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Swantara menerima artikel dan opini dari luar 
Lemhannas RI dan akan dimuat apabila 

sesuai dengan kebijakan redaksi 

Salam Sejahtera,
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya 

Majalah Swantara edisi ke 8 di hadapan para pembaca sekalian.
Tahun 2014 menjadi tahun yang cukup penting bagi dinamika per-

politikan di tanah air. Gelaran pesta demokrasi kiranya telah menjadi isu 
utama sejak akhir tahun 2013 dan akan menentukan masa depan 
Indonesia pasca 2014.

Pada edisi kali ini Redaktur Majalah Swantara mengangkat tema pesta 
demokrasi tahun 2014, mengenai fakta masih rendahnya partisipasi 
politik masyarakat. Trend partisipasi pemilih pada setiap berlangsungnya 
pemilu terus menurun. Partisipasi masyarakat pada pemilu 1999 mencapai 
93,3%, di tahun 2004 turun menjadi 84,07% untuk pemilihan anggota 
legislatif dan 77,44% pada pemilihan presiden, serta di tahun 2009 
partisipasi pemilu legislatif menjadi 70,99% dan 72,44% pada pemilihan 
presiden.

Kemudian, yang perlu dipertimbangkan dalam pemilu oleh para pemilih 
adalah tidak memilih calon legislatif ataupun calon presiden secara 
emosional, kenal, atau berdasar agama atau suku tertentu saja. Kriteria 
pemimpin yang tepat misalnya setia kepada Pancasila, setia kepada UUD 
NRI 1945, setia kepada Negara Kesatuan Indonesia, tidak korupsi, dan tahu 
betul masalah rakyat.

Diharapkan, edisi kali ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 
bagi pembaca mengenai pemilihan umum.

Redaksi berusaha menampilkan materi  bahasan dengan kemasan 
yang lebih menarik, dan menggunakan bahasa yang lebih sederhana 
serta informatif, sehingga lebih mudah dipahami dan lebih memberi 
motivasi untuk membaca.

Redaksi mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada 
para penulis yang telah mengirimkan opini, dan kami tetap mengharap 
masukan dari pembaca sekalian sebagai revisi pada edisi berikutnya.

Salam,

Redaksi
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Surat Pembaca

Parkir Kendaraan 
Lemhannas RI

Jakarta, (Swantara)-Penghargaan berupa WTP (Wajar 
Tanpa Pengecualian) kepada Lemhannas RI seharusnya 
bukan hanya disyukuri tapi juga menjadi evaluasi. Lembaga 
yang mempunyai misi menjadi world class institution ini 
selayaknya terus meningkatkan pembangunan infrastruktur 
fisik untuk menunjang pelaksanaan kegiatannya. Beberapa 
hal yang menurut saya harus segera dilakukan adalah 
pelebaran dan pengaturan lahan parkir dan penjagaan 
kebersihan di lingkungan Lemhannas RI. 

Areal parkir yang ada sekarang saya rasa sudah tidak 
mampu menampung kendaraan bermotor yang ada. 
Keamanan pun ada baiknya ditingkatkan mengingat 
banyaknya kendaraan yang berada di lingkungan 
Lemhannas RI. Dengan tempat parkir yang luas dan 
aman tentunya para peserta, tamu, dan anggota organik 
Lemhannas RI  lebih nyaman berkegiatan di lembaga ini

Dari segi  Lansekap/ Lingkungan, kebersihan dan 
pertamanan menjadi hal yang masih harus diperbaiki. 
Taman yang rapi dan bersih bisa membuat orang-orang  
yang berada di lingkungan Lemhannas RI segan untuk 
mengotori lingkungan. Kebersihan serta kerapihan fisik 
bangunan dan tamannya juga akan banyak berdampak 
pada cara orang luar/tamu dalam memandang satu 
lembaga. Lingkungan yang baik akan menghasilkan kesan 
yang baik pula. 

Meskipun terlihat sepele, tetapi saya yakin bahwa 
perbaikan pada aspek-aspek tersebut akan sangat 
menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di Lemhannas RI.

PNS Raden Arif
Staf Deputi Bidang Pendidikan Tingkat Nasional Lemhannas RI

Wisata Diving Berdampak 
Positif Terhadap Sektor 
Ekonomi

Pengembangan wisata selam  (diving) berdampak 
baik terhadap sektor ekonomi kerakyatan, seperti 
disampaikan oleh Direktur Minat Khusus, Konvensi, 
Insentif, dan Event Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Kemenparekraf), Achyaruddin.

 Menurut data dari Kemenparekraf, lama tinggal 
seorang penyelam di dive center bisa mencapai sembilan 
hari dengan pengeluaran rata-rata 130 dollar AS per hari, 
belum termasuk tiket dan pengeluaran lainnya selama 
berada di Indonesia.

Achyaruddin menambahkan, terdapat aturan bahwa 
penyelam baru boleh terbang menggunakan pesawat 
setelah 12 hingga 18 jam setelah menyelam. “Selama 
menunggu waktu untuk terbang itu mereka pasti akan 
melakukan kegiatan rekreasi seperti berbelanja suvenir, 
dan lain-lain,” tuturnya.

Sayangnya,  orang Indonesia sendiri justru kurang 
menyadari potensi wisata selam yang dimiliki oleh 
Indonesia. Indonesia  tertinggal bukan karena orang 
luar tidak tahu akan potensi bahari Indonesia yang 
luar biasa, namun karena orang Indonesia sendiri 
yang tidak mengenal potensi itu sehingga sulit untuk 
mempromosikannya.

