akan ada beberapa pasang  yang bertarung 
dalam Pilkada DKI Jakarta, yang akan dilaksanakan pada Februari 
2017 mendatang. Beberapa partai politik memilih berkoalisi untuk 
menentukan calon pasangan kandidat. Fenomena ini mempermudah 
proses jalannya pesta demokrasi.

Setiap pergerakan politik dalam proses demokrasi sudah sepatutnya 
menekankan aspek penguatan kepentingan publik. Untuk itu, 
partai politik sebagai pilar demokrasi harus mempertimbangkan 
calon mana yang benar-benar mampu memperjuangkan beragam 
kepentingan publik. Modal elektabilitas saja tak cukup, butuh 
pelibatan penguatan politik warga agar Pilkada tak semata-mata 
elitis dan memuaskan kepentingan perseorangan saja.



MEMOAR SPM ANGKATAN II 49

‘Kenali Diri Sendiri, Kenali Lawan, Kenali Teman, maka ke-
menangan pasti ada di tangan’
‘Kenali Medan Pertempuran, Kenali Iklim, maka kemenangan 
akan sempurna’

(Sun Tzu)

Demokrasi Indonesia telah melalui babak baru setelah era reformasi, 
yaitu era pemilihan langsung terhadap Kepala Daerah maupun para 
wakil rakyat yang duduk di Badan Legislatif, melalui UU Nomor 32 
tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Sebagai konsekuensinya, 
semua warga Negara yang telah memenuhi persyaratan dasar untuk 
menjadi seorang Kepala Daerah boleh mendaftarkan dirinya dan 
bersaing merebut hati dan suara sebanyak-banyaknya dari rakyat 
untuk dapat menjadi Kepala Daerah.

Dalam upaya merebut hati pemilih, diperlukan cara yang efektif 
dan tepat guna agar dapat menghasilkan perolehan suara yang 
segnifikan. Karena itu, pemetaan awal menjadi sangat penting. Ibarat 
seorang serdadu yang ingin bertempur di medan pertempuran, 
ia harus mempunyai peta untuk mengetahui lokasi, kekuatan dan 
kelemahan musuhnya. Ketika sudah memiliki peta, maka mudah 
baginya untuk mengatur sebuah strategi,  menyiapkan amunisi  dan 

PENTINGNYA 
PEMETAAN POLITIK 
DALAM PILKADA 
KOTA BATU

Heri Susilo, S.T.
Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga 
Partai Gerindra Kota Batu, Prov. Jawa Timur
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tahu kapan saat terbaik untuk menyerang dan meraih kemenangan.

Akan tetapi tidak jarang pula ada kandidat yang dihinggapi oleh 
problem klasik; berpegang asumsi bahwa masyarakat di sekitar 
wilayahnya sudah pasti akan mendukung penuh karena tokoh–tokoh 
masyarakat sudah menyampaikan dukungannya, dan segudang 
asumsi lainnya yang membuat hati kandidat membumbung tinggi 
dan tertutup terhadap kritik.

Lakukan Pemetaan  

Survei pemetaan politik sangat penting bagi kandidat politik, baik 
dalam pemilu tingkat nasional (presiden) maupun tingkat Gubernur 
dan Bupati/Walikota. Survei pemetaan politik ini juga sangat berguna 
bagi anggota DPD dan DPRD untuk melihat atau mengetahui aspirasi 
konstituennya.

Beberapa pemetaan dasar yang perlu dilakukan adalah pertama, 
peta karakteristik perilaku pemilih. Mengetahui berapa jumlah 
orang yang pemilih pada pilkada sebelumnya dengan melihat dari 
aspek sebaran wilayah, agama, suku, umur, kelas sosial, afiliasi 
politik dan pendidikan, mengetahui media komunikasi (sosial dan 
massa) yang paling efektif digunakan oleh masyarakat.  Kedua, Peta 
masalah/isu/topik sosial dan politik kontemporer. Mengetahui tema 
kampanye yang diinginkan oleh masyarakat dan masalah-masalah 
mendesak. Ketiga, peta geo politik. Pemetaan Politik juga perlu 
memasukkan gambaran keadaan politik suatu wilayah, yakni suatu 
tempat atau daerah pemilihan bagi calon Walikota/Bupati ataupun 
calon legislatif. Pemetaan geopolitik  dilakukan untuk mendapatkan 
informasi kondisi politik suatu wilayah yang diantaranya meliputi, 
popularitas dan elektabilitas seorang figur politik, pilihan partai 
politik masyarakat, isu hangat yang sedang diperbincangkan, 
usulan program politik dari masyarakat, bentuk-bentuk kegiatan 
kemasyarakatan yang digandrungi, usia pemilih yang dikaitkan 
dengan pilihan politiknya juga latar belakang pekerjaannya.

Tujuan yang paling utama dari pemetaan politik  ini adalah untuk 
menentukan strategi politik. Kemudian, meletakkan seluruh 
kekuatan politik dan gambaran politik dari setiap wilayah hingga 
daerah terkecil setiap TPS (tempat pemungutan suara). Langkah ini 
akan memudahkan strategi kerja politik yang akan dilakukan untuk 
meraup suara sebanyak mungkin dalam pertarungan politik.
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Runtuhnya Rezim Orde Baru tahun 1998 menjadi titik awal 
terbukanya gerbang Demokrasi yang selama ini kita harapkan. 
Pada saat itu, hingar bingar panggung politik kian bersinar dan 
menjadi pusat perhatian, dimana fenomena lahirnya partai–partai 
politik baru, tokoh – tokoh yang mendadak populer, produk hukum 
berupa undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan 
kita dalam berbangsa dan bernegara pun secara sporadis telah 
lahir. Dan,  yang paling penting bangsa ini mulai menyelenggarakan 
Pemilu pada tahun 1999 secara demokratis sesuai dengan kehendak 
rakyat Indonesia yang selama rezim Orde Baru hak–hak politiknya 
selalu dikibiri dan terbelenggu. 

Era reformasi telah datang, keputusan–keputusan politik yang 
strategis pun sudah diambil, diantaranya pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden secara langsung, pemilihan Kepala Daerah juga 
secara langsung serta yang terpenting adalah diselenggarakannya 
Pemilu yang Demokratis dengan sistem Proporsional Terbuka, 
dimana rakyat dapat menentukan wakilnya yang akan duduk di 
Lembaga DPRD, DPD dan DPR RI. Rakyat kian berdaulat sebagai 
pengambil keputusan yang paling berhak untuk menentukan 
siapa pemimpin dan wakil mereka yang akan diberi amanah untuk 
mewakili, menampung aspirasi, memperjuangkan nasib dan hak–
hak mereka. Tapi sayangnya hak demokrasi dan hak politik yang 
kian agung serta mulia itu berjalan tak sesuai harapan, karena politik 

Muhammad Arsyad, S.E.
Sekretaris DPC Partai Gerindra 
Kab. Pesawaran, Prov. Lampung
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transaksional lebih dominan dan sangat mempengaruhi pilihan 
rakyat yang berujung pada jatuhnya kekuasaan ke wakil serta 
tangan–tangan yang tidak tepat.

Dari pengamatan kita semua sejak pasca reformasi bergulir dari 
Pemilu ke Pemilu; Pemilu tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014 yang 
baru kita lewati, politik transaksional kian merajai  pengambilan 
keputusan rakyat, karena hampir semua proses Pemilu serta 
Pilkada yang diselenggarakan tak lepas dari pengaruh buruk politik 
transaksional ini. Para kontestan Pemilu dari Parpol, Caleg, Calon 
Presiden dan calon-calon Kepala Daerah semakin menghalalkan 
segala cara untuk merebut simpati rakyat yang akan memilihnya. 
Jalan pintaspun ditempuh, Politik transaksional menjadi jurus jitu 
untuk menaklukkan hati rakyat. Keinginan Parpol, Calon Wakil 
Rakyat, Calon Presiden dan Calon Kepala Daerah yang mendekati 
serta merebut simpati rakyat dengan poiltik transaksional itu 
mendapat sambutan nan meriah dari rakyat yang kian frustasi karena 
kebodohan dan kemiskinan. Namun malang,  kesejahteraan yang 
mereka rindukan dari para pemimpin–pemimpin yang sebelumnya 
telah mereka amanahkan untuk mengurus nasib mereka belum juga 
berbuah hasil sesuai dengan harapan.

Politik Transaksional adalah bahaya besar yang sedang mengancam 
keadaban politik dan pengembangan demokrasi bangsa ini. Oleh 
karenanya perbaikan sistem, penyempurnaan perangkat berupa 
aturan–aturan serta infrastruktur–infrastruktur pendukung lainnya 
yang dapat mewujudkan sistem politik beretika, cerdas, jujur, adil, 
bermatabat serta akuntabel menjadi suatu keharusan yang tidak 
dapat ditawar– tawar lagi.  Selain itu,  juga penegakkan Supremasi 
Hukum dalam rangka mewujudkan cita – cita luhur di atas harus 
tegas diterapkan di semua lini dari awal proses politik itu sendiri.  
Pada akhirnya, politik harus bermuara pada Kesejahteraan Rakyat. 
Inilah idealnya politik yang kita harapkan.
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Politik dinasti banyak melahirkan residu politik. Fenomena ini, 
sudah ada sejak lama. Kita banyak menemukan jabatan publik 
dipertukarkan dari, oleh dan untuk  keluarga inti. Praktik dinasti 
politik ini dalam banyak hal melahirkan dilema yang mencemaskan 
banyak masyarakat.

Istilah lain dari politik dinasti kerap disebut sebagai politik 
kekerabatan. Menurut salah satu dosen Universitas Gadjah Mada, 
A.G.N. Ari Dwipayana, tren politik kekerabatan sebagai gejala 
neopatrimonialistik dimana benihnya sudah lama berakar secara 
tradisional yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan 
regenerasi politik berdasarkan ikatan geneologis, ketimbang merit 
system. Situasi inilah yang perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan 
sehingga keputusannya tidak meresahkan bagi masyarakat.

Elit Kekuasaan

Politik dinasti memiliki sisi positif dan negatif. Itu semuanya 
tergantung pada proses dan hasil (outcomes) dari jabatan kekuasaan 
yang dipegang oleh jaringan dinasti politik yang bersangkutan. 
Awalnya, keluarga inti incumbent (petahana) tidak diperbolehkan 
untuk mencalonkan diri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 
tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

DILEMA POLITIK 
DINASTI

Azizah Irma Wahyudiyanti, S.AP., M.Si.
Wakil Koordinator Bidang Kesehatan DPD 
Partai Demokrat Prov. Sulawesi Selatan
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Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Hal  ini, tertuang 
dalam pasal 7 huruf r yang intinya pencalonan tak boleh memiliki 
konflik kepentingan dengan petahana. Masalah terberat dalam hal 
ini adalah persepsi, yakni bagaimana meyakinkan masyarakat untuk 
tidak takut dengan keberadaan politik dinasti. Didukung dengan 
proses pemilihan kepala daerah yang demokratis, sebenarnya 
Pilkada bisa diikuti siapa saja. Justru yang harus dikendalikan adalah 
politik uang yang merajalela dalam setiap perhelatan Pilkada di 
banyak daerah.

Namun kenyataannya, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan 
ketentuan tersebut dan akhirnya keluarga petahana bisa 
mencalonkan diri. Hal ini, bermula dari banyaknya keluarga 
petahana yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. 
Dengan demikian keputusan Mahkamah Konstitusi dikhawatirkan 
membuat politik dinasti kian sulit dikendalikan. Para pemegang 
kekuasaan bisa semakin leluasa membangun jaringan dinasti politik 
selanjutnya. Ini yang kemudian membuat masyarakat bertanya 
tanya, apakah pemimpin yang terlahir dari politik dinasti ini benar - 
benar akan memperjuangkan kepentingan mereka atau hanya buat 
memperkaya jaringan dinasti mereka? Tak bisa dimungkiri jaringan 
politik dinasti ini peluangnya sangat luas untuk memainkan manuver 
politik yang eksesif. Selain itu, positif dan negatif arti dinasti politik 
juga ditentukan oleh kondisi sosial masyarakat, sistem hukum dan 
penegakan hukum serta pelembagaan politik yang bersangkutan.

Semenjak otonomi daerah diberlakukan, di sejumlah daerah 
kemudian bermunculan dinasti-dinasti politik. Misalnya, di Banten 
dinasti keluarga Ratu Atut Chosiyah yang menguasai jajaran 
eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi dan seluruh kabupaten di 
Banten. Contoh lain, di Sulawesi Selatan, terdapat dinasti keluarga 
Yasin Limpo. Dia pernah menjabat sebagai Bupati Luwu, dan 
kemudian anaknya menjadi Bupati dan Gubernur Sulawesi Selatan, 
bahkan sekarang ini cucunya sudah menjabat sebagai Bupati Gowa 
yang sebelumnya dijabat oleh Bapaknya sendiri.

Dalam praktek keseharian, para elite politik yang masih mengusung 
anggota keluarga menjadi caleg atau calon kepala daerah lantaran 
pertalian darah masih dianggap lebih bisa dipercaya dan tidak 
mungkin berkhianat seperti yang dilakukan para politikus lainnya. 
Ini yang biasanya disebut political priveleges keluarga, atau politisi 
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karbitan. Akan tetapi tidak semua produk jaringan dinasti ini 
dikatakan karbitan, atau political credential kreasi mereka sendiri, 
yang melahirkan politisi sejati yang tidak hanya mengandalkan 
modal petahana. Political credencials bisa diperoleh melalui tiga 
jalur. Pertama, aktivisme sosial politik yang mendapat pengakuan 
publik sehingga melahirkan sosok politisi genuine, kredibel, dan 
bereputasi cemerlang. Dalam hal ini penguasa bisa mendapatkan 
perhatian khusus dari publik dengan langsung menyapa masyarakat. 
Gaya pendekatan masyarakat pada saat ini lebih senang apabila 
penguasa melakukan pendekatan emosional sehingga bisa langsung 
mendengarkan permintaan dari masyarakat.

Kedua, pendidikan yang mengantarkan seseorang menjadi politikus 
terpelajar dengan prestasi individual yang secara objektif diakui 
masyarakat. Ide-ide atau gagasan yang memberi perubahan pada 
masyarakat akan berdampak baik pada penguasa. Ketiga, kombinasi 
antara aktivisme sosial-politik dan pengalaman pendidikan yang 
panjang. Tentunya kegiatan sosial dan gelar pendidikan penguasa 
tidak akan cukup jika masyarakat tidak melihat secara nyata, bukan 
hanya sebuah janji kampanye. Efek yang dihasilkan pun bisa sangat 
berpengaruh pada masyarakat.

Pemberi keputusan harusnya mengoptimalkan apa yang telah 
menjadi kebijakan, khususnya di daerah-daerah sehingga tidak 
menimbulkan kesan negatif. Bila jabatan legislatif dan eksekutif 
dikuasai oleh garis keluarga yang sama maka akan dikhawatirkan 
akan menjadi rawan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu dinasti politik dapat menutup ruang bagi warga negara 
lainnya diluar keluarga incumbent. Sehingga bisa mendapat wajah 
baru dalam sebuah pemerintahan. Sejatinya pembatasan dinasti 
politik itu untuk mengatur bukan mematikan hak politik seseorang. 
Sehingga dinasti politik itu bisa dibekali dengan pengetahuan atau 
pun pengalaman. Kelahiran seorang pemimpin, bukanlah proses 
karbitan! Butuh kemampuan, keterbukaan, dan situasi demokrasi 
yang kondusif guna menjamin lahirnya pemimpin otentik. Terlepas 
pemimpin itu produk dinasti politik atau bukan.
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Budaya Money Politics dalam Pemilu

Politik uang menjadi skandal dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. 
Politik uang terjadi karena kurang adanya rasa percaya diri dalam 
sebuah Pemilu atau pemilihan lain yang bersifat kedaerahan bagi 
salah satu calon, ataupun bisa terjadi karena sebuah jalan pintas 
dalam mengambil simpati para pemilih. Berbagai macam bentuk 
politik uang kian beragam semenjak semakin panasnya dunia 
politik di Indonesia, dengan berbagai macam kepentingan yang 
tersembunyi di dalamnya. Dimulai dari praktek politik uang yang 
dilakukan terang – terangan ataupun tidak langsung. Sebagai 
contoh telah terjadi praktek tersebut pada Pemilu tahun 2014.

Tahapan Politik Uang

Dari sisi waktu praktek politik uang dapat dikelompokkan menjadi 
dua tahapan yakni pra pemungutan dan tahap pemungutan. Pada pra 
pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa kampanye, 
masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah para 
pemilih, terutama mereka yang masih mudah dipengaruhi. Untuk 
tahap kedua adalah setelah pemungutan, yakni menjelang sidang 
umum DPR atau masa sidang tersebut. Sasarannya  adalah kalangan 
elite politik. Di tangan mereka kedaulatan rakyat berada. Mereka 
memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan 
strategis.

BUDAYA MONEY 
POLITICS

Junaidi, S.Sos.
Ketua Bidang OKK DPC PPP 

Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat
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Kalau kita mau menganalisa dari kedua tahapan praktek tersebut, 
bahwa praktek politik uang dengan sasaran the voters, pemilih 
atau rakyat secara umum akan sangat sulit  diukur keberhasilannya. 
Karena disamping medannya sangat luas juga banyak jumlah pemilih. 
Apakah rakyat yang mencicipi uang benar-benar mau mencontreng 
tanda gambar partai politik yang telah memberikan uang. Karena 
dalam masyarakat telah berkembang pemahaman bahwa Pemilu 
bukan saja pesta demokrasi, tapi juga pesta bagi-bagi uang.

Adapun keberhasilan praktek politik uang pada tahapan yang kedua 
lebih dapat diprediksi ketimbang tahap yang pertama. Sebab sasaran 
yang kedua adalah elit politik yang akan mengambil keputusan 
penting bagi perjalanan pemerintah. Namun kalau pemilihan 
dilakukan dengan voting tertutup, keberhasilan rekayasa tersebut 
semakin sulit, terutama jika pelaku politik uang tersebut dinyatakan 
kalah dalam pemilihan. Dengan demikian sulit untuk dilacak.

Dampak Buruk

Ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan, kesamaan derajat, 
dan kedaulatan rakyat. Dilihat dari sudut pandang ini, demokrasi 
pada dasarnya adalah paham yang menginginkan adanya kebebasan, 
kedaulatan bagi rakyat yang sesuai dengan norma hukum yang ada. 
Dengan demikian adanya praktek politik uang berarti berdampak 
pada prinsip-prinsip demokrasi, yang berakibat pada pembelokan 
tuntutan hati nurani, inilah yang disebut dengan kejahatan, banyak 
sekali dampak yang dihadirkan akibat dari praktek politik uang. 

Politik uang dijadikan ajang mencari penghasilan, masyarakat 
awam tidak memperdulikan niali-nilai demokrasi,  masyarakat akan 
merasa berhutang budi kepada calon yang telah memberikan uang, 
ketidakpercayaan masyarakat kepada wakil-wakil rakyat, berakibat 
pada perpecahan antar masyarakat pada saat mendekati demokrasi 
adalah dampak-dampak serius yang diakibatkan oleh praktek politik 
uang. 

Ancaman Politik Uang

Dalam perkembangan demokrasi dalam sistem politik Indonesia, 
justru mencuat isu yang di angkat teman-teman LSM. Politisi 
bermasalah salah satunya adalah terindikasi pernah terlibat kasus 
korupsi dan masalah hukum lainnya.
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Sebuah keniscayaan bahwa, politik memang membutuhkan 
dana. Belanja politik direncanakan dan digunakan untuk berbagai 
kegiatan kampanye. Untuk membangun komunikasi politik dengan 
konstituen, serta menyerap dan mengartikulasikan kepentingan 
masyarakat. Politisi dalam kompetisi untuk meraih dukungan 
pemilih. Tanpa dana hampir dapat dipastikan akan kalah. Tetapi 
dana politik  dan politik uang jelas berbeda. Letak perbedaan adalah 
modus dalam penggunaan dana yang digunakan untuk menggalang 
dukungan pemilih. Hal terkait pula sumber pendanaan. Realitas 
politik menunjukan bahwa politisi yang tidak punya dana, sudah 
hampir dapat dipastikan akan kalah dan tersingkir.

Faktanya politisi tidak hanya memerlukan dana kampanye yang 
cukup besar untuk meraih dukungan dari konstituen. Justru 
umumnya politisi sebelumnya membutuhkan dana untuk meraih 
restu dan dukungan walaupun tidak resmi dari elit partai, yang 
mengusungnya. Dalam pasal 129 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pemilu, sumber dana itu  meliputi: Partai politik, caleg dari partai yang 
bersangkutan, sumbangan pihak lain yang sah menurut hukum. Hal 
ideal yang semestinya berlangsung dalam mekanisme politik yang 
sehat adalah si pemberi donasi, harus adanya output politik yang 
baik dan kebijakan publik yang berkualitas. Dalam hal ini demokrasi 
menjadi instrumen yang dapat diharapkan dan mendatangkan 
kebijakan yang adil.

Faktanya politisi tidak hanya memerlukan dana 
kampanye yang cukup besar untuk meraih dukungan 
dari konstituen. Justru umumnya politisi sebelumnya 
membutuhkan dana untuk meraih restu dan 
dukungan walaupun tidak resmi dari elit partai, yang 
mengusungnya
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Sebagian anak muda zaman sekarang tidak memahami dunia politik 
di Indonesia, dan memilih golput. Hal ini dipicu oleh faktor tidak 
berfungsinya anggota parlemen secara ideal. Masih banyak hal-hal 
yang harus dibenahi, mulai dari kinerja sampai pada etika. 

Parlemen bukanlah badut televisi yang menghibur penontonnya 
dengan lakon yang dia perankan. Parlemen harus dimaknai sebagai 
forum publik dengan mandat untuk membuat kebijakan yang 
dapat dipertanggung-jawabkan. Setiap anggota parlemen harus 
berkontribusi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan 
rakyat dan mengambil kebijakan strategis untuk rakyat. 

Evaluasi dan pembenahan kinerja anggota parlemen sangat 
diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. 
Parlemen harus memiliki parameter keberhasilan yang akurat 
dan terukur dalam mencapai berbagai tujuan yang direncanakan, 
karena pada dasarnya rakyat telah memberikan amanah yang besar 
terhadap para anggota parlemen dalam pengelolaan bangsa. Maka 
dari itu, pembenahan kinerja harus segera dilakukan, mereka harus 
menjalankan fungsinya sebagai perpanjangan tangan rakyat, bukan 
perpanjangan birokrat dan sekumpulan teknokrat.

Parlemen yang ideal dapat tercapai dengan pembenahan hal-hal 
yang krusial terlebih dahulu, seperti penekanan terhadap nilai-nilai 
dan etika. Dari hal-hal mendasar ini, akan terbentuk sebuah tradisi 

KINERJA PARLEMEN 
DAN APATISME 
POLITIK DI INDONESIA

Ari Ashari Ilham. S.E.
Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Makassar, 
Prov. Sulawesi Selatan
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baru dalam konsep gerakan yang membudaya, kemudian menjadi 
gerakan sosial untuk selanjutnya kokoh menjadi perspektif baru. 

Perbaiki Kinerja dan Perketat Syarat

Anggota parlemen harus memiliki kredibilitas dan dedikasi yang 
tinggi untuk menciptakan kinerja yang baik. Maka dari itu, seorang 
anggota parlemen haruslah orang-orang yang memiliki track record 
yang baik dalam segala bidang, baik dalam bidang akademis, bidang 
sosial, bidang politik, dan sebagainya.

Pemberlakukan syarat dalam pengajuan diri untuk menjadi anggota  
parlemen juga perlu diperketat. Sebab, tidak sedikit para anggota 
parlemen di negara kita yang diajukan oleh partai. Sehingga 
mereka secara tidak langsung telah menjadi tentara partai dalam 
peperangan politik. Dan bisa dikatakan mereka lebih mengutamakan 
kepentingan partai dari pada kepentingan rakyat yang notabene 
adalah yang memilih mereka.

Memang, upaya-upaya untuk mencapai keadaan ideal tersebut 
bukan satu hal yang mudah. Namun, memulai pembenahan masalah 
krusial melalui penakanan pada nilai-nilai dan etika akan banyak 
merubah pola pikir dan budaya kerja parlemen, disamping perlunya 
membuat parameter keberhasilan pencapaian kinerja parlemen. 

Kondisi parlemen Indonesia saat ini sarat dengan asas kepentingan 
golongan dan partai, bukan asas kepentingan rakyat. Hal ini bisa 
dilihat dari kinerja para anggota parlemen yang dengan sengaja 
mengedepankan kepentingan golongan dan partai dengan alasan 
stabilitas politik.

Parlemen bukanlah lembaga partai dan bukan lembaga golongan. 
Parlemen adalah lembaga rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan 
untuk rakyat. JIka hal ini ditandaskan dalam praktik, maka besar 
kemungkinan tingkat apatisme politik di Indonesia akan berangsur 
surut. 
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Praktik politik dalam demokrasi modern tidak bisa dipisahkan dari 
politik pencitraan. Kesadaran bahwa pencitraan memainkan peran 
penting dalam praktik politik muncul pertama kali tahun 1960 
ketika Richard Nixon yang memenangi perdebatan Presiden AS di 
radio justru kalah telak oleh John F. Kennedy dalam perdebatan di 
TV. Terpilihnya John F. Kennedy sebagai presiden AS tidak terlepas 
dari politik pencitraan ketika media massa merepresentasikannya 
sebagai figur ideal dalam seluruh aspeknya1. Politik pencitraan ala 
Indonesia mulai dipraktikkan sebagai bagian dari praktik politik 
sejak zaman reformasi, terutama sejak SBY maju sebagai calon 
presiden dari Partai Demokrat pada tahun 2004. Ia digambarkan 
sebagai sosok yang gagah, ganteng, santun, berwibawa, mampu 
menahan emosi, dan semacamnya. Tradisi tersebut juga diteruskan 
oleh calon-calon presiden dan pemimpin daerah lainnya yang tiba-
tiba menjadi petani membawa cangkul, menjadi tukang becak, rajin 
blusukan dan peduli rakyat miskin.

Politik pencitraan memang penting bagi seorang pemimpin. Karena 
citra atau ‘‘Image‘‘  baik merupakan modal utama untuk dapat 
memimpin. Tanpa citra tersebut maka kepercayaan masyarakat 
terhadap pemimpin akan buruk. Tidak dipungkiri bahwa pecitraan 
yang dilakukan oleh pemimpin daerah Kabupaten Bojonegoro 

1 https://jeremiasjena.wordpress.com/2014/01/19/bahaya-politik-pencitraan/

POLITIK PENCITRAAN

Sally Atyasasmi, S.KM., M.KM.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD 
Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur
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memang berdampak positif. Kabupaten Bojonegoro menjadi dikenal 
dikancah Nasional melalui berbagai macam terobosan antara lain 
seperti, transparansi dan keterbukaan informasi publik dimana 
masyarakat diberikan ruang untuk pengaduan langsung kepada 
Bupati melalui Short Message Service (SMS)  maupun dialog publik 
yang disediakan setiap hari jumat, program desa sehat dan desa 
cerdas dengan beberapa indikator, menjadikan Bojonegoro sebagai 
lumbung pangan dan lumbung energi dengan upaya meningkatkan 
sarana pertanian, menjadikan masyarakat Bojonegoro produktif 
dan bahagia melalui pelatihan usaha pada 12.000 orang dan 
berbagai macam penemuan budaya termasuk menggotong Batu 
besar seberat kurang lebih 80 ton dari tengah hutan dipindahkan 
ditengah alun-alun Kota. Dalam waktu sekejap Bojonegoro dikenal 
melalui berbagai acara televisi, media cetak maupun online. 

Hentikan Pencitraan Semu

Siapa yang tidak terperangah menyaksikan betapa luar biasa tanah 
kelahiran kami digambarkan keindahannya dalam layar televisi. Tetapi 
apa yang mereka lihat tidak sama dengan yang kami lihat, kami yang 
tahu seluk beluk dengan apa yang sebenarnya terjadi dan yang telah 
merasakannya sendiri. Melihat lumbung-lumbung penyimpanan 
padi yang tidak digunakan, rumah pintar di desa-desa yang hanya 
dibentuk seremonial, taman bacaan masyarakat di desa-desa yang 
luput dari perhatian pemerintah, 12.000 tenaga dilatih oleh Dinas 
Tenaga Kerja namun disaat yang sama dengan orang yang berbeda 
mendapat bantuan usaha dari Dinas Industri dan Perdagangan. 
Bagaimana bisa orang yang dilatih wirausaha, berbeda dengan yang 
menerima distribusi bantuan modal untuk usaha hanya karena dua 
kegiatan tersebut ada di dua rekening dan institusi yang berbeda 
yang artinya juga tidak ada sinkronisasi diantaranya. Saat ini hanya 
batu besar yang dinamai Batu Semar yang masih bertengger dengan 

Konsistensi dari pemerintah daerah sangat diperlukan 
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah
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gagahnya di jantung kota Bojonegoro.