Staf Humas Lemhannas RI

ekaparitour.blogspot.com
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Sejarah Pemilihan Umum 
di INDONESIA

Pengantar
Memasuki 2014, bangsa Indonesia 

akan kembali menyelenggarakan per-
helatan akbar di seantero negeri. 
Pada 9 April dan 9 Juli 2014 nanti, 
masyarakat akan mendatangi tempat  
pemungutan suara untuk meng-
gunakan hak pilihnya. Pemilihan umum 
(pemilu) merupakan pesta demokrasi 
terbesar yang menentukan akan 
kemana langkah dan tujuan negara 
selama lima tahun ke depan. Pemilihan 
Umum (pemilu) sebagai sarana 
penyaluran aspirasi demokrasi me-
megang peranan penting bagi ke-
hidupan berbangsa dan bernegara. 
Melalui pemilu setiap warga negara 
memiliki hak untuk menentukan 
orang-orang yang akan duduk di 
kursi kepemimpinan.

Indonesia memiliki catatan sejarah 
yang cukup panjang dalam pelaksanaan 
pemilu. Sejak proklamasi kemerdekaan 
di tahun 1945, Indonesia baru bisa 
menyelenggarakan pemilu yang bersifat 
langsung di tahun 1955. Hingga saat 
ini, tercatat Indonesia berhasil me-
nyelenggarakan pemilihan umum 
secara langsung sebanyak sepuluh 
kali masing-masing di tahun 1955, 
1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 
1999, 2004 dan 2009. pemilu di 
Indonesia pada umumnya dilaksanakan 
dalam periode waktu 5 tahun sekali 
yang di selenggarakan oleh Komisi 
Pemilihan Umum (KPU). pemilu di-
maksudkan sebagai sarana pe-
nyelenggaraan pergantian penguasa 
secara damai dan terlembaga.

Dalam negara demokrasi, rakyat 
sebagai pemilik kekuasaan tertinggi, 
memiliki hak suara untuk memilih 
para pimpinannya. Empat konsensus 
dasar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, 
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika yang 
merupakan buah perjuangan para 
pendahulu bangsa menjamin setiap 
rakyat Indonesia untuk mem-berikan 
aspirasi dan suara dalam pemilihan 
umum.   Tiap pemilu yang pernah dan 
yang akan terlaksana di Indonesia me-
miliki karakteristik dan permasalahan
masing-masing. Berikut cuplikan sejarah 
singkat pemilihan umum di Indonesia 
dari masa ke masa.

obornews.com
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Saat situasi dan kondisi keamanan 
yang belum stabil pasca masa ke-
merdekaan, pada 29 September 1955, 
untuk pertama kalinya Indonesia ber-
hasil menyelenggarakan pemilu yang 
bersifat langsung. pemilu ini diikuti 
lebih 30-an partai dan 100-an lebih 
daftar kumpulan calon perorangan 
untuk pemilu bagi anggota DPR. 
Sedangkan pada tanggal 15 Desember 
1955 diselenggarakan pemilu untuk 
memilih anggota Konstituante (Badan 
Pembentuk UUD). Lebih Dari 39 juta 
orang memberikan suara mewakili 
91,5% dari para pemilih yang terdaftar.

Pemilu pertama baru terselenggara 
sepuluh tahun setelah Indonesia 
merdeka. Padahal, Maklumat Wakil 
Presiden Mohammad Hatta tanggal 
3 November 1945 tentang anjuran 
pembentukan partai-partai menyebut-
kan, pemilu akan diselenggarakan 
bulan Januari 1946 untuk memilih 
anggota DPR dan MPR. Hal ini bukanlah 
tanpa sebab, alasan utama penundaan 
adalah belum siapnya pemerintah 
pada saat itu untuk melaksanakan 
pemilu. Di masa itu, belum tersedia 
perangkat perundang-undangan untuk 
mengatur penyelenggaraan pemilu,  
masih rendahnya stabilitas keamanan 
negara serta adanya sikap pemerintah 
yang enggan menyelenggarakan per-
kisaran (sirkulasi) kekuasaan secara 
teratur dan kompetitif. Penyebab dari 
luar antara lain serbuan kekuatan 
asing yang mengharuskan negara ini 
terlibat peperangan. 

Pemilu 1955 diselenggarakan di 
bawah sistem demokrasi parlementer 
dengan payung utamanya Undang-
Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 
1950, konstitusi dasar pengganti UUD 
1945. Perbedaan utama dan men-
dasar pada UUDS 1950 adalah secara 

Pemilu 1955
eksplisit menyebutkan pemilu sebagai 
instrumen pemilihan keanggotaan DPR. 
Pasal 57 UUDS 1950 menyebutkan: 
Anggota DPR dipilih oleh rakyat dalam 
suatu pemilu. Berbeda dengan UUD 
1945 meski menyebutkan kedaulatan 
rakyat di dalam batang tubuh, akan 
tetapi tidak ada klausul tentang 
pemilu, baik pada pembukaan maupun 
batang tubuhnya, sehingga bagaimana 
mekanisme pengalihan kedaulatan 
dari rakyat ke MPR tidak disebutkan 
sama sekali. Ilmuwan politik Australia, 
Herbert Feith, menjuluki bahwa 
pemilu 1955 diselenggarakan di bawah 
UU ultra democratic imagination. 