Banyak kebijakan yang dibuat Pimpinan daerah yang terbengkalai 
atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sering kali inovasi 
tersebut tidak dapat diterjemahkan dengan baik oleh satuan kerja 
terkait sehingga program berjalan tidak menjadi satu kesatuan 
dalam road map pembangunan. Hal itu akan membuat pemborosan 
anggaran belanja daerah semata. Politik pencitraan menimbulkan 
dampak positif dan negatif. Namun apabila pencitraan itu hanya 
mementingkan polesan dari luar saja tanpa diimbangi langkah nyata 
maka dampak negatif lebih banyak daripada dampak positifnya.

Konsistensi dari pemerintah daerah sangat diperlukan dengan 
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah. Dengan pedoman tersebut setiap unsur penyelenggara 
pemerintahan mengambil peran di setiap lini dalam blue print 
untuk mencapai target tersebut, dan rencana tersebut saling 
menopang satu sama lain bukan menjadi program yang terkotak-
kotak pada masing-masing instansi. Inovasi dari pimpinan daerah 
harus diterjemahkan terlebih dahulu kedalam perencanaan yang 
matang sehingga dengan adanya inovasi justru mempercepat 
target pembangunan daerah bukan semata-mata gebrakan untuk 
mendapat citra baik dan simpati publik.
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Partai Politik di negeri kita sebenarnya menghadapi sebuah 
dilema, ambang batas minimum bagi partai peserta pemilu untuk 
berkompetisi pada pemilu selanjutnya, menurut Undang-Undang 
Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, harus memiliki kepengurusan di 100% 
tingkat Provinsi, 75% jumlah Kabupaten/Kota, 50% jumlah Kecamatan 
dan 30% keterwakilan perempuan di semua tingkatan, di samping itu 
adanya ketentuan Partai Politik harus menunjukkan 1.000 anggota 
yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA). Hal ini telah 
menggiring partai politik untuk mengedepankan strategi menjadi 
partai massa ketimbang partai kader. Sebagai akibatnya, hampir 
tidak ada partai yang berpijak kuat pada ideologi yang jelas karena 
terjebak dalam pragmatisme politik. Sehingga panggilan agung nan 
mulia dari partai politik dalam demokrasi, yaitu pencetak pemimpin 
bangsa yang tulus mengabdi, hanyalah sebuah slogan.

Penggolongan partai massa dan partai kader memang sangat 
subyektif dan tendensius. Baik partai massa atau partai kader harus 
senantiasa merekrut sosok yang dapat dijadikan ‘kader’ atau ‘calon 
pemimpin’, bukan hanya sekedar menggenjot kuantitas perolehan 
suara, elit Partai di negeri ini harus meningkatkan kualitas anggotanya 
sehingga layak menyandang kata ‘Kader Partai’. Bukankah partai 
politik memiliki fungsi untuk menyeleksi calon pemimpin?

Jika kita perhatikan kondisi yang terjadi sekarang, banyak anggota 
partai yang pada dasarnya tidak memiliki kapabilitas yang cukup 

KUALITAS KADER 
PARTAI DIUKUR DARI 
LOYALITAS DAN 
DEDIKASINYA

Irmawati Syahrir, S.E.
Sekretaris Bidang Budaya dan Pariwisata DPD 
Partai Demokrat Prov. Sulawesi Selatan
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akan tetapi pada kenyataannya  berada di eksekutif dan legislatif. 
Padahal, kita benar benar membutuhkan ‘kader partai’ yang 
berkualitas, disamping memiliki loyalitas dan dedikasi sebagai calon 
pemimpin bangsa.

Kader adalah orang atau sekumpulan orang yang dibina oleh suatu 
lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun 
militer, yang berfungsi sebagai ‘Pemihak’ dan atau membantu tugas 
dan fungsi pokok organisasi tersebut. Pada umumnya penggunaan 
kata kader sangat lekat pada partai politik, namun organisasi 
kemasyarakatan juga mempunyai kader-kader yang membantu 
tugas ormas tersebut. Kader sejatinya bermakna sebagai Calon 
Pemimpin. Para elit Partai di negeri kita pun terbiasa memahami 
‘anggota partai’ identik dengan ‘kader partai’. Padahal, seorang 

anggota partai belum tentu kader partai.  Karena sesungguhnya 
kader partai adalah sosok yang dipersiapkan para elit partai secara 
terencana untuk menjadi pemimpin masa depan dengan melalui 
tahapan tahapan tertentu.

Dalam sebuah partai, loyalitas dari setiap kadernya akan sangat 
menentukan kemajuan dan perkembangan partai itu sendiri. Apabila 
seorang kader memiliki loyalitas dan dedikasi, maka ia akan memiliki 
kesadaran akan kewajiban untuk menggunakan segala fasilitas, 
kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya demi kemajuan 
partai dan demi kemajuan dan perkembangan dirinya secara pribadi. 
Loyalitas dan dedikasi adalah bentuk kecintaan terhadap partai, 
sehingga senantiasa menjaga nama besar dari partai yang ditempati. 

Pemilu legislatif 2014 yang lalu, dengan adanya kebutuhan kebutuhan 
calon legislatif termasuk di dalamnya pemenuhan kuota perempuan 
30% di setiap Dapil baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan 

Pada Hakikatnya seorang calon wakil rakyat, entah itu 
di legislatif ataupun di eksekutif, mempunyai tanggung 
jawab yang besar untuk memberikan pemahaman dan 
pendidikan politik kepada seluruh masyarakat yang 
menjadi konstituennya. 
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Pusat, menyebabkan partai harus menempatkan orang-orang di 
calon legislatif tanpa melihat apakah orang tersebut cukup layak 
untuk menjadi wakil rakyat di parlemen. Pemilihan calon legislatif 
terkesan asal comot saja.

Pada hakikatnya seorang calon wakil rakyat, entah itu di legislatif 
ataupun di eksekutif, mempunyai tanggung jawab yang besar untuk 
memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada seluruh 
masyarakat yang menjadi konstituennya. Sehingga apa yang 
menjadi tujuan utama sebagai wakil rakyat bisa terpahami dengan 
baik. Akan tetapi memberikan pemahaman kepada masyarakat 
luas memerlukan keahlian dan atau skill tersendiri.  Seorang kader 
partai yang pada dasarnya disiapkan sebagai calon pemimpin harus 
memahami terlebih dahulu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga Partai, harus memahami tujuan utama dari kerja-kerja politik 
partai sehingga masyarakat mengerti dan memahami tugas dan 
fungsi wakil rakyatnya. 

Partai Politik Harus Melahirkan Kader Loyal dan Berdedikasi

Saya cukup terkesima dengan sebuah berita dari Tribunews 
Makassar pada tanggal 21 April 2016 yang berjudul “80% masyarakat 
asal dapil Sulsel 1 tak kenal wakilnya di DPR”.  Kemudian yang 
menjadi pertanyaan adalah, lalu  siapa yang dipilih pada 2014 lalu? 
hal ini semakin menunjukkan bahwa pada kenyataannya konstituen 
hanya memilih berdasarkan “apa” bukan bedasarkan “siapa”. 
Banyak sekali kita dengar pada pemilu legislatif yang lalu bahwa 
masyarakat hanya mau memilih calon legislatif ketika ada timbal 
balik yang diberikan kepada mereka, misal, berbentuk uang dan 
lain sebagainya. Saya pribadi berani mengatakan bahwa kader 
yang berkualitas dapat diukur dari seberapa besar loyalitas dan 
dedikasinya kepada partai, kepada konstituen dan kepada orang-
orang di sekitarnya.

Tidaklah mudah untuk membangun loyalitas, dedikasi dan integrasi 
kader sebuah partai. Diperlukan kematangan konsep dan kebijakan 
partai yang cerdas serta didukung penuh oleh segenap anggota 
partai. Yang pasti, pondasinya harus kuat telebih dahulu, dimana 
seorang kader juga harus mengeksplorasi dirinya untuk terus 
mengembangkan kemampuannya dalam segala hal. Sehingga tidak 
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akan timbul hal-hal yang akan merugikan dirinya sendiri dan juga 
partai tempatnya berhimpun. Selain itu, partai juga harus pandai 
menempatkan orang-orang yang nantinya akan berada di eksekutif 
dan legislatif.

Dalam upaya membangun loyalitas, dedikasi dan integritas, 
beberapa hal harus dilakukan yaitu 1) Menanamkan Ideologi partai 
secara rapi dan mendalam, hal ini bisa dilakukan melalui tahap 
pengenalan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga partai serta peraturan organisasi sehingga bisa membentuk 
kader partai yang berkualitas dan bukan hanya sekedar anggota 
partai. 2) Memberikan dukungan penuh kepada Anggota/Kader 
dalam setiap kegiatan partai (baik moril maupun spirituil). Hal ini 
dapat dilakukan dengan melibatkan keseluruhan anggota dan 
atau kader dalam kegiatan partai. 3) Membentuk jaringan anggota 
dan atau kader yang refresentatif, berkualitas dan profesional. 
Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok 
diskusi, kelompok pemerhati politik dan lain sebagainya. 4) 
Menyelenggarakan program pembinaan anggota dan atau kader 
secara terpadu, berkesinambungan, merata dan berkelanjutan. Hal 
ini dapat dilakukan melalui program kaderisasi, pendidikan politik 
dan lain-lain sebagainya. 5) Memberdayakan anggota dan atau 
kader secara optimal di tengah-tengah masyarakat.



MEMOAR SPM ANGKATAN II 71

Kaderisasi adalah proses pendidikan jangka panjang untuk 
mengoptimalkan potensi-potensi kader dengan cara mentransfer 
dan menanamkan nilai-nilai tertentu, hingga nantinya akan 
melahirkan kader-kader yang tangguh. Subyek atau pelaku 
kaderisasi sebuah organisasi adalah individu atau sekelompok orang 
yang dipersonifikasikan dalam sebuah organisasi dan kebijakan-
kebijakannya yang melakukan fungsi regenerasi dan kesinambungan 
tugas-tugas organisasi. Sedangkan yang kedua adalah obyek dari 
kaderisasi, dengan pengertian lain adalah individu-individu yang 
dipersiapkan dan dilatih untuk meneruskan visi dan misi organisasi.

Kaderisasi merupakan kebutuhan internal organisasi yang tidak 
boleh tidak dilakukan. Layaknya sebuah hukum alam, ada proses 
perputaran dan pergantian di sana. Namun satu yang perlu 
kita pikirkan, yaitu format dan mekanisme yang komprehensif 
dan mapan, guna memunculkan kader-kader yang tidak hanya 
mempunyai kemampuan di bidang manajemen organisasi, tapi 
yang lebih penting adalah tetap berpegang pada komitmen sosial 
dengan segala dimensinya. Sukses atau tidaknya sebuah institusi 
organisasi dapat diukur dari kesuksesannya dalam proses kaderisasi 
internal yang dikembangkannya. Karena, wujud dari keberlanjutan 
organisasi adalah munculnya kader-kader yang memiliki kapabilitas 
dan komitmen terhadap dinamika organisasi untuk masa depan

Dalam konteks partai, kita juga bisa melihat pola pendidikan atau 
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KADERISASI PARTAI 
POLITIK YANG TEBANG 
PILIH

Achmad Tirmidi, S.H.
Ketua Pemuda dan Mahasiswa DPW Partai 
Nasdem Prov. Jawa Timur

14



SEKOLAH POLITISI MUDA72

kaderisasi yang diterapkan untuk membangun kader-kader yang 
diharapkan menjalankan visi-misi partai. Lemahnya kaderisasi di 
dalam partai akan berdampak langsung terhadap melemahnya 
partai. Organisasi yang kokoh tidak bisa terbentuk tanpa kader yang 
kuat. Begitu juga sebaliknya, tanpa organisasi yang kokoh sulitlah 
melakukan kaderisasi yang baik.

Pentingnya kaderisasi dalam internal partai politik menjadi sangat 
vital perannya mengingat roda organisasi yang selalu bergerak dari 
masa kemasa. Dimana jika kaderisasi dalam suatu partai baik maka 
keberlangsungan partai politik tersebut akan baik dan begitupun 
sebaliknya, apabila kaderisasinya buruk maka bisa diasumsikan 
partai politik tersebut pada saatnya nanti hanya akan tinggal sejarah 
belaka.

Rekrutmen Kaderisasi Partai Politik yang Diskriminatif

Dewasa ini mayoritas partai politik mengenyampingkan kaderisasi 
dengan alasan urgensi sosial politik negeri yang mensyaratkan 
praktis nan instan. Hal ini terjadi karena mentalitas didikan pendahulu 
kita yang katanya memiliki kualitas nilai sumpah palapa sudah kian 
terkikis oleh peradaban asing yang katanya sangat maju.  Hal ini bisa 
saja benar, tetapi kita juga dapat mengatakan bahwa telah terjadi 
cidera kepemimpinan pada pemangku amanah konstitusi.

Sumber daya manusia memegang peranan yang paling penting 
dalam politik, selain sumber daya informasi, finansial, jaringan 
dan tekhnologi informasi. Sebab, Organisasi partai politik tidak 
digerakkan oleh mesin dan teknologi, tetapi oleh manusia.

Dengan demikian cara organisasi partai politik dalam mendapatkan 
manusia yang memiliki kemampuan dan intergritas tinggi merupakan 
tantangan utama dalam hal manajemen organisasi partai politik. 
Tidak aneh kalau menjelang pemilu, masing-masing partai politik 

Dewasa ini mayoritas partai politik mengenyampingkan 
kaderisasi dengan alasan urgensi sosial politik negeri 
yang mensyaratkan praktis nan instan. 
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mencoba mencari dan mengusung individu yang memiliki potensi  
untuk ditawarkan sebagai calon legislataif dimana cara yang diambil 
adalah cara yang serba praktis dan instan yakni mencomot tokoh 
atau figur yang sudah matang pada prosesnya sendiri tanpa tahu 
seluk beluk serta value dalam dunia politik. Sehingga kadang partai 
politik mencari sumber daya kader, anggota partai politik terjebak 
dalam suatu pargamatisme semu. Hanya karena faktor ketenaran 
seseorang dalam dunia politik dianggap mampu untuk memenuhi 
harapan-harapan partai.

Lebih miris, apabila ada sosok baru dan mungkin masih miskin 
dengan pengalaman ingin bergabung dalam suatu partai politik, 
maka hanya dipersilahkan semata tanpa ada pengawalan serius 
sebagai bentuk kaderisasai yang sebenarnya sangat penting bagi 
kelangsungan partai politik pada masa yang akan datang. Inilah 
yang menjadi masalah yang cukup serius pada sebagian besar partai 
politik di bumi nusantara ini.

Stop Rekrutment Instan! 

Kaderisasi memiliki peran sentral dalam menentukan masa depan 
partai. Partai politik akan tinggal sejarah apabila model rekrutmen 
partai hanya mengandalkan sosok dan figur yang instan tanpa ada 
proses matang kaderisasi dalam tubuh partai itu sendiri.