U U  p e m i l u  l a h i r  d i  m a s a 
pemerintahan Wilopo, akan tetapi 
terlaksana pada saat pemerintahan 
Burhanuddin Harahap dari partai 
Masyumi. Lima besar pemenang 
pemilu pada tahun 1955 adalah PNI, 
Masyumi, NU, PKI dan PSII.  

Pemilu 1971

DPR dan Konstituante hasil pemilu 
1955 dibubarkan Presiden Soekarno 
secara sepihak. Kekuasaan otoriter 
saat itu sama sekali  t idak me-
nyelenggarakan pemilu sampai rezim 
ini kemudian tumbang di tahun 1967, 
menyusul pemberontakan G.30.S/PKI 
gagal di tahun 1965. Sejak itu, 
rezim peralihan yang disebut Orde 
Baru, meski Soekarno secara de jure 
masih presiden sampai tahun 1967, 
tetapi secara politis sudah kehilangan 
kekuasaan. Orde Baru mengagenda-
kan bahwa pemilu selambat-lambatnya 
diselenggarakan tanggal 5 Juli 1968, 
sesuai dengan Ketetapan (TAP) MPRS 
No. XI tahun 1966. 

Akan tetapi kemudian jadwal 
agenda pemilu itu diubah lagi menjadi 
TAP MPRS No. XLII Tahun 1968 
yang isinya menetapkan, bahwa 
pelaksanaan pemilu diselenggarakan 
selambat-lambatnya 5 Juli 1971. Alasan 

pengunduran pelaksanaan pemilu itu 
disebabkan belum selesainya pem-
bahasan UU pemilu dan UU lainnya. 

Penguasa baru yang merupakan 
pemerintahan supremasi militer ber-
upaya membangun format politik 
yang dilandasi ketidaksukaan atas 
dominasi partai. Semboyan yang selalu 
didengungkan adalah “Pembangunan 
Yes, Politik No”. Karena itu tidaklah 
mengherankan, bila pemilu 1971 di-
awali dengan desain besar politik 
nasional yang bertolak dari sikap 
trauma penguasa transisi Orde Baru 
atas sistem politik era Demokrasi 
Parlementer yang dituduh sebagai 
demokrasi liberal. Perangkat per-
undangan politik yang disiapkan 
memang berbeda sama sekali dengan 
perangkat perundang-undangan era 
parlementer. 

Karena desain politik memang 
berbeda dengan demokrasi yang 
dikembangkan elit senior bangsa ini 
di tahun 1950-an, maka pemilu 1971 
juga sangat berbeda dengan pemilu 
1955. pemilu 1971 diwarnai sejumlah 
restriksi. Sistem yang memayungi dan 
prosedur pelaksanaan pemilu kali ini 
adalah UU No. 15 Tahun 1969 tentang 
pemilu.   

S e j a l a n  d e n g a n  k e b i j a k a n 
penyederhanaan jumlah partai, 
pemerintah membatasi peserta pemilu 
hanya terdiri atas 9 partai politik dan 
Golkar. Kesembilan peserta pemilu 
adalah Partai Katolik, PSII, NU, Parmusi, 
Golkar, Parkindo, IPKI, PNI, Perti dan 
Murba. Kecuali Golkar dan Parmusi, 
8 peserta pemilu adalah kekuatan 
politik rakyat yang pernah beradaptasi 
dengan rezim Nasakom (Nasionalis 
Agama Komunis) Demokrasi Terpimpin. 

Golkar dan Parmusi adalah peserta 
baru dalam pemilu 1971. Golkar awalnya 
merupakan sekretariat bersama 
kelompok kekaryaan yang merupakan 
aliansi militer dan birokrasi sipil serta 
golongan fungsional lainnya. Parmusi 
dibentuk dengan maksud untuk me-
nampung aspirasi umat Islam yang 
belum terakomodasikan oleh partai 
yang ada. 

Jumlah penduduk pada pemilu 
1971 mencapai 114.890.347 dengan 
pemilih terdaftar yaitu 58.558.542 
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orang atau 50,97 persen dari jumlah 
penduduk. Pemenang pemilu 1971 yaitu 
Golkar, dengan 236 kursi, NU dengan 
58 kursi dan Parmusi dengan 24 kursi. 

Pemilu 1999

Pemilu 2004

Pemilu 
Legislatif

Pemilu 
1977-1997

Pasca pemilu 1971 ada lima pemilu 
yang diselenggarakan di bawah 
pemerintahan Orde Baru, yaitu pemilu 
tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. 
Lima pemilu itu berlangsung seragam 
dan diikuti oleh dua partai yaitu, 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 
serta satu Golongan Karya (Golkar). 
pemilu selalu dimenangkan oleh 
Golongan Karya dan MPR selalu 
menunjuk Soeharto sebagai Presiden.

Setelah pemilu 1971 yang diikuti 
10 konstestan, terbitlah Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai 
Politik dan Golkar. Undang-undang 
baru ini mengatur soal penggabungan 
partai politik. Sembilan partai politik 
yang ada diciutkan menjadi hanya dua. 
Partai-partai beraliran Islam bergabung 
dalam satu wadah Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP). Sementara, partai-

partai di luar Islam bergabung dalam 
Partai Demokrasi Indonesia (PDI). 
Kedua partai itu bertarung dengan 
Golongan Karya dalam setiap pemilu 
di masa orde baru.

Selama periode orde baru masya-
rakat Indonesia memilih partai dalam 
setiap pemilu. Lalu partai menentukan 
siapa yang menjadi wakil rakyat di 
Dewan Permusyarawatan Rakyat (DPR). 
Semua anggota DPR adalah anggota 
Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
Selain anggota DPR, anggota MPR 
berisikan utusan golongan. MPR 
bermusyawarah untuk menunjuk 
presiden.
Pemilu 1977    : 2 Mei
Pemilu 1982    : 4 Mei
Pemilu 1987    : 23 April
Pemilu 1992    : 9 Juni
Pemilu 1997    : 29 Mei

Tidak tersedia cukup waktu 
untuk mengenali partai-partai yang 
lolos seleksi KPU selain Golkar dan 
PPP. Terdapat beberapa pendekatan 
mengenai kategorisasi dan identifikasi 

Pemilu tahun ini untuk pertama 
kali rakyat Indonesia memilih langsung 
wakilnya di parlemen dan pasangan 
presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, 
presiden dan wakil presiden dipilih 
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu 
dibagi menjadi dua, yaitu pemilu 
legislatif dan pemilu presiden.

Pemilu legislatif digelar sebagai 
rangkaian pertama pada 5 April 2004 
dan diikuti 24 partai politik. Partai-
partai politik yang memperoleh 

partai. Salah satu pendekatan ialah 
menempatkan partai-partai itu dalam 
konteks agenda reformasi yang 
mencuat, konteks masyarakat dan 
negara, state dan civil society.  Secara 
lebih jauh, partai-partai itu juga 
dapat didekati dari sisi aliran agama, 
komunal, atau sekuler. Di sini lalu ada 
empat kategori: negara, masyarakat 
madani, komunal dan sekular. 

Pemilu tahun 1999 terjadi dalam 
era reformasi, terdapat peristiwa yang 
cukup penting, yaitu pengalihan jabatan 
kepresidenan dari Soeharto ke B.J. 
Habibie. Dalam periode ini, berbagai 
kelompok masyarakat terjun dalam 
ajang politik, dengan cara mendirikan 
partai politik baru atau dengan meng-
ubah organisasi kemasyarakatan yang 
sudah terbentuk menjadi sebuah 
partai politik.

jnlatu-jento.blogspot.com
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Pemilu 2009

Pemilu 2014

Pemilu 
Presiden

suara lebih besar atau sama dengan 
tiga persen dapat mencalonkan pasangan 
calonnya untuk maju pada pemilihan 
Presiden. Hasil lima besar pemilu legislatif 
2004, Partai Golongan Karya, Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan, 
Partai Kebangkitan Bangsa, Partai 
Persatuan Pembangunan, dan  Partai 
Demokrat. 

Sebanyak 34 partai politik peserta 
pemilu ditetapkan oleh KPU dalam 
rapat pleno KPU pada 7 Juli 2008. 
Partai-partai politik peserta pemilu 
2009 adalah 16 partai peserta pemilu 
2004 yang memiliki kursi di parlemen 

Pemilu presiden tahun 2004 di-
ikuti lima pasang calon yaitu: 
1. Susilo Bambang Yudhoyono – 

Jusuf Kalla
2. Megawati Soekarnoputri – Hasyim 

Muzadi
3. Wiranto - Solahuddin Wahid
4. Amien Rais – Siswono Yudo Husodo
5. Hamzah Haz – Agum Gumelar

Karena tidak ada yang mem-
peroleh suara 50 persen plus satu, 
maka diselenggarakan putaran kedua 
yang diikuti oleh dua besar yaitu 
pasangan Susilo Bambang Yudhoyono 
– Jusuf Kalla dan Megawati Soekarno 
putri - Hasyim Muzadi. Hasil pemilu 
tersebut dimenangkan oleh pasangan 
Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla.  

dan 18 partai politik baru yang lolos 
verifikasi faktual KPU. 

Pemilu Tahun 2009 mencatat rekor 
masa kampanye terpanjang, selama 
9 bulan. Terhitung sejak tanggal 
12 Juli 2008 masa kampanye telah 
dimulai dan berakhir pada tanggal 
15 April 2009. Kampanye dibagi dalam 
dua tahapan yaitu kampanye tertutup 
dan kampanye rapat umum. Dalam 
kampanye tertutup, dilarang adanya 
pengerahan massa dan dilakukan di 
dalam ruangan.  

Sejarah baru yang terjadi di tahun 
2009, yaitu ikut sertanya 6 partai lokal. 
Sesuai dengan perjanjian Helsinki, 
di Nanggroe Aceh Darussalam, di-
perkenankan didirikan partai lokal, 
yakni partai yang tidak berafiliasi 
kepada partai nasional. Partai-partai 
tersebut hanya mengikuti pemilu 
ditingkat Nangroe Aceh Darussalam. 

KPU membagi tiga zona kampanye 
dari 33 provinsi dan tiga kelompok 
dari 34 partai politik, sehingga tiap 
zona terdiri dari 11 provinsi dan 
setiap kelompok terdapat 11 partai 
politik. Pengaturan ini dimaksudkan 
untuk mengatur kampanye dengan 
membagi waktu kampanye menjadi 
tiga pekan sekali.  