Partai politik ini harus secepatnya berbenah secara internal untuk 
menyusun konsep kaderisasi yang baik hingga pada saatnya nanti 
embrio-embrio penerus roda organisasi dalam internal partai 
maupun dalam kancah perpolitikan nasional  siap bertarung untuk 
NKRI yang lebih baik. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Parpol), Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan 
dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela 
atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan 
dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa 
dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Partai Politik yang saat ini menggantungkan pendanaannya pada 
pemilik modal dengan dominasi perorangan atau kelompok, 
sangat dikhawatirkan akan menggeser kemandiriannya dalam 
menentukan posisi serta menjalankan peran dan fungsinya dalam 
konteks ketatanegaraan di Indonesia. Apabila kemandirian partai 
sudah mulai tergerus maka pergeseran kepentingan umum yang 
ingin dicapai akan segera berubah menjadi kepentingan individu 
atau kelompok, entah dengan idealisme objektif maupun idealisme 
subjektif.

Mendorong Negara Mengatur Pendanaan Partai

Sistem politik di Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai 
pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tidak bisa disebut 
demokrasi tanpa adanya Partai Politik. Karena begitu pentingnya 
peran Partai Politik, maka sudah selayaknya pemerintah bertindak 
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aktif agar kemandirian partai dalam menentukan langkah politiknya 
benar benar terjaga. 

Pentingnya keberadaan Partai Politik dalam menumbuhkan 
demokrasi harus dicerminkan dalam kemandiriannya mengawal 
proses demokratisasi di Indonesia. Seperti diketahui, hanya Partai 
Politik yang lolos Parliamentary Treshsold saja yang berhak bertahan 
dan hanya yang mampu menembus Presidential Treshold saja yang 
bisa mengajukan calon dalam Pemilihan Umum Presiden. Makna 
dari ini semua adalah, bahwa proses politik dalam Pemilihan Umum 
(Pemilu), jangan sampai mengebiri atau bahkan menghilangkan 
peran dan eksistensi Partai Politik. 

Kalaupun saat ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap 
Partai Politik, tidak lantas menghilangkan eksistensi partai dalam 
sistem ketatanegaraan. Semua yang terjadi sekarang hanyalah 
bagian dari proses demokrasi, terutama pendewasaan bagi Partai 
Politik kita, yang harus segera berbenah jika masih ingin eksis. Partai 
Politik harus sadar bahwa penting untuk memiliki nilai tawar lebih dan 
mampu membuat solusi yang nyata dalam menjawab problematika 
bangsa, bukan hanya berlomba-lomba membeli suara rakyat saja. 
Sebab, semakin lama rakyat (para pemilih) sudah semakin cerdas 
dalam menentukan pilihannya.

Pada sisi lain, masyarakat yang semakin matang pemikiran politiknya 
telah mampu mengejawantahkan semua hasil berpikirnya dalam 
bentuk pemikiran-pemikiran subjektif individu maupun kelompok 
tertentu. Di sinilah letak permasalahan yang akan memberikan efek 
krisis kepercayaan jangka panjang apabila tidak ada formulasi yang 
jitu untuk meminimalisir kepentingan subjektif yang pelan tapi pasti 
mulai menggerogoti tubuh partai secara sistemik.

Partai Politik harus sadar bahwa penting untuk 
memiliki nilai tawar lebih dan mampu membuat 

solusi yang nyata dalam menjawab problematika 
bangsa, bukan hanya berlomba-lomba membeli 

suara rakyat saja. 
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Kita pernah mendengar wacana Mendagri tentang pembiayaan 
partai politik dari APBN sebesar Rp. 1 Triliyun. Wacana yang sama 
dulunya juga sudah pernah diungkapkan oleh mantan Ketua DPR, 
Marzuki Alie. Rasanya hal ini tidak berlebihan apabila direalisasikan, 
mengingat pentingnya peran sentral partai politik dalam demokrasi 
di Indonesia. 

Apabila kemandirian partai sudah terjamin dan dapat dikontrol oleh 
pemerintah, maka proses kaderisasi figur-figur calon pemimpin dari 
partai politik akan bermunculan seiring dengan pembanguan sistem 
yang menjadi niscaya harus dilakukan. Ini bisa dilakukan apabila 
Negara menjamin kemandirian partai dalam hal pendanaan.

Kiranya pemerintah dengan instrumen hukumnya perlu untuk 
memikirkan lebih serius mengenai jaminan kemandirian partai 
mengingat peran sentral partai politik dalam pembangunan 
demokrasi di Indonesia. Saat ini jika desa mendapatkan dana 1 milyar 
pertahun, maka tidak berlebihan jika partai politik pun mendapatkan 
hal serupa. 
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Demokrasi di negeri tercinta ini telah mengalami proses panjang, 
begitupun dengan  penerapannya sesuai dengan kondisi politik dan 
pemimpin saat itu. Bagi masyarakat yang paham dengan kondisi 
demokrasi Indonesia pasti akan ingat masa Orde Lama, Orde 
Baru dan Orde Reformasi. Masa ini pun banyak melahirkan sistem 
Demokrasi sebagai ruang aspirasi  rakyat sampai pada berkembang 
dan bertambahnya partai politik.

Pertanyaannya kemudian, apakah partai politik sebagai pilar 
demokrasi modern itu telah benar menjadi lokomotif perubahan 
dan gerbong aspirasi rakyat? Perkembangan demokrasi di era 
reformasi saat ini belum sesuai harapan, kebutuhan dan harapan 
masyarakat masih banyak yang terabaikan. Distorsi akan aspirasi, 
kekuasaan dan kepentingan masih sangat terasa dalam berbagai 
kehidupan khususnya di tingkat elit politik dan pemilik kekuasaan. 
Partai politik yang menjadi harapan rakyat sampai saat ini belum 
maksimal menjadi ruang aspirasi. 

Demokrasi Indonesia masih bertumpu pada simbol ketokohan. 
Ideologi dan platform partai tidak menjadi penting dan bukan lagi hal 
yang harus dibahas dalam membangun komitmen berbangsa. Figur 
dan tokoh saat ini digunakan untuk menarik perhatian dan simpati 
publik, sehingga eksistensi tokoh dan figur seakan menenggelamkan 
eksistensi partai itu sendiri. Padahal, partai politik sudah melakukan 
proses sosialisasi atau pendidikan politik bagi masyarakat dengan 
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memunculkan masyarakat madani (civil society), suatu masyarakat 
yang mandiri dan mampu mengisi ruang publik sehingga bisa 
membatasi kekuasaan negara dan kepala daerah yang berlebihan. 

Munculnya tokoh dalam sebuah partai politik harus diakui mampu 
menjalankan misi dan target politik. Akan tetapi, pembangunan 
partai dengan model semacam itu hanya bersifat jangka pendek, 
dibanding partai yang kokoh dengan sistem. Partai politik bisa kuat 
dan tahan lama jika; (1) Partai Politik menyiapkan kader pemimpin 
politik melalui kaderisasi yang serius dan terencana, (2) Walaupun 
berat dan butuh proses panjang, partai politik harus memiliki 
standar seleksi kader yang berkualitas, berdedikasi dan memiliki 
kredibilitas yang tinggi, (3) Mendapat dukungan masyarakat. 
Jika tiga hal tersebut bisa terwujud, posisi tawar partai dalam 
memperjuangkan aspirasi rakyat akan dengan sendirinya menguat. 
Partai politik kemudian akan melahirkan kader kader partai yang 
mampu memperjuangkan nasib rakyat dan mampu melakukan 
fungsi kontrol. 

Partai politik harus menunjukkan kesungguhannya sebagai alat per
juangan aspirasi rakyat dengan membuat program nyata membela 
kepentingan rakyat dan memperkuat struktur partai. Partai politik 
harus diisi oleh kader ideologis, bukan kader pragmatis yang hanya 
mengejar dinasti kekuasaan dan kekayaan. Jika ini terjadi, kita baru 
bisa berharap partai politik sebagai pilar demokrasi dapat sejalan 
dengan mandat tertinggi demokrasi; yaitu kesejahteraan rakyat. 
Partai tidak perlu terjebak pada kesibukan memunculkan tokoh 
tokoh simbolik, tapi berkonsentrasi penuh untuk meningkatkan 
kualitas kesejahteraan rakyat. Partai politik untuk rakyat dan untuk 
kesejahteraan rakyat....!!!
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Pemuda adalah penyambung estafet pemerintahan di masa depan. 
Oleh karenanya, para pemuda tidak boleh antipati terhadap 
perpolitikan di Indonesia. Pemudalah yang akan mengawal 
demokrasi, menjaga dan merawat rumah besar Indonesia. Banyak 
pemuda yang acuh tak acuh terhadap perpolitikan di Indonesia 
karena maraknya korupsi.  Mereka tak tertarik bahkan kehilangan 
kepercayaan terhadap politik sehingga enggan melibatkan diri 
bahkan tak jarang memilih golput saat pemilu. Bertolak dari pemikiran 
di atas, maka saatnya kaum muda membekali diri dengan pendidikan 
politik yang memadai, sehingga mereka memiliki kemampuan dan 
kesempatan memadai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Pendidikan politik bagi kaum muda sangat penting guna membangun 
kesadaran serta kemampuan berpolitik. Sehingga, kaum muda 
dapat menyalurkan  kemampuannya secara cerdas dan mampu 
bertindak dengan sadar di tengah masyarakat plural. Di samping 
itu kaum muda mampu berpartisipasi secara profesional dan penuh 
tanggung jawab sehingga membawa kesegaran gagasan perubahan 
baik di skala lokal maupun nasional.

Generasi muda bukan hanya tampil sebagai pelengkap dalam 
pemenuhan kuota semata. Mereka harus mulai masuk ke dalam 
pengambil keputusan dalam berbagai momentum, walaupun 
terkadang masyarakat  tidak bisa langsung dengan mudah 
mempercayai para pendatang baru ini.  Kendalanya, masih banyak 
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anak-anak muda yang  kurang tajam wawasannya. Beragam 
keputusan yang diambil harusnya menyuarakan isu perubahan serta 
progresivitas pembangunan.

Sebagai “ahli waris” peradaban dan pemimpin masa depan  bangsa, 
para pemuda tidak  boleh antipati dan alergi terhadap politik tapi 
harus terlibat dan terjun langsung dalam mengawal perpolitikan 
di Indonesia. Hakikatnya manusia termasuk kaum muda adalah 
zoon politicon. Keberadaan dan kiprah manusia termasuk pemuda 
merupakan bagian dari produk politik dan terlibat langsung maupun 
tidak langsung, nyata maupun tidak nyata dalam kehidupan politik.

Peran politik pemuda dapat diimplementasikan melalui beberapa hal 
yaitu : partisipasi politik pemuda sebagai bagian dari sistem politik 
baik di supra struktur maupun di infra struktur politik. Dalam supra 
struktur politik, pemuda merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dalam sistem pemerintahan. Sebagai warga negara setiap pemuda 
harus memahami hak dan kewajibannya. Termasuk melakukan bela 
negara. Di level infra struktur politik, pemuda dapat berkiprah di 
beragam kegiatan partai politik, kelompok kepentingan, kelompok 
penekan maupun media massa. Inilah arena politik yang dapat 
digunakan kaum muda dalam partisipasi politiknya.

Hadirnya para  pemuda di  dunia politik semestinya mendapatkan 
dukungan dan perhatian lebih berbagai kalangan, mulai dari partai 
politik, pemerintah maupun para pegiat demokrasi. Bagaimanapun 
buruknya wajah partai politik, dalam negara demokrasi  tak akan 
terlepas dari eksistensi partai politik. Itulah sebabnya ketika ingin 
terlibat dalam dunia politik salah satu instrumen utamanya adalah 
partai politik.

Evaluasi politik

Untuk menghadapi Pilkada yang segera berlangsung, penting 
untuk memberi evaluasi komprehensif. Partai politik harus mulai 
fokus menggandeng kader – kader muda dan tentunya dengan 
pembekalan – pembekalan serta pengkaderan kepada mereka, 
seperti menggandeng atau bekerja sama dengan salah satu sekolah 
politisi seperti yang telah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah 
Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Makassar, yaitu bekerja 
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sama dengan Sekolah Politisi Muda (SPM), yang merupakan bagian 
dari program Civilizing Politics for Indonesian Democracy (CPID) kerja 
sama SATUNAMA dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman. 
SPM bertujuan menciptakan dan mencetak politisi yang memiliki 
visi dan komitmen yang kuat pada pembangunan kultur politik 
demokratis. Harus ada inisiatif mengembalikan kepercayaan publik 
dengan mencetak para politisi yang benar – benar memperjuangkan 
hak rakyat. Sehingga, dapat menarik perhatian para pemuda dan 
pemilih pemula  selain juga punya prospek keterpilihan dalam 
pertarungan elektoral.

Harapan masyarakat Indonesia terhadap partai politik adalah 
menjadi organisasi yang mewakili ideologi tertentu tempat calon-
calon pemimpin publik dilahirkan. Kompetisi antar partai politik 
pada akhirnya adalah kontestasi gagasan dan pemikiran dari 
beragam ideologi mengenai cara terbaik membangun bangsa. Partai 
politik juga idealnya menjadi tempat digalinya aspirasi masyarakat 
mengenai kebijakan publik ideal. Sehingga politisi-politisi akan 
menjadi orang-orang yang memperjuangkan aspirasi tersebut. 
Pada keadaan ini, partai politik menjadi benar-benar merefleksikan 
aspirasi konstituennya.

Jika partai politik yang dipuja – puja menjadi tempat mencetak orang 
– orang yang di harapkan memperjuangkan hak rakyat ternyata 
hanya memperjuangkan beragam kepentingan pribadi, mungkinkah 
perubahan terjadi? Pada titik ini peran strategis pemuda sebagai 
“ahli waris” masa depan bukan hiasan retorika belaka, namun butuh 
kiprah nyata bukan bualan pencitraan saja.
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Peran komunitas dalam memenangkan pertarungan Pemilihan 
Legislatif, dinilai sangat besar. Salah satu contohnya adalah 
komunitas yang terbentuk  pada pemilihan Kepala Daerah 2015 
di Kota Surabaya. Komunitas PIS (Pemuda Produktif, Inspiratif, 
Solutif) berperan aktif dalam menyukseskan Pilkada lima tahunan 
di Surabaya.  Inisiatif mereka turut memenangkan pasangan Risma-
Whisnu. Pun demikian dengan Teman Ahok yang merupakan 
komunitas pendukung Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja 
Purnama alias Ahok. Baru-baru ini, muncul pula komunitas Jaklovers 
yang mendeklarasikan diri di kawasan Ampera Raya, Jakarta Selatan, 
Kamis, (21/7). Komunitas “Jakarta Love Risma” dibentuk untuk 
mendukung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam Pemilihan 
Gubernur DKI Jakarta 2017.