Pada tahun ini, pemilihan umum 
akan diikuti oleh 12 partai politik 
yang telah lolos verifikasi KPU. Partai-
partai tersebut adalah Partai Nasional 
Demokrat, Partai Kebangkitan Nasional, 
Partai Keadilan Sejahtera, PDI Perjuangan, 
Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai 
Demokrat, Partai Amanat Nasional, 
Partai Persatuan Pembangunan, Partai 
Hanura, Partai Bulan Bintang, dan 
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 
(PKPI). Seperti pemilu di tahun 2009, 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
juga diperkenankan memiliki partai 

lokalnya sendiri. Partai-partai tersebut 
ialah Partai Damai Aceh, Partai 
Nasional Aceh, dan Partai Aceh. 

Di pemilihan umum untuk anggota 
legislatif yang akan dilaksanakan pada 
tanggal 9 April, sebanyak kurang lebih 
200 ribu calon legislatif mem-
perebutkan 19.699 kursi yang terbagi 
atas tiga posisi jabatan, yakni DPR RI, 
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten 
Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD). Secara rinci, terdapat 77 
daerah pemilih dengan total 560 kursi 
untuk posisi DPR RI, 33 dapil dengan 
132 kursi untuk tingkat DPD, 259 
dapil dengan 2.112 kursi untuk DPRD 
Kabupaten, dan 2.102 dapil dengan 
16.895 kursi pada tingkat DPRD 
Kabupaten. 

Pemilihan umum yang kedua 
berupa pemilihan presiden dan akan 
dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 
2014. Hingga saat ini, persyaratan 
atas pencapresan masih disusun oleh 
Badan Legislasi DPR berdasarkan UU 
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. 
Masih diperlukan pertimbangan lebih 
lanjut mengenai kondisi politik saat ini 
untuk menentukan persyaratan pen-
calonan presiden, yakni disamakan 
dengan pemilu sebelumnya atau 
terdapat perubahan yang berarti.

M e n g e n a i  m a s a  k a m p a nye, 
rentang waktu empat bulan yang  
dimulai dari Januari hingga awal April 
tampaknya telah dimanfaatkan 
dengan maksimal oleh partai maupun 
para caleg yang mengikuti pemilu 
nanti. Kampanye di tahun ini masih 
serupa dengan pemilu di tahun 2009, 
yakni dengan membagi dua masa 
kampanye berdasarkan bentuknya, 
yakni kampanye langsung dan berupa 
rapat umum. Pada cara pertama, 
sosialisasi partai dan caleg difokus-
kan dengan pertemuan tatap muka 
dengan para calon pemilih, penyebaran, 
dan pemasangan bahan kampanye. 
Sedangkan pada tahap kedua, 
pelaksanaan kampanye diperbolehkan 
melalui rapat umum dan iklan media 
massa cetak dan elektronik.
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Sejarah

Pemilu 1955
• Pemilu yang pertama dalam 

sejarah bangsa Indonesia.
• Indonesia berusia 10 tahun.
• Pemilu 1955 dilakukan dua kali.
• Pertama, 29 September 1955

 - Tujuan: untuk memilih 
anggota-anggota DPR.

• Kedua, 15 Desember 1955
 - Tujuan: untuk memilih 

anggota-anggota 
Dewan Konstituante.

Pemilu 2014

?

Pemilu 1982
• Dilangsungkan secara 

serentak pada 4 Mei 1942
• Presiden : Soeharto
• Wakil Presiden : Umar 

Wirahadikusuma

Pemilu 1997
• Pemungutan Suara 

diselenggarakan pada 
29 Mei 1997

• Diwarnai banyak protes, 
puluhan kotak suara dibakar 
massa karena kecurangan 
penghitungan suara

• Presiden : Soeharto
• Wakil Presiden : BJ. Habibie

Pemilu 2009
• Diselenggarakan 

pada 9 April 2009
• Peserta Partai : 44 Partai
• Presiden :   

Susilo Bambang Yudhoyono
• Wakil Presiden : Budiono

Pemilu 1971
• Diselenggarakan 

pada 5 Juli 1971
• Presiden: Soeharto
• Wakil Presiden : 

Hamengku Buwono IX

Pemilu 1987
• Diselenggarakan pada 

23 April 1987
• Presiden : Soeharto
• Wakil Presiden : Soedharmono

Pemilu 1999
• Dilakukan pada 7 Juni 1999
• Presiden : AbdurrahmanWahid
• Wakil Presiden : Megawati 

Soekarno Putri

Pemilu 1977
• Pemilu mulai terjadwal 

sekali dalam 5 tahun
• Pemilu teratur dilakasanakan
• Presiden : Soeharto
• Wakil Presiden : Adam Malik
• Peserta:

 - Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP)

 - Partai Demokrasi 
Indonesia (PDI)

 - Golongan Karya (Golkar)

Pemilu 1992
• Pemungutan suara 

dilaksanakan pada 9 Juni 1992
• Presiden : Soeharto
• Wakil Presiden : Tri Sutrisno

Pemilu 2004
• Diselenggarakan serentak 

pada 5 April 2004
• Tujuan Untuk Memilih :

• 550 Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR)

• 128 Anggota Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD)

• Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD Provinsi maupun 
DPRD Kabupaten/
Kota) se-Indonesia 
(Periode 2004-2009)

• Presiden : Susilo 
Bambang Yudhoyono

• Wakil Presiden : 
Muhammad Jusuf Kalla

I
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Ada yang istimewa ketika me-
masuki Tahun 2014. Pada 
tahun inilah, bangsa Indonesia 

akan kembali menggelar pesta 
demokrasi rakyat. pemilihan umum 
legislatif, dan pemilihan umum 
presiden yang akan menjelang, 
adalah momentum pesta demokrasi 
bagi rakyat Indonesia, dimana kita 
dapat memilih, dan menentukan 
pemimpin, serta menunjuk para 
wakil rakyat.

Mengutip adagium populer dari 
William of Malmesbury, “vox populi, 
vox Dei,” yang berarti bahwa suara 
rakyat, adalah suara Tuhan. Pada 
pemilihan umum inilah kita, rakyat 
Indonesia, mendapat keleluasaan 
untuk menggunakan hak politiknya. 
Dalam pemilu, rakyat bukanlah 

sekedar “wayang” yang dipermain-
kan oleh “dalang-dalang” guna 
mendapatkan apa yang menjadi 
kepentingan mereka. Dalam se-
buah kehidupan demokrasi, rakyat 
seyogyanya adalah “raja,” yang 
bebas untuk menentukan nasib 
bangsanya ke depan.

Secara hakikat, penyelenggaraan 
pemilihan umum adalah wujud 
nyata dari kedaulatan rakyat. Dalam 
Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 
Amandemen ke IV, termaktub 
“kedaulatan berada di tangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar.” Esensi dari 
“kedaulatan berada di tangan rakyat” 
ini jelas menunjukkan kedudukan 
rakyat memiliki kedaulatan, tanggung 

jawab, hak, serta kewajiban untuk 
secara demokratis memilih pemimpin, 
yang akan melayani seluruh rakyat, 
serta memilih wakil rakyat untuk 
mengawasi jalannya pemerintahan.

Bila direnungkan kembali per-
jalanan sejarah pemilu di Indonesia, 
maka dapat kita lihat bahwa bangsa 
ini memiliki catatan sejarah yang 
panjang dalam pelaksanaan pemilu. 
Tercatat, sudah sepuluh kali per-
helatan pesta demokrasi rakyat 
telah berhasil dilaksanakan. Tahun 
1955 adalah kali pertama bangsa 
ini melaksanakan pemilu, tepatnya 
sepuluh tahun setelah Indonesia 
merdeka. Hingga sekarang, bangsa 
Indonesia telah sukses me-
nyelenggarakan pemilihan umum 
sebanyak sepuluh kali, yakni di tahun 

Pemilu 2014
Optimis atau Pesimis?
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1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 
1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009.

Dari sepuluh kali pelaksanaan 
pemilu tersebut, bangsa kita telah 
berhasil menyelenggarakan tiga kali 
pemilu terhitung sejak era reformasi. 
Terlepas dari kekurangan yang ada, 
secara umum pemilu tahun 1999, 
dan tahun 2004 dilaksanakan rela-
tif demokratis. Begitu pula pemilu 
tahun 2009, berhasil dilaksanakan 
dengan kualitas demokrasi yang 
semakin baik dari sebelumnya. 
Dengan begitu, kita pantas untuk 
berharap dan yakin, bahwa pemilu 
2014 yang akan dilaksanakan pada 
tanggal 9 April dan 9 Juli 2014 nanti 
juga dapat dilaksanakan dengan 
kualitas demokrasi yang lebih baik 
lagi. Sebab, ritual lima tahunan 
ini lah yang akan menentukan 
kemana arah pembangunan bangsa 
Indonesia hingga tahun 2019.

Perwujudan kedaulatan rakyat 
melalui pemilu, adalah bentuk par-
t isipasi pol i t ik rakyat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara. Partisipasi politik erat 
kaitannya dengan kesadaran politik. 
Mengenai hal ini, Miriam Budiardjo 
menyatakan bahwa partisipasi 
politik adalah kegiatan seseorang 
atau kelompok orang untuk ikut 
serta secara aktif dalam kehidupan 
politik, antara lain dengan jalan 
memilih pimpinan negara dan, 
secara langsung atau tidak langsung, 
memengaruhi kebijakan pemerintah 
(public policy).

Perihal partisipasi politik, Komisi 
Pemilihan Umum telah menetapkan 
jumlah pemilih tetap yang dapat 
menggunakan hak suaranya pada 
pemilu 2014. Namun sangat di-
sayangkan, jumlah resmi daftar 
pemilih tetap (DPT) ini sebenarnya 
bukan tanpa permasalahan. Masih 
ada sekitar 400 ribu pemilih yang 
belum mendapatkan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) dari Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri). Me-
ngenai permasalahan ini, Komisioner 
KPU, Hadar Nafis Gumay pun me-
nyampaikan, “Sampai hari ini, 

jumlah pemilih yang belum memiliki 
NIK masih 400 ribu, dan kami terus 
berkoordinasi dengan Pemerintah 
mengenai NIK yang belum ada ini.”

Selain permasalahan mengenai 
carut-marut daftar pemilih tetap, 
permasalahan yang masih menjadi 
pekerjaan rumah bagi bangsa ini 
adalah fakta bahwa masih rendah-
nya partisipasi masyarakat terhadap 
pemilu. Persentase partisipasi pemilih 
pada setiap berlangsungnya pemilu 
terus mengalami penurunan, ter-
hitung sejak pemilu pasca reformasi, 
hingga pemilu terakhir yang 
dilaksanakan tahun 2009. Per-
masalahan ini tidak hanya terjadi 
pada persentase partisipasi pemilih 
dalam negeri saja.