Komunitas Politik

Komunitas berkaitan dengan pengelompokan manusia yang 
diikat oleh kesamaan ikatan yang bersifat emosional (emotional 
attachment). Komunitas politik adalah masyarakat yang 
berperhatian dan pikirannya didominasi oleh politik. Politik telah 
menjadi rumpian sehari-hari bagi mereka. Rumor-rumor politik 
menghiasi pembicaraan masyarakat. Hampir di setiap kesempatan 
dan tempat, masyarakat Indonesia tidak lepas dari membincangkan 
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urusan politik. Kafe, warung kopi, di terminal, di pos ronda, bahkan 
di dalam masjid sekalipun, pembicaraan politik mewarnai obrolan-
obrolan mereka. Pembendaharaan istilah politik sudah familier 
di lidah masyarakat kita. Mereka mengenal istilah “pemilukada”. 
Institusi yang membidangi politik dikenal oleh mereka misalnya 
KPU. Akses masyarakat terhadap berita politik sangat tinggi, mereka 
memerhatikan berita perhelatan politik.

Komunitas Politik adalah sebuah asosiasi signifikan yang secara politik 
menarik seseorang karena identifikasi bersama. Komunitas Politik 
merujuk kepada kelompok terorganisasi yang memiliki ekspektasi 
sosial dan kemudian mengkreasikan sebuah perilaku kreatif. 
Komunitas Politik terjadi karena adanya keikutsertaan dari anggota, 
dukungan kelompok, dan identifikasi bersama. Komunitas Politik 
secara kolektif akan bergerak menurut kepentingan instrumental 
dari kelompoknya. Secara konkret, kehadiran komunitas politik  
sengaja dijalankan masyarakat yang mengalami marginalisasi. Hak-
hak politik serta kebebasan untuk berkeyakinan mereka selama ini 
mendapatkan hambatan yang sangat signifikan. Komunitas politik 
termasuk penting karena sebagai penandaan aktivitas politis dalam 
pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya 
pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama. 
Ketimbang pengorganisasian secara mandiri dalam ruang lingkup 
ideologi atau afiliasi kepartaian, komunitas politik berkepentingan 
dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik 
mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks 
yang lebih luas. Komunitas politik yang ikut serta dalam satu atau 
lebih bentuk partisipasi, merupakan suatu bukti bahwa masyarakat 
kita tidak apatis terhadap dunia politik. Mereka mulai tertarik oleh, 
atau mulai paham mengenai masalah politik.

Fenomena Teman Ahok dan Jaklovers membuktikan 
bahwa komunitas ikut berpartisipasi dalam dunia 

politik, khususnya saat Pemilihan Legislatif dan Pilkada. 
Partisipasi politik melibatkan komunitas di masyarakat 

merupakan salah satu ciri khas modernisasi politik. 
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Peran Komunitas

Fenomena Teman Ahok dan Jaklovers membuktikan bahwa 
komunitas ikut berpartisipasi dalam dunia politik, khususnya saat 
Pemilihan Legislatif dan Pilkada. Partisipasi politik melibatkan 
komunitas di masyarakat merupakan salah satu ciri khas modernisasi 
politik. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya 
Budaya Partisipasi Politik di Negara Berkembang (1990), menulis 
partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir 
atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan 
kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Komunitas-komunitas yang terbentuk dalam pertarungan 
memenangkan Pileg merupakan salah satu bentuk partisipasi yang 
bersifat terorganisir dan efektif. Komunitas yang berpartisipasi dalam 
proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, 
terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kebutuhan 
dan kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya 
diperhatikan. Hal ini, sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan-
tindakan mereka yang berwenang untuk membuat baragam 
keputusan yang mengikat. Mereka percaya bahwa kegiatannya 
mempunyai efek, dan ini dinamakan political efficacy.

Indonesia membutuhkan pemimpin untuk mewujudkan berbagai 
kebutuhan komunitas-komunitas yang ada. Dengan melihat 
dinamika politik Indonesia yang berkembang sekarang, diperlukan 
penyegaran kepemimpinan. Indonesia perlu pemimpin alternatif 
yang punya visi kuat dalam mengakomodasi komunitas-komunitas 
potensial untuk lebih memajukan Indonesia secara kreatif dan 
demokratis. Hal tersebut, akan menjadi sumber pendapatan 
ekonomi baru bagi Indonesia. Saat ini, Indonesia butuh pemimpin 
muda yang bijak serta penuh kreativitas agar bisa mengajak 
komunitas-komunitas yang ada menjadi lebih maju lagi.
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Di tengah kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sawah 
ladang nan subur terhampar luas, hutan lebat, sungai mengalir, 
keberlimpahan bahan tambangnya serta kekayaan lautnya seolah 
tiada duanya. Namun ternyata kelaparan masih menjadi masalah 
pelik bagi bangsa ini. Sebuah ironi bagi Negara yang digadang-
gadang sebagai lumbung pangan dunia. Dengan semua potensi 
yang dikandung oleh bumi pertiwi hendaknya tidak mustahil untuk 
membuat sekitar 250 juta penduduk Indonesia menjadi kenyang dan 
berkecukupan gizi. Namun demikian, menurut data yang dirilis oleh 
Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 2015 diperkirakan 
masih ada 19,4 juta  penduduk Indonesia yang mengalami kelaparan. 
FAO juga menyebutkan bahwa secara global Indonesia merupakan 
salah satu kontributor utama yang menyumbang sepertiga dari 60 
juta kasus kelaparan di dunia.

Fakta mengejutkan juga dirilis dalam laporan tahunan UNICEF pada 
tahun 2014 bahwa kelaparan menimpa 37 persen dari anak-anak 
balita di Indonesia menderita gizi buruk dalam bentuk stunting. 
Kondisi kurang gizi kronis atau biasa disebut dengan stunting 
disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama 
akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan 
gizi. Anak yang mengalami stunting menghadapi hambatan belajar di 
sekolah, berpenghasilan lebih rendah ketika dewasa dan cenderung 
mewariskan siklus kemiskinan antar generasi. Tajuk kelaparan di 
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lumbung pangan tepat menggambarkan potret Indonesia yang 
miskin di tengah timbunan harta alam yang tak terhingga.

Jangkar Pangan Nasional

Indonesia memiliki lahan pertanian kurang lebih 30 juta hektar 
yang merupakan jangkar penopang kebutuhan pangan Nasional. 
Sungguh mengejutkan fenomena kelaparan melanda lumbung-
lumbung daerah penghasil bahan makanan yaitu pedesaan. 
Masyarakat yang disebut dengan Petani bukan lagi mereka para 
pemilik lahan, ribuan hektar lahan pertanian telah dikuasai oleh para 
tuan tanah sedangkan petani hanyalah mereka para penggarap 
lahan. Sebagian besar petani tanpa lahan harus menyewa lahan, 
menanam dan membeli pupuk, kemudian membagi hasil panen 
dengan si pemilik lahan, terkadang dibagi setengahnya terkadang 
lebih kecil, dikurangi dengan biaya yang mereka keluarkan untuk 
menanam. Bayangkan betapa sedikitnya yang bisa petani itu bawa 
pulang untuk makan. Dengan segala keterbatasannya, para petani 
itulah yang menjadi tumpuan hidup jutaan manusia Indonesia.

Distribusi hasil pertanian yang menjadi kebutuhan pokok 
seharusnya dapat dinikmati oleh rakyat secara merata. Namun 
privatisasi perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang 
logistik pangan sangat ekslusif dengan industri hilir hingga industri 
swasta berskala besar telah menguasai pasar distribusi ekspor-
impor. Tentu berbeda dengan para elit industri yang memiliki akses 
dan kemampuan lobi untuk mempengaruhi perjanjian ekonomi 
atau arus perdagangan global, para petani yang hanya menjadi 
kuli sektor pangan ini sudah terlalu lapar untuk bersuara hingga 
teriakan-teriakan mereka tidak terdengar oleh pengambil kebijakan 
dalam hal ini adalah Pemerintah.

Terperangkap konsep kemiskinan

Penetrasi melalui isu-isu kemiskinan memang masih pilihan aman 
bagi Pemerintah, (mungkin) karena penderitaan anak kelaparan, 
sakit, kurus, busung dan lemah terlalu mengerikan untuk menjadi 
potret Indonesia dimata dunia. Dominasi dengan program bantuan-
bantuan darurat bukan program yang bersifat sustainable dengan 
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akumulasi dana yang telah dikeluarkan pun telah mencapai ratusan 
triliun rupiah. Namun, tetap saja belum mampu menuntaskan 
persoalan kelaparan. Melihat realita tersebut hendaknya pemerintah 
menelaah lebih dalam bahwa akar permasalahan kelaparan bukan 
hanya faktor kemiskinan. Faktor lain yang menjadi akar penyebab 
kelaparan adalah faktor kebijakan, formulasi kebijakan pemerintahan 
dalam memberantas kelaparan belum memiliki indikator impact dan 
benefit yang jelas dan terukur bahkan seringkali bertolak dengan 
tujuan memberantas kelaparan. Terdapat beberapa kebijakan yang 
berpotensi memperburuk kelaparan yang memerlukan lebih dari 
sekedar perhatian tetapi langkah serius, antara lain: 

Pertama, keterbatasan investasi pada bidang pertanian. Minimnya 
investasi pemerintah dibidang pertanian, akses jalan pertanian, 
saluran air, gudang penyimpanan, yang berdampak pada tingginya 
biaya transportasi untuk mengangkut hasil panen, keterbatasan 
fasilitas penyimpanan dan sulitnya suplai air. Penelitian yang 
dilakukan oleh FAO menunjukkan bahwa investasi pertanian 5 kali 
lebih efektif daripada investasi pada sektor lain dalam mengurangi 
kemiskinan dan kelaparan. 

Kedua, alih guna lahan pertanian. Dengan adanya alih fungsi lahan 
menjadi non-pertanian, maka otomatis lahan pertanian menjadi 
semakin berkurang. Menurut Laporan Kinerja Badan Ketahanan 
Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2012, lahan pertanian di 
Indonesia berkurang sekitar 8 juta hektare. Dengan proyeksi dari 
Badan Pusat Statistik pada tahun 2008 peningkatan penduduk 
Indonesia pada tahun 2025 mencapai 273,2 juta orang dengan 
asumsi rata-rata 1,3 pertahun. Untuk bisa mencukupi kebutuhan 
pangan pada tahun 2025 tersebut, diperlukan adanya tambahan 
penambahan baku sawah seluas 2,66 juta hektar. Apabila 
pemerintahan Jokowi tidak segera mengambil langkah serius dalam 
mengantisipasi hal ini, dalam skala besar, stabilitas pangan nasional 
juga akan sulit tercapai.

Ketiga, ketidakstabilan pasar. Untuk menjaga stabilitas harga 
kebutuhan pokok, maka pada bulan Juni 2015 pemerintah 
menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 
tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok 
dan Kebutuhan Penting. Dalam peraturan tersebut, pemerintah 
memberi wewenang pada Kemendag untuk menetapkan harga 
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bahan pokok ketika harga bergejolak, mengawasi penyimpanannya, 
serta mengkoordinasi dan melakukan berbagai tindakan yang 
berkaitan dengan stabilisasi harga kebutuhan pokok. Kemendag 
belum melakukan banyak tindakan dalam menstabilkan harga 
kebutuhan pokok karena peraturan ini baru saja diterbitkan. Selama 
ini kebijakan-kebijakan pangan masih diputuskan secara sektoral 
dan belum terintegrasi dengan sempurna, baik oleh Kemendag, 
Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, Kementerian 
Perhubungan, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), maupun 
lembaga atau kementerian lainnya.

Kedepannya, Indonesia masih membutuhkan sebuah lembaga yang 
lebih mandiri dan siap untuk menjaga ketahanan pangan seperti 
yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 
tentang Pangan. Lembaga ini akan memiliki ruang gerak yang lebih 
bebas dalam menstabilkan harga pangan nasional. Lembaga yang 
menjadi penjamin harga petani pada musim panen dan mencegah 
keliaran harga beras pada musim paceklik karena konsep harga atap 
benar-benar dijadikan referensi untuk melaksanakan operasi pasar. 
Harga tidak hanya tergantung kepada harga internasional karena 
tidak berkorelasi langsung dengan ongkos produksi dan keuntungan. 
Tetapi harga harus mempertimbangkan dengan ongkos produksi 
dan keuntungan petani dan kemampuan konsumen. 

Rakyat memerlukan solusi berkesinambungan, bukan sekedar 
bantuan darurat. Bukan pula janji-janji yang sering dikumandangkan. 
Hal itu tidak akan menghentikan degradasi sosial dan ekonomi yang 
terjadi akibat bangsa yang kelaparan.
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Saat ini, muncul gejala ketidakpercayaan di masyarakat terhadap 
sistem penyelenggaraan pemerintahan yang disebabkan 
korupsi.  Salah satu yang menimbulkan ketidakpercayaan 
masyarakat adalah penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) yang menjadi wajah buruk rupa dalam pengelolaan lembaga 
pendidikan di Indonesia. 

Dilema Pendidikan

Fakta yang ada menunjukkan realitas dunia pendidikan (sekolah) 
yang ambigu, kontradiktif dan paradoks. Di satu sisi, tujuan 
pendidikan adalah membangun dan mencetak manusia-manusia 
yang baik dan terdidik “sekolah mencerdaskan anak bangsa” dimana 
berbagai bentuk bantuan telah dilakukan. Baik bantuan dalam 
bentuk fisik maupun dalam dana BOS. Kasus ini banyak ditemukan 
di sekolah - sekolah baik ditingkat SD, SLTP, SMA/MA dan SMK. BOS 
ini kerap kali memancing para kepala sekolah untuk melakukan 
tindakan penyelewengan dana tersebut yang angkanya cukup 
besar : Rp. 1.400.000 per siswa. Tentu ini sangat menghambat dalam 
menjalankan program kerja sekolah.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
mengamatkan bahwa pendidikan nasional harus mampu menjamin 
pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta 
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relevansi pendidikan untuk menghadapi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi pada hari 
Rabu, (27/72016), Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lappariaja Kabupaten 
Bone Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi sepanjang tahun 2016.

Kementerian Pendidikan Nasional mulai menggunakan mekanisme 
baru penyaluran dana BOS. Dana BOS tidak lagi langsung ditransfer 
dari Bendahara Negara ke rekening sekolah, tetapi ditransfer ke kas 
APBD selanjutnya ke rekening sekolah. Dalam hal ini Kemendiknas 
beralasan bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar 
kepada pemerintah daerah dalam penyaluran dana BOS. Dengan 
cara ini, diharapkan pengelolaan menjadi lebih tepat waktu, tepat 
jumlah dan tidak ada penyelewengan.