Persentase partisipasi pemilih 
luar negeri pun terkendala oleh hal 
serupa. Padahal, diaspora kita me-
miliki peran yang cukup signifikan. 
Total jumlah diaspora adalah hampir 
separuh (46%) dari pemilih total 
daerah pemilihan Jakarta II, yang 
meliputi wilayah Jakarta Pusat, 
Jakarta Selatan, dan luar negeri. 
Namun demikian, tercatat hanya 
sekitar 22% pemilih luar negeri saja 
yang memberikan hak suaranya.

Kurangnya partisipasi pemilih 
luar negeri terhadap pemilu di-
akibatkan karena jauhnya tempat 
pemungutan suara. pemilu di-
laksanakan hanya di kedutaan besar 
dan konsulat jenderal, yang tidak 
selalu ada di setiap kota. Di sisi lain, 
proses yang harus mereka tempuh 
juga cukup rumit bila dibandingkan 
dengan pemilih yang tinggal di 
Indonesia. Selain itu, pemilih luar 
negeri hanya dapat menggunakan 
suaranya untuk memilih perwakilan 
pada tingkat Dewan Perwakilan 
Rakyat. Kendala-kendala semisal 
inilah yang harus ditanggapi secara 
serius oleh KPU guna menjadikan 
suatu koreksi untuk ke depannya.

pemilu kali ini sekiranya dapat 
menjadi titik balik atas persoalan 
partisipasi pemilih, yang memang 
merupakan polemik pada pemilu 
sebelumnya. KPU perlu melakukan 

berbagai upaya untuk memulihkan 
angka partisipasi pemilih. Banyak 
faktor yang menjadikan persentase 
tingkat partisipasi masyarakat ter-
hadap pemilu  mengalami penurunan, 
antara la in dikarenakan oleh 
kejenuhan masyarakat dengan 
frekuensi penyelenggaraan pemilu 
yang tinggi, ketidakpuasan atas 
kinerja sistem politik  yang tidak 
memberikan perbaikan kualitas hidup, 
adanya paham keagamaan anti 
demokrasi, hingga melemahnya 
kesadaraan masyarakat tentang 
pentingnya pemilu sebagai instrumen 
transformasi sosial.

Sebenarnya, KPU telah ber-
upaya untuk mengatasi masalah 
penurunan tingkat partisipasi pemilih, 
yang salah satunya dapat kita 
ketahui bersama dengan adanya 
penetapan target kuota sebesar 
75% pemilih yang akan berpartisipasi 
pada pemilu 2014, baik untuk 
pemilihan umum legislatif, maupun 
presiden. Dengan kuota tersebut, 
dapat dikatakan bahwa persentase 
pemilu legislatif sekiranya akan naik 
sebesar 5,77%, dan untuk pemilihan 
presiden, naik sebesar 3,36%, dari 
pemilu sebelumnya. Ketetapan KPU 
mengenai partisipasi rakyat dalam 
pemilu ini sesungguhnya dapat me-
numbuhkan rasa optimisme yang 
besar, bahwa pemilu 2014 akan 
menjadi penentu arah perjalanan 
demokrasi Indonesia.

Upaya KPU ini sekiranya 
didukung pula oleh Din Syamsuddin, 
selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah, yang me-
nyerukan bahwa perlunya keterlibatan 
masyarakat dalam pemilu. Sebab 
pemilu adalah saat yang tepat 
untuk melakukan “jihad politik” 
yang dapat menciptakan politik 
yang memberikan kebaikan bagi 
semua, sekaligus sebagai upaya 
demokratisasi Indonesia. Adanya 
himbauan ini diharapkan mampu 
menggerakan masyarakat untuk 
turut serta memberikan hak suaranya 
pada pemilu nanti.
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pemilu kali ini juga merupakan 

sebuah ujian penentuan, apakah 
bangsa ini mampu mencapai 
tahapan yang lebih tinggi, yaitu 
konsolidasi demokrasi. Senada 
dengan pendapat pengamat politik 
Yudi Latief, pemilu 2014 akan men-
jadi kegiatan demokratis terakhir 
dalam penyelenggaraan pemilu 
yang digelar secara terpisah. Pasalnya 
mulai 2019, Indonesia akan meng-
gelar pemilu secara serentak 
dengan menggabungkan pemilu 
legislatif sekaligus presiden.

Jangan Salah Memilih Pemimpin
Bangsa ini telah memiliki pe-

ngalaman panjang dalam menggelar 
pesta akbar demokrasi. Meskipun 
demikian, tidak dapat dipungkiri 
bahwa masing-masing era pastilah 
dihadapkan dengan permasalahan 
yang berbeda, baik dipengaruhi 
oleh kondisi lokal, nasional, mau-
pun internasional. Lantas kita pun 
berharap, dengan situasi politik 
yang kondusif pada pemilu kali ini 
dapat melahirkan pemimpin yang 
mampu menjawab berbagai per-
masalahan maupun tantangan 
bangsa.

D i s i n i l a h  p e r a n  u t a m a 
Lemhannas RI, sebagai lembaga 
negara yang salah satu tugas 
pokoknya adalah menyelenggarakan 
pendidikan penyiapan kader, dan 
pemantapan pimpinan tingkat 
nasional yang berpikir integratif 
dan profesional, memiliki watak, 
moral dan etika kebangsaan, ber-
wawasan nusantara, serta memiliki 
cakrawala pandang yang universal. 
Lemhannas RI memiliki ukuran dan 
kriteria kepemimpinan nasional 
yang dinamakan dengan Indeks 
Kepemimpinan Nasional Indonesia 
(IKNI).

Indeks ini memuat sejumlah 
kriteria kepemimpinan yang meliputi 
aspek moralitas dan akuntabilitas 
kepemimpinan nasional yang ter-
bagi dalam empat kategori: 1) 
Indeks Moralitas dan Akuntabilitas 
Individual; 2) Indeks Moralitas 
Akuntabilitas Sosial; 3) Indeks 

Mora l i tas  dan Akuntab i l i tas 
Institusional; dan 4) Indeks Moralitas 
dan Akuntabilitas Global.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, 
Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, 
D.E.A., IKNI menghendaki bahwa 
seorang pemimpin yang baik harus 
mempunyai sifat kepemimpinan 
yang berintegritas terhadap dirinya 
sendiri, berintegritas terhadap 
keluarga, serta masyarakatnya, dan 
harus diakui di level nasional serta 
diakui pula sebagai pemimpin yang 
bagus untuk track record internasional.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa 
indeks kepemimpinan nasional itu 
bersifat relatif dan tidak mutlak, 
sebab demikianlah pilihan se-
seorang itu bisa berbeda-beda. 
“Namun perbedaan tersebut bukan-
lah masalah, karena suatu ilmu akan 
kita kembangkan tentang bagaimana 
civil society memilih suatu individu 
tertentu untuk menjadi pemimpinnya. 
Metodologi kepemimpinan seperti 
inilah yang akan kita kembangkan, 
yakni kepemimpinan (leadership) 
versi Lemhannas RI,” ungkap Budi 
Susilo Soepandji.

Sementara itu, hasil survei yang 
dilakukan oleh Lembaga Survei 
Indikator pada Maret 2014, cukup 
memberikan gambaran tentang 
kriteria pemimpin yang diinginkan 
oleh rakyat. Keberanian pemimpin 
dalam memberantas korupsi, adalah 
kriteria utama yang harus dimiliki 
oleh seorang pemimpin. Selain 
kriteria tersebut, ada tiga belas 

kriteria yang menjadi perhatian 
utama para pemilih saat ini. Rakyat 
menginginkan pemimpin yang 
dapat menciptakan lapangan 
kerja guna mengurangi angka pe-
ngangguran (23,8%), pengendalian 
harga kebutuhan pangan (18,2%), 
keamanan (8,6%), serta perbaikan 
kualitas pendidikan (3,8%).

Indeks Kepemimpinan Nasional 
Indonesia (IKNI) yang diusung oleh 
Lemhannas RI berisi parameter 
atau pedoman pengukur kemampuan 
seorang pemimpin (measures of 
leadership ability). Dari alat ukur 
tersebut, para pemilih dapat meng-
gunakannya sebagai tolok ukur 
dalam menentukan figur seorang 
pemimpin, dan, sekaligus juga 
partai politik. Terkait dengan hal 
tersebut, dalam survei yang dilakukan 
oleh Lembaga Survei Indikator 
pada Maret 2014, sebanyak 43.3% 
dari responden menjawab akan 
memilih pemimpin yang ‘jujur/dapat 
dipercaya/amanah’. Empat karakter 
pemimpin lainnya yang diharap-
kan responden menjadi pemimpin 
adalah memiliki perhatian terhadap 
rakyat, mampu memimpin, bersih 
dari korupsi, dan tegas.

Caleg Perempuan, Kini, dan Nanti
Pemerintah sebenarnya sudah 

membuka peluang lebar bagi 
perempuan untuk berpolitik, ter-
utama sejak penerbitan Instruksi 
Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 
2000, yang berisi tentang Peng-

Lembaga Survei Indikator
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arusutamaan Gender dalam Pem-
bangunan Nasional. Hal tersebut 
juga didukung dengan ditelurkannya 
paket undang-undang politik, di-
antaranya berisi kewajiban bagi 
partai untuk melibatkan perempuan 
dalam keterwakilannya di kepe-
ngurusan organisasi politik tersebut.

Meskipun demikian, fakta pada 
pemilu 2004, hasil perolehan suara 
hanya menempatkan sebanyak 
11,82 persen perempuan di lembaga 
DPR. Angka ini meningkat sedikit 
dibanding pemilu 1999 yang berhasil 
mendudukan sekitar 8,9 persen 
perempuan di lembaga tinggi negara 
tersebut. Sementara itu, di Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD), prosen-
tase keterwakilan perempuan  men-
capai 21,09 persen. Angka tersebut 
tentu masih jauh dari kuota minimal 
keterwakilan perempuan, yakni 
sekurang-kurangnya adalah sebesar 
30 persen.

“Jumlah kuota 30 persen ke-
terwakilan perempuan jangan hanya 
dimaknai secara simbolik untuk 
memenuhi kuota, melainkan ditandai 
secara substansial. Dengan begitu, 
caleg perempuan yang terdaftar 

memang memenuhi kualitas untuk 
duduk di DPR,” kata Linda Amalia 

Sari, Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 

Anak (Men PP & PA) pada media 
(25/3).

Sebagai upaya peningkatan 
partisipasi perempuan, partai 
politik seharusnya menyertakan 
keterwakilan perempuan dalam 
kepengurusannya di tingkat 
pusat jika ingin menjadi peserta 
pemilu. “Perempuan Indonesia 
harus dapat menduduki jabatan 
dan posisi strategis, agar  
dapat terlibat langsung dalam 
proses pengambilan keputusan