Skandal Dana Bantuan Dana Operasional

Mungkinkah seperti itu? Atau justru malah sebaliknya, dana 
BOS lambat ditransfer, dipotong atau malah memunculkan 
penyelewengan dengan modus baru? Harus diakui, masalah utama 
dana BOS terletak pada lambatnya penyaluran dan pengelolaan 
ditingkat sekolah yang tidak transparan. Selama ini keterlambatan 
transfer terjadi karena berbagai faktor, seperti keterlambatan 
transfer oleh pemerintah pusat dan lamanya keluar surat pengantar 
pencarian dana oleh tim  BOS di daerah. 

Akibatnya, Kepala Sekolah harus mencari berbagai sumber pinjaman 
untuk mengatasi keterlambatan biaya sekolah. Kepala Sekolah 
memanipulasi surat pertanggungjawaban yang wajib disampaikan 
setiap triwulan kepada tim manajemen BOS daerah. Ini mudah 
karena kwitansi kosong dan stempel toko mudah didapat. Kepsek 
memiliki berbagai kwitansi kosong dan stempel dari beberapa 
toko. Kepsek dan bendahara sekolah dapat menyesuaikan bukti 
pembayaran dengan panduan atau juknis dana BOS, seakan-akan 
tidak melanggar prosedur. Tidaklah mengherankan apabila praktek 
curang dengan mudah terungkap oleh lembaga pemeriksa, seperti 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pendidikan merupakan pilar utama untuk bisa mencetak generasi 
Indonesia yang gemilang. Melalui pendidikan yang bermutu, 
otomatis akan mempercepat terwujudnya cita-cita bangsa, yakni 
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masyarakat sejahtera dan makmur. Oleh karena itu, pemerintah 
mengalokasikan minimal 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara) untuk membiayai Pendidikan, salah satunya 
melalui program Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada 
tanggal 25 Juli 2013. Agar dapat tercapai tujuan PMU, Pemerintah 
telah menyiapkan Program Bantuan Dana Operasional (BOS) SMA 
dan SMK. 

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 
15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), BPK telah 
melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan 
dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
SMA dan SMK pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud). Dimana hasil pemeriksaan tersebut telah masuk 
dalam IHPS Semester I Tahun 2015.

Perubahan mekanisme penyaluran dana BOS sesuai dengan 
mekanisme APBD secara tidak langsung mengundang keterlibatan 
birokrasi dan politisi lokal dalam penyaluran dana BOS. 
Konsekuensinya, sekolah menanggung biaya politik dan birokrasi. 
Sekolah harus rela membayar sejumlah uang muka ataupun 
potongan dana sebagai syarat pencairan dana BOS. Kepsek dan 
guru juga harus loyal pada kepentingan politisi lokal ketika musim 
Pilkada. Dengan demikian semakin marak, karena aktor yang terlibat 
dalam penyaluran semakin banyak.

Salah satu penyebab utama maraknya penyelewengan dana 
BOS adalah minimnya partisipasi dan transparansi publik dalam 
pengelolaannya. Pengelolaan dana BOS selama ini mutlak dalam 
kendali Kepala Sekolah tanpa keterlibatan warga sekolah, seperti 
para guru dan orang tua siswa, warga sekolah dibatasi hanya 
dalam urusan pembayaran sekolah saja, seperti SPP dan lainnya. 
Pemahaman pihak sekolah dan Dinas Pendidikan atas partisipasi 
publik ini perlu diluruskan. Partisipasi publik merupakan syarat 
mutlak untuk menekan kebocoran dana pendidikan.

Partisipasi publik harus senantiasa dimunculkan bahkan 
dilembagakan, sampai pada tingkat pengambilan keputusan 
kebijakan strategis sekolah. Warga sekolah seharusnya berperan 
menentukan kondisi masa depan sekolah lima atau sepuluh tahun 
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mendatang. Oleh karena itu mereka juga didorong untuk keterlibatan 
dalam merumuskan kebijakan sekolah mulai dari perencanaan, 
pengalokasian, sampai pengelolaan anggaran sekolah. Lebih dari 
itu, warga sekolah dapat mencermati pengelolaan anggaran sekolah 
lebih dalam, mereka dapat melihat seluruh dokumen pencatatan 
dan pelaporan keuangan sekolah.

Hal ini dimungkinkan karena komisi informasi pusat telah 
memutuskan dokumen SPJ dana BOS sebagai dokumen terbuka 
sepanjang telah diperiksa oleh lembaga pemeriksa dan disampaikan 
kepada lembaga perwakilan. Publik, terutama warga sekolah dapat 
memanfaatkan putusan ini guna mendapatkan informasi publik 
seakan mereka juga dapat menekan kebocoran anggaran sekolah. 
Selain dapat menekan kebocoran dana sekolah, pihak sekolah 
juga dapat mengajak orang tua murid untuk menghimpun dan 
mengerahkan sumber daya untuk menutupi kekurangan sekolah 
dan meningkatkan mutu pendidikan.

Sekolah yang jujur adalah sekolah yang dapat memberikan 
konstribusi kepada bangsanya sebagai generasi penerus untuk 
meraih prestasi. Pendidikan berkualitas mendatangkan kualitas, 
tidak sebaliknya!
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Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, pelemahan anggaran dan yang 
terbaru adalah usulan perubahan undang-undang KPK merupakan 
usaha pelemahan terhadap tugas dan fungsi KPK sebagai instrumen 
pemberantasan korupsi.

Mandulnya Kewenangan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan sebagai ujung tombak 
serta lokomotif dalam pemberantasan korupsi dan membantu 
penyelamatan keuangan negara. Banyak sekali  pejabat negara dan 
abdi negara yang mendekam di balik jeruji dan masih banyak juga 
yang masih bergelut dengan hukum akibat korupsi. Dengan prestasi 
dan fungsinya  itu seharusnya KPK mendapatkan dukungan penuh 
dari bangsa dan semua penyelenggara negara. Namun banyak sekali 
usaha untuk melemahkannya, mulai dari usaha kriminalisasi sampai 
mempersulit anggaran kebutuhan pembuatan gedung dan lain lain.

Upaya yang sangat sistematik untuk melemahkan KPK adalah melalui 
rancangan undang – undang tentang KPK. Namun, perubahan 
rancangan undang – undang KPK menemui jalan terjal. Tetapi usaha 
untuk melemahkan KPK tidak sampai berhenti, penggunaan Kitab 
Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata 
(KUHPer) dijadikan alasan baru untuk melemahkan KPK. Hal yang 
menjadi pertanyaan dibenak kita apakah hal ini perwujudan tidak 

PELEMAHAN KPK

Heri Susilo, S.T.
Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga 
Partai Gerindra Kota Batu, Prov. Jawa Timur
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adanya komitmen dari pejabat negara dalam memberantas korupsi 
yang sangat menggurita di negeri ini ataukah sebagai usaha untuk 
melindungi abdi negara dari serangan KPK?

Senjata utama KPK dalam melakukan fungsi dan perannya dalam 
memberantas korupsi adalah Penyelidikan dan Penyadapan. 
Kewenangan KPK dalam hal penyelidikan merupakan tahapan 
yang sangat menentukan daripada penyidikan dan penuntutan 
karena KPK tidak bisa menghentikan kasus pada tahap penyidikan 
(SP3). Pada tahapan ini KPK akan bekerjasama secara intensif 
dengan auditor (BPK), penyidik, penuntut, dan profesi lain dalam 
menemukan alat bukti.

Kewenangan penyadapan merupakan cara yang efektif dalam 
mengungkap kasus besar pada muara kekuasaan, dengan 
melakukan operasi tangkap tangan, misalnya kasus Hambalang, 
kasus Sanusi, kasus swasembada daging. Boleh dibilang KPK adalah 
produk reformasi yang dapat diharapkan mampu menyelamatkan 
Indonesia.

Argumentasi dari pelemahan kewenangan KPK dalam hal 
Penyadapan adalah dengan mengangkat isu HAM. Dimana para 
koruptor mempunyai hak atas privasinya. ’setiap orang berhak 
atas penghormatan terhadap kehidupan pribadi atau keluargannya, 
rumah tangganya, surat menyuratnya’. (Pasal 8 ayat 1, konvensi 
Eropa untuk perlindungan HAM dan kebebasan fundamental). 
Mereka lupa bahwa HAM koruptor akan berhadapan dengan HAM 
dari masyarakat korban korupsi, karena dengan perlindungan hak 
koruptor yang berlebihan akan mengakibatkan terabaikanya hak 
mayoritas korban korupsi, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya.

Komitmen Pemerintah

Dengan berbagai macam upaya pelemahan KPK melalui perubahan 
Undang-Undang menjadi sorotan masyarakat terhadap program dan 
komitmen orang nomor satu di Indonesia terhadap pemberantasan 
korupsi. “Setahu saya Presiden sangat komitmen terhadap upaya 
pemberantasan korupsi,” ujar  Teten Masduki [Jakarta, 2016]. Teten 
juga memastikan bahwa Presiden membutuhkan KPK yang kuat, 
bukan sebaliknya. Oleh karena pemerintah sedang membutuhkan 
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institusi KPK yang sangat kuat dalam proses pengawasan dalam 
melaksanakan program pembangunannya disemua daerah.

Ada beberapa isu yang menjadi keraguan masyarakat terhadap 
komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Dimana 
penegakan hukum dalam kasus korupsi belum menunjukkan 
kemajuan yang jelas, bahkan sejumlah upaya yang dilakukan 
belum mengarah pada dukungan pemberantasan korupsi dengan 
menempatkan politikus partai pada pos penting dalam institusi 
hukum.

Wacana yang tidak mengharuskan pelaku korupsi untuk dipenjara 
yang dilontarkan oleh salah satu anggota kabinet, menjadi sangat 
aneh dan konyol jika pelaku korupsi yang lebih dikenal dengan 
koruptor tidak dipenjara. Mereka beranggapan penjara tidak 
memberikan efek jera kepada para koruptor, bahkan bukan hal 
yang memalukan lagi untuk mereka mengenakan rompi orange.  Di 
belahan dunia manapun pelaku tindak pidana korupsi sudah pasti 
dipenjara, selain denda dan membayar ganti rugi negara. Kalau 
perlu harus disita kekayaannya dari hasil korupsi atau dimiskinkan.

Oleh karena itu sikap dan komitmen pemerintah sangat diharapkan 
dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tercinta. 
Bagaimana kita bisa melakukan pemerataan pembangunan jika 
masih terjadi pengemplangan atau pencurian uang negara secara 
sistematis yang melibatkan semua komponen kebijakan, baik 
tingkatan daerah maupun pusat.

Membaiknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2015 dari 
pada tahun sebelumnya dengan kenaikan 2 poin dari tahun 2014 
sebesar 34 menjadi 36, sehingga menempatkan negara kita pada 
peringkat ke-88 dari 168 negara. Hal ini tidak dipungkiri adalah hasil 
kerja keras dari KPK, lembaga negara yang lainnya bersama rakyat 
dalam memberantas korupsi.

Adanya kebijakan yang komprehensif, dan elemen penegak hukum 
yang bersih dan kredibel dari pusat sampai daerah akan dapat 
memutus rantai korupsi di negeri ini, sehingga proses pemerataan 
pembangunan dapat terlaksana dengan baik.
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Definisi minoritas umumnya hanya menyangkut jumlah. Suatu 
kelompok dikatakan sebagai minoritas apabila jumlah anggota 
kelompok tersebut secara signifikan jauh lebih kecil daripada 
kelompok lain di dalam komunitas. Dari sudut pandang ilmu sosial, 
pengertian minoritas tidak selalu terkait dengan jumlah anggota. 
Suatu kelompok akan dianggap kelompok minoritas apabila 
anggota-anggotanya memiliki kekuasaan, kontrol dan pengaruh 
yang lemah terhadap kehidupannya sendiri dibandingkan dengan 
anggota-anggota kelompok dominan. Jadi, ada kemungkinan bahwa 
suatu kelompok secara jumlah anggota merupakan mayoritas tetapi 
dikatakan sebagai kelompok minoritas karena kekuasan, kontrol, 
dan pengaruh yang dimiliki lebih kecil daripada kelompok yang 
jumlah anggotanya lebih sedikit.   

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk, kemajemukan 
ini ditandai oleh adanya suku-suku bangsa yang masing-masing 
mempunyai cara-cara hidup atau kebudayaan yang berlaku dalam 
masyarakat suku bangsanya sendiri-sendiri sehingga mencerminkan 
adanya perbedaan dan pemisahan antara suku bangsa yang satu 
dengan suku bangsa lainnya, tetapi secara bersama-sama hidup 
dalam satu wadah masyarakat Indonesia dan berada di bawah 
naungan sistem nasional dengan kebudayaan nasional yang 
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Suparlan, 
1989:4).

MEMAKNAI HUBUNGAN 
MAYORITAS-MINORITAS 

DI INDONESIA 

Maun Yambat, S.E.
Sekretaris PAC Partai Gerindra Kota Depok, 

Prov. Jawa Barat
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Geertz (dalam Nasikun, 1991:29) menyebutkan bahwa terdapat lebih 
dari 300 suku bangsa yang ada di Indonesia di mana setiap suku 
itu memiliki bahasa dan identitas kultural berbeda yang tersebar 
di seluruh kepulauan Indonesia. Tiap etnik umumnya menempati 
wilayah geografis tertentu yang merupakan suku bangsa asli dan 
dikategorikan sebagai etnik pribumi. Bahkan Skinner (1959:5-6), 
menyebutkan bahwa adanya lebih 35 suku bangsa di Indonesia, 
masing-masing dengan bahasa dan adat yang tidak sama. Sedangkan 
Koentjaraningrat (1982:346-347), menyatakan bahwa sampai saat 
ini berapakah sebenarnya masing-masing jumlah suku bangsa di 
Indonesia, masih sukar ditentukan secara pasti. 

Ada dua kemungkinan hasil dalam proses hubungan sosial berbagai 
komunitas yang berbeda latar belakang kebudayaan tersebut, 
positif atau negatif. Interaksi sosial yang positif akan timbul 
manakala pertemuan berbagai etnik dalam masyarakat majemuk 
tersebut  mampu menciptakan suasana hubungan sosial yang 
harmonis. Interaksi sosial yang bersifat negatif muncul manakala 
dalam melakukan hubungan sosial yang tidak harmonis karena 
adanya perbedaan sikap dalam kehidupan bersama.

Faktor-faktor yang mempermudah terjadinya integrasi sosial dalam 
masyarakat majemuk yang berbeda latar belakang kebudayaannya, 
menurut Soekanto (1990:90) adalah yaitu: (1) sikap toleransi 
diantara kelompok-kelompok yang berada dalam suatu masyarakat; 
(2) kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi; 
(3) sikap saling menghargai terhadap kebudayaan yang didukung 
oleh masyarakat lain dengan mengakui kelebihan dan kekurangan 
masing-masing; (4) sikap terbuka dari golongan yang berkuasa 
dalam masyarakat, yang antara lain diwujudkan dalam pemberian 
kesempatan yang sama bagi golongan minoritas dalam berbagai 
bidang kehidupan sosial; (5) pengetahuan akan persamaan unsur-
unsur dalam kebudayaan masing-masing kelompok melalui berbagai 
penelitian kebudayaan khusus (subcultures); (6) melalui perkawinan 
campuran antar berbagai  kelompok yang berbeda kebudayaan, dan; 
(7) adanya ancaman musuh bersama dari luar kelompok-kelompok 
masyarakat tersebut yang menyebabkan kelompok-kelompok yang 
ada mencari suatu kompromi agar dapat bersama-sama menghadapi 
musuh dari luar yang membahayakan masyarakat. 
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Hubungan antar Agama dalam Masyarakat Majemuk

Ada fenomena menarik dalam hubungan antar umat beragama, yang 
terkondisi dalam hubungan mayoritas-minoritas. Dari sejarah dan 
pengalaman konkrit kehidupan ini, kita dapat melihat gejala sikap 
superior, agresif, dan ‘mau menang sendiri’ dari kelompok mayoritas 
terhadap kelompok minoritas. Biasanya kelompok minoritas punya 
kecenderungan untuk lebih bersifat terbuka dan mau toleran, walau 
itu mungkin demi kelangsungan hidupnya di tengah mayoritas yg 
‘agresif ‘ itu. Gejala semacam itu juga tampak dalam hubungan antar 
umat beragama, dimana yg satu menjadi mayoritas dalam kehidupan 
bersama dan yang lain menjadi minoritas. Kelompok mayoritas 
hampir selalu membawa sikap superior dan sikap itu jelas merusak 
kehidupan bersama. Jika kelompok minoritas itu bersikap eksklusif, 
punya fanatisme  tinggi dan militan, bisa kita bayangkan kekacauan 
dalam kehidupan bersama yg akan terjadi. Peristiwa sehari-hari di 
Barat dan Timur, terutama yang berkaitan dengan perjumpaan 
antar umat beragama, menunjukkan kebenaran hal ini: kelompok 
mayoritas (Kristen di Barat, Hindu di India, Islam di banyak negara 
Islam, dll.) pada umumnya menunjukkan gejala superioritasnya, 
sedang kelompok agama minoritas (apapun agama itu) hampir 
selalu menunjukkan sikapnya yang lebih sehat, positif, terbuka, dan 
toleran.

Gejala hubungan mayoritas-minoritas di atas menunjukkan bahwa 
faktor ajaran agama bukanlah penyebab utama masalah benturan 
antar umat beragama, atau bahkan dapat dikatakan bahwa benturan 
itu tidak berkaitan dengan masalah keagamaan. Perbedaan yang 
ada tidak harus menghasilkan benturan yang berakibat pemecah 
belahan atau perusakan kehidupan bersama. Faktor mayoritas 
(faktor orangnya, yang merasa diri berjumlah dan berkekuatan 
besar) itulah yang menjadi penyebab utama benturan yg merusak, 
jadi benturan itu hanya gejala sosiologis biasa.  Kelompok mayoritas 
selalu mau menang dan cenderung sewenang-wenang. Pada banyak 
kasus alasan keagamaan (klaim kebenaran) hanya ‘alat bantu’ untuk 
membenarkan ‘naluri’ mayoritasnya

Kecenderungan mutakhir menguatnya arus politik penyeragaman 
atas nama agama dan moralitas sesungguhnya telah diingatkan oleh 
founding fathers negara-bangsa Indonesia. Perdebatan sehat yang 
terjadi di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan 
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Indonesia (BPUPKI) di tahun 1945 menggambarkan bagaimana 
para Pendiri Bangsa memiliki kesadaran orisinal dalam meletakkan 
bangunan relasi mayoritas-minoritas. Upaya menyusun Konstitusi 
RI yang mampu mengakomodasi semua golongan dan menjamin 
hak-hak asasi manusia tanpa terkecuali bukanlah bentuk kekalahan 
politik golongan Islam atas golongan Kebangsaan. Tapi justru bentuk 
kesadaran orisinal wakil-wakil dari golongan Islam yang mayoritas.

Para Pendiri Bangsa menyadari fakta sosiologis bahwa bangsa 
Indonesia adalah bangsa yang plural dan tidak mungkin 
diseragamkan apalagi dengan menggunakan instrumen konstitusi 
negara. Meskipun pada dasarnya setiap warga yang beragama 
berkewajiban menjalankan ajaran-ajarannya tapi pencantuman 
pewajiban melaksanakan ajaran agama dalam Konstitusi RI akhirnya 
dihilangkan. Kesadaran orisinal semacam ini yang sekarang telah 
terkikis dalam kehidupan berbangsa. Bukan saja di kalangan 
masyarakat umum tapi juga di kalangan para penyelenggara negara 
itu sendiri.

Berbagai tindakan intoleran dan kehendak politik penyeragaman 
atas nama agama dan moralitas semakin subur di tengah kemiskinan 
ide dan kapital politik para elit politik. Elit politik berkepentingan 
terhadap dukungan publik atas kepemimpinannya, sehingga dalil 
mayoritas menjadi pembenar langkah pemerintah mengambil 
keputusan, meski keputusan itu inkonstitusional. Sementara 
kelompok penekan dan pelaku persekusi memiliki kepentingan 
untuk secara terus menerus mendongkrak bargaining position 
dihadapan elit politik dan juga di aras publik. Merawat Indonesia 
yang plural, toleran, dan damai hanya bisa dilakukan jika elemen 
bangsa mampu menumbuhkan kesadaran orisinal untuk mengakui 
keberagaman, membiarkannya berbeda, dan menegaskan jaminan 
bagi setiap orang memiliki hak, kesempatan dan akses yang setara.
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Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan 
mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan 
suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan 
kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. 
Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan 
pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat 
membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional.

Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam 
memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri 
yang menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai 
di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber 
daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara 
bermartabat. Atau dengan kata lain, ketahanan pangan suatu daerah 
adalah kemampuan suatu daerah untuk menyediakan pangan dan 
masyarakat dapat memanfaatkan dan mengaksesnya.

Tahun 2014, Badan Pusat Statistik mengumumkan tentang 
pemerataan produksi komodiatas pangan strategis seperti padi, 
jagung dan kedelai. Produksi padi diperkirakan mencapai 69,9 juta 
ton. Gabah kering turun 2% dibanding tahun sebelumnya. Jagung 
juga diprediksi mengalami penurunan menjadi 18,5 ton.

Dari data tersebut di atas, maka dibutuhkan upaya serius pemerintah 
untuk menghadirkan ketersediaan pangan yang cukup. Ketahanan 
pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri 

KEMANDIRIAN 
PANGAN

Satriya Madjid, S.T., M.SP.
Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat 

Prov. Sulawesi Selatan
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yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi 
oleh iklim dan atau cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi 
iklim tersebut sangat memengaruhi ketersediaan pangan. Kalau 
perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut 
tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka 
akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, 
khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen 
berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah 
rusak, lahan produksi petani yang semakin terbatas karena tergerus 
oleh pemanfaatan lahan lainnya, sarana dan prasarana pendukung 
pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan 
panen dan pasca panen mendorong pemerintah untuk melakukan 
intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan.

Mendorong Kebijakan Pemerintah Daerah

Kepala daerah terpilih diharapkan mampu mewujudkan kemandirian 
pangan di wilayah pemerintahan masing-masing dengan 
menerapkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada petani seperti:

1) Pencetakan sawah baru. Lahan pertanian yang semakin hari 
semakin berkurang akibat adanya alih fungsi lahan dari sawah 
menjadi non sawah mendorong perlunya kebijakan pemerintah 
daerah dalam upaya mengantisipasinya. Pendayagunaan tanah 
terlantar salah satu bentuk langkah yang bisa digunakan. Selain 
itu meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional melalui 
penetapan lahan abadi untuk produksi pangan dalam rencana 
tata ruang wilayah. 

2)  Pembangunan irigasi dan memperlancar sistem distribusi pupuk 
bersubsidi. selain itu diharapkan adanya upaya strategis lainnya 
misalnya, memperkenalkan bibit unggul dan menerapkan sistem 
organik yang tidak lagi bergantung pada pupuk kimia.

Kepala daerah terpilih diharapkan mampu mewujudkan 
kemandirian pangan di wilayah pemerintahan masing-
masing dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang 

berpihak pada petani
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3)  Pembangunan irigasi dan sumber-sumber pengairan untuk 
daerah yang mengalami kekurangan air.

4) Mengevaluasi sistem distribusi pupuk bersubsidi dan 
menggalakkan pemanfaatan pupuk organik yang dikelola sendiri.

5)  Mengembangkan teknologi dan kelembagaan pengolahan untuk 
menjaga kualitas produk pangan dan mendorong peningkatan 
nilai tambah contoh penyiapan pengolahan benih ditingkat 
kelompok tani dan mendorong sarjana-sarjana pertanian 
membangun desa.

6)  Ketersedian pasar produksi pertanian. Pemerintah harus mampu 
menyiapkan strategi penyerapan produksi pertanian berupa 
pembelian gabah, jagung dan lain-lain petani berbentuk resi 
gudang dan model kerjasama luar daerah yang membutuhkan 
jenis produksi pertanian yang kita miliki.

7) Menciptakan disertifikasi pangan antara pertanian, peternakan 
dan perikanan yang terintegrasi sehingga mampu mendorong 
nilai tambah petani.

8) Evalusi dan monitoring secara berkala capaian produksi dan 
peningkatan penghasilan petani.

Adalah kewajiban bagi setiap pemimpin untuk mewujudkan 
kemandirian pangan di daerahnya. Pangan merupakan kebutuhan 
pokok selain sandang dan papan. Kepala daerah seharusnya memiliki 
roadmap menuju kemandirian pangan yang tertuang dalam visi dan 
misinya.
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Akhir-akhir ini pemekaran Kabupaten Enrekang dan pembentukan 
Kabupaten Duri atau sering disebut Duri Kompleks kembali kencang 
berhembus. Desakan berpisah itu bahkan telah mendapat dukungan 
dari tokoh masyarakat yang juga mantan pejabat di Kabupaten 
Enrekang. Wacana pemekaran ini dipicu oleh, diantaranya, hasil 
kekayaan alam yang dieksploitasi dari wilayah itu belum secara 
maksimal dirasakan manfaatnya oleh warga setempat. Pendapatan 
hasil bumi wilayah Duri cukup maksimal, namun kesejahteraan dan 
pelayanan publik di daerah itu tidak berbanding lurus dengan hasil 
alamnya.

Karakter Kabupaten Enrekang yang berbukit dan dikelilingi oleh 
pegunungan secara geografis tampaknya menyulitkan pemerintah 
untuk memaksimalkan pembangunan dan pelayanan publik di 
wilayah Duri. Ini salah satu alasan yang mendasari wacana  perlunya 
pemekaran wilayah di Kabupaten Enrekang. 

Kabupaten Enrekang terletak kurang lebih 235 KM sebelah utara 
Kota Makassar. Secara administratif terdiri dari 12 Kecamatan dan 
122 Desa dengan luas wilayah 1.768.02 km2 dengan jumlah penduduk 
sekitar 186.810 jiwa. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang 
demikian banyak, tidaklah aneh jika beragam kalangan mewacanakan 
pemekaran wilayah di Kabupaten Enrekang. Namun sebelum 
lebih jauh mewacanakan pemekaran, banyak faktor yang terlebih 
dahulu perlu ditimbang. Misalnya, apakah syarat administratif dan 

PEMEKARAN 
KABUPATEN 
ENREKANG

M. Irham Rifai, S.IP.
Anggota Biro Pemuda DPD Partai Demokrat 
Prov. Sulawesi Selatan
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syarat teknis pemekaran suatu daerah sudah terpenuhi atau tidak, 
disamping itu yang harus kita pikirkan bersama adalah apakah 
wacana ini benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat atau hanya 
kepentingan individu atau kelompok yang menginginkan kekuasan. 
Karena bila pemekaran terjadi, tidak sedikit infrastruktur politik dan 
pemerintahan baru yang diperlukan.

Tugas kita bersama sebagai masyarakat Enrekang adalah 
menimbang secara hati-hati sebelum wacana itu bergulir menjadi 
kebijakan implementatif. Menurut Saya, selama tujuan pemekaran 
wilayah itu menyasar kesejahteraan masyarakat maka ia perlu 
dilakukan, agar pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat bisa 
lebih maksimal. Dalam asumsi positif, pemekaran wilayah memang 
akan memaksimalkan potensi daerah, hasil alam dan pertanian bisa 
tergarap secara maksimal yang tentunya berefek pada peningkatan 
pendapatan baik daerah itu sendiri dan juga masyarakat.

Wacana mengenai pemekaran wilayah nampaknya akan terus 
menjadi wacana politik yang tidak akan pudar. Karena hal ini 
berkaitan secara dekat dengan perhatian utama masyarakat lokal, di 
samping menyangkut aspirasi politik untuk mandiri. Alasan lain yang 
tidak kalah pentingnya adalah konsen utama untuk mensejahterakan 
masyarakat, karena biasanya daerah yang menginginkan pemekaran, 
secara faktual tertinggal jauh dari daerah lain. Ini juga yang terjadi di 
Kabupaten Enrekang. Pemekaran wilayah tampaknya merupakan 
jawaban atas persoalan perasaan ketidakadilan. Tapi hal penting 
untuk ditinjau bersama adalah apakah wacana ini benar-benar 
menyangkut hajat hidup orang banyak atau hanya wacana yang 
digulirkan dan dipolitisasi oleh dan untuk kepentingan orang-orang 
tertentu.
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aAda yang salah dalam cara berpolitik kita saat ini. Kita makin 
meninggalkan kesantunan budi pekerti (civility) demi mengejar 
cara berpolitik yang mengedepankan akal sehat (rationality). Kita 
merasa bahwa berpolitik dengan keadaban merupakan hal yang 
tidak kontekstual. Bahkan, kita mungkin merasa hal itu sebagai 
bentuk kebodohan. Kemudian, kita semakin merasa harus rasional 
dalam berpolitik. Di sini, rasionalitas kemudian identik dengan sikap 

KEADABAN

DALAM POLITIK
DAN RASIONALITAS

EPILOG

Mada Sukmajati

Doktor Ilmu Politik dari Universitas 
Heidelberg Jerman dengan minat studi 
Pengorganisasian Partai, Pemilu dan 
Parlemen; Dosen Departemen Politik dan 
Pemerintahan Fisipol  
Universitas Gadjah Mada
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dan perilaku yang berorientasi pada jangka pendek, berorientasi 
pada kepentingan individu atau kelompok, dan juga culas (subtile). 
Cara berpolitik yang rasional seperti ini semakin mapan dalam politik 
kita hari ini. 

Keadaban dan rasionalitas sebenarnya merupakan dua hal yang tidak 
bisa dipisahkan dalam politik. Politik memerlukan kebaikan budi 
pekerti sebagai fondasi sikap dan perilaku. Hal ini diwujudkan dengan 
imajinasi dalam membawa masyarakat ke suatu tatanan tertentu di 
masa depan. Selanjutnya, imajinasi tersebut diterjemahkan ke dalam 
sikap dan perilaku yang cerdas. Politik yang rasional tanpa keadaban 
akan melahirkan sikap dan perilaku pragmatis. Pun demikian juga 
sebaliknya. Politik yang beradab tanpa rasionalitas akan melahirkan 
demagogi. Dengan demikian, keadaban dan rasionalitas dalam 
politik merupakan dua sisi dari satu mata uang.

Apakah mungkin untuk menyatukan kedua hal tersebut dalam 
politik? Kita sering mendengar cerita tentang tokoh-tokoh politik 
(dalam dan luar negeri) yang memiliki kemampuan untuk menguasai 
kedua hal tersebut dalam diri mereka. Dalam tataran keadaban, 
mereka memiliki budi pekerti yang luhur. Hal ini terlihat dari imajinasi 
ideal mereka tentang sebuah tatanan masyarakat yang sejahtera. 
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Sedangkan dalam tataran rasionalitas, mereka berpolitik dengan 
cerdas untuk mewujudkan imajinasi tersebut. Mereka bernegosiasi 
dan berkolaborasi dengan kolega politiknya di parlemen secara lihai, 
mereka mengorganisasi partai politiknya secara serius, dan mereka 
berdebat secara argumentatif terkait dengan kebijakan publik. 
Semua praktek politik tersebut dilandasi dengan keyakinan yang 
kuat akan masyarakat yang makmur, meskipun imajinasi mereka 
tentang hal itu mungkin berbeda-beda. Dalam diri orang-orang 
seperti ini, keadaban dan rasionalitas telah menjadi sesuatu yang 
tak terpisahkan. 

Dalam konteks ini, kita dapat membuat polarisasi sikap dan perilaku 
dalam berpolitik, yaitu negarawan dan politisi. Negarawan adalah 
mereka yang berpolitik dengan tingkat kematangan keadaban dan 

intelektualitas yang tinggi. Sedangkan politisi adalah mereka yang 
berpolitik dengan hanya mengandalkan pada rasionalitas. Para 
politisi, dengan demikian, memang seringkali terlihat cerdas dan 
pintar, namun tidak bijak. 

Sayangnya, panggung politik nasional kita saat ini justru semakin 
banyak melahirkan aktor dengan tipe politisi. Peran sebagai 
negarawan menjadi semakin tidak menarik. Tidak mengherankan, 
dalam periode reformasi saat ini, kita mengalami defisit negarawan 
dan surplus politisi. Berbagai sikap dan perilaku politisi yang cerdas 
namun tidak beradab menjadi tontonan rutin bagi masyarakat dalam 
pentas politik kita saat ini. Hal ini terlihat dari maraknya berbagai 
kasus penyelewengan kekuasaan dan semakin menurunnya etika 
serta fatsun politik. Politik kita kemudian terlihat sangat rasional, 
namun juga buas, kejam, serta liar. Politik juga terlihat sama sekali 
tidak menyenangkan.

Sayangnya, panggung politik nasional kita saat ini justru 
semakin banyak melahirkan aktor dengan tipe politisi. 
Peran sebagai negarawan menjadi semakin tidak menarik. 
Tidak mengherankan, dalam periode reformasi saat ini, kita 
mengalami defisit negarawan dan surplus politisi.
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Kita juga sering mendengar dari pengalaman negara-negara lain 
di mana keadaban dan rasionalitas dapat melebur menjadi satu 
dalam politik. Mungkin cara berpolitik di negara-negara kawasan 
Skandinavia dapat kita jadikan contoh baik. Di negara-negara ini, 
politik terlihat sangat santun dan menyenangkan. Para politisi 
juga terlihat demikian cerdas dalam membuat kebijakan. Tidak 
mengherankan, demokrasi di negara-negara ini kemudian dapat 
mendorong pada peningkatan kesejahteraan sosial. 

Berbagai indikator menunjukkan hal ini. Sebagai contoh, di negara-
negara ini praktek penyalahgunaan kekuasaan sangat rendah, baik 
yang dilakukan oleh para politisi maupun birokratnya. Contoh yang 
lain, kesenjangan sosial antara mereka yang paling kaya dan mereka 
yang paling miskin juga sangat rendah. Di negara-negara ini, tingkat 
kesejahteraan masyarakat juga sangat tinggi. Dari pengalaman 
negara-negara ini, kita bisa melihat bahwa jika keadaban dan 
rasionalitas menjadi cara berpolitik yang tak terpisahkan, maka 
demokrasi dapat mendorong pada peningkatan kemakmuran 
rakyat.

Tantangan untuk mengembangkan cara berpolitik dengan santun 
sekaligus cerdas di demokrasi-demokrasi baru seperti Indonesia 
memang tidak mudah. Banyak sekali faktor yang menghambat cara 
berpolitik yang luhur sekaligus cerdas. Kebijakan-kebijakan politik 
era Orde Baru tidak mampu menghasilkan para politisi yang berbudi 
pekerti sekaligus pintar. Mereka yang memiliki kemampuan itu saat 
ini tidak banyak lagi. Sebagian besar telah meninggal dunia. Beberapa 
yang lain tidak lagi menempati posisi-posisi strategis kekuasaan. 
Sedangkan yang sedikit tersisa di kekuasaan justru semakin gagap 
dalam menyikapi perubahan konteks yang begitu cepat dan masif. 

Di sinilah sebenarnya kita melihat begitu strategisnya keberadaan 
para politisi muda. Sayangnya, demokratisasi kita sejauh ini belum 
cukup memberikan fasilitasi pendidikan politik bagi para politisi 
muda. Lembaga-lembaga politik kita telah membingkai para politisi 
muda untuk segera berorientasi pada kekuasaan, terutama lembaga 
pemilu. Sedangkan pada sisi yang lain, kultur demokrasi kita juga 
masih sangat labil. Dengan struktur dan kultur seperti ini, pada satu 
sisi, para politisi muda kita dipaksa untuk bersikap dan berperilaku 
secara sangat rasional dalam memaknai kekuasaan. Pada sisi yang 
lain, struktur dan kultur seperti ini tidak menyediakan ruang dan 
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waktu yang memadai bagi para politisi muda kita untuk memiliki 
keadaban politik. Tidak mengherankan, cara berpolitik dari generasi 
muda kita pun semakin rasional, tapi tidak cukup beradab.

Salah satu penyebab dari kondisi ini adalah karena partai-partai 
politik belum mengalami proses pelembagaan yang optimal. 
Secara umum, partai-partai politik di Indonesia memang masih 
dalam usia remaja. Namun, dalam proses demokratisasi saat ini, 
mereka dipaksa untuk menanggung beban berat dari orang tua. 
Tidak mengherankan, seringkali partai-partai politik tidak mampu 
menjalankan peran idealnya. Mereka juga selalu tertinggal dalam 
merespon isu yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin menurun 
dari waktu ke waktu.

Partai-partai politik juga belum mampu menjalankan fungsi-fungsi 
dasarnya dengan baik, terutama pendidikan politik dan kaderisasi 
kepemimpinan. Dominasi politisi tua dengan paradigma politik yang 
sudah usang masih bertahan di kalangan partai politik kita saat ini. 
Peran para politisi muda dalam mengelola partai politik dengan 
paradigma, gagasan, dan cara berpolitik yang baru masih terhambat. 
Sejauh ini, partai politik hanya menyediakan dua pilihan bagi para 
politisi muda kita, yaitu mengikuti paradigma lama atau keluar dari 
partai politik. Dua pilihan yang sama-sama tidak baik.

Di sinilah kita melihat pentingnya relasi antara partai politik dan 
politisi muda. Partai politik seyogyanya memfasilitasi dengan 
baik para generasi muda untuk berkiprah dalam politik. Melalui 
pendidikan politik, peran partai politik sangat penting dalam 
membentuk keadaban politik dan meningkatkan kecerdasan politik 
dari para politisi muda. Dengan fasilitasi seperti itu, partai politik 

Partai-partai politik juga belum mampu menjalankan fungsi-
fungsi dasarnya dengan baik, terutama pendidikan politik 
dan kaderisasi kepemimpinan. Dominasi politisi tua dengan 
paradigma politik yang sudah usang masih bertahan di kalangan 
partai politik kita saat ini.
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dapat membentuk para politisi muda yang tidak sekedar pintar dan 
cerdas dalam berpolitik, tapi juga memiliki visi yang jelas terkait 
dengan tatanan masyarakat Indonesia yang sejahtera. 

Pada sisi yang lain, para politisi muda perlu diberi tempat yang 
memadai untuk ikut bersama dalam mendewasakan partai politik. 
Sudah saatnya generasi muda kita ikut mengelola organisasi partai 
politik dengan lebih optimal. Keterlibatan kaum muda dalam 
pengorganisasian partai politik akan sangat mendorong peran dan 
fungsi partai politik yang lebih kontekstual dengan perkembangan 
jaman. Selain paradigma, cara berpikir, dan gagasan yang baru, 
generasi muda juga berpotensi menawarkan metode baru dalam 
pengorganisasian partai politik. Sebagai contoh sederhana, kaum 
muda sangat berpotensi untuk memanfaatkan perkembangan 
tehnologi komunikasi dan informasi. Hal-hal seperti ini yang sulit 
kita harapkan dari politisi generasi tua dalam mengorganisasi partai 
politik.

Untuk demokrasi baru seperti Indonesia, relasi partai politik dan 
politisi muda akan sangat menentukan kualitas politik, tidak saja di 
tingkat nasional, tapi juga di tingkat lokal. Partai politik seyogyanya 
dapat memfasilitasi pendidikan politik yang memadai bagi generasi 
muda. Sebaliknya, kita berharap para politisi muda akan memiliki 
kiprah yang semakin strategis di partai politik. Jika kedua hal ini 
dapat berlangsung, kita sangat optimis untuk mengembangkan cara 
berpolitik yang cerdas dalam rangka peningkatan kesejahtaraan 
sosial.



SEKOLAH POLITISI MUDA114



Peserta Sekolah Politi Muda Angkatan II melakukan Peer-
Learning untuk mendalami, berbagi pengalaman dan 
menganalisa situasi lokal (Ekonomi, sosial, budaya, politik) 
masing-masing daerah guna memperkaya penyusunan 
Rencana Aksi Politik.  

Peserta Sekolah Politisi Muda Angkatan II mendapatkan 
asistensi dalam menyusun Rencana Aksi Politik. Rencana Aksi 
Politik memuat serangkaian aktivitas yang akan dilakukan oleh 
para alumni  Sekolah Politisi Muda pasca sekolah. Didampingi 
oleh Edy Purwaka (SATUNAMA), para peserta melakukan 
penajaman Kerangka Kerja Logis mulai dari Goal, Outcome, 
Output dan Aktivitas. 



Dr. Gun Gun Heriyanto memberikan pemahaman kepada peserta 
seputar komunikasi politik strategis (Atas). Prof. Dr. Ramlan Surbakti 
memberikan pemahaman kepada peserta tentang sistem politik dan 
pemilu (Tengah).  Bersama Prof. Dr. Purwo Santoso, peserta dibekali 
kemampuan untuk menganalisa kebijakan dan sekaligus berlatih 
merumuskan kebijakan publik (Bawah).



Dr. Gun Gun Heryanto memaparkan salah satu bagian dari 
komunikasi politik; retorika (Atas). Ir. Hasto Kristiyanto, MM. 
(Sekjen PDI Perjuangan) menguatkan kecakapan peserta 
dalam mengelola organisasi politik dan manajemen konflik 
dalam partai politik  (Bawah).



Pr
of

. D
r. 

Pu
rw

o 
Sa

nt
os

o 
m

em
ap

ar
ka

n 
si

kl
us

 d
an

 ta
ha

pa
n 

pe
ru

m
us

an
 k

eb
ija

ka
n 

(A
ta

s)
. I

ns
an

 K
am

il 
(K

ep
al

a 
Se

ko
la

h 
Po

lit
is

i 
M

ud
a)

 m
em

be
rik

an
 k

er
an

gk
a 

si
m

pu
la

n 
un

tu
k 

m
en

gu
at

ka
n 

pe
m

ah
am

an
 p

es
er

ta
 d

al
am

 m
en

ga
na

lis
a 

da
n 

m
er

um
us

ka
n 

ke
bi

ja
ka

n 
pu

bl
ik

 (T
en

ga
h)

. E
dy

 P
ur

w
ak

a 
m

en
je

la
sk

an
 ta

ha
pa

n-
ta

ha
pa

n 
ya

ng
 d

ip
er

lu
ka

n 
se

be
lu

m
 m

en
yu

su
n 

re
nc

an
a 

ak
si

 p
ol

iti
k 

(B
aw

ah
).



Bersama Dr. Gun Gun Heryanto, peserta mendapatkan 
pendampingan dalam menuangkan pikiran dalam bentuk 
tulisan opini (Atas). Peserta Sekolah Politisi Muda Angkatan 
II berlatih keras menuangkan gagasan politik dalam tulisan. 
Mereka melacak berbagai data dan sumber data serta 
menganalisanya dengan kekuatan berpikir secara independen 
(Bawah).
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Bersama Prof. Dr. Hamdi Muluk peserta Sekolah Politisi Muda 
mempraktikkan nilai-nilai dasar yang perlu dimiliki oleh seorang politisi 
seperti, nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, daya tahan, 
disiplin, kepercayaan diri, kebangsaan, trust building dan anti korupsi. 
Semua nilai itu dipraktikkan langsung dalam simulasi permainan 
dengan metode outbond.
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SATUNAMA 
Jl. Sambi Sari 99, Duwet Rt.07/34 Sendangadi, 

Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285. 
Telp. (0274) 867745, 867746, 887747, 869045 

Fax. (0274) 869044 E-mail. satunama@satunama.org
Web. www.satunama.org

SATUNAMA adalah organisasi nirlaba berpusat di Yogyakarta yang berdiri pada tahun 
1998. SATUNAMA berkomitmen mempromosikan dan memperjuangkan demokrasi, 

keadilan dan kesejahteraan serta tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan 
bebas korupsi, di mana masyarakat, pemerintah dan bisnis saling bekerjasama tanpa 

dominasi demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat dan adil secara 
ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
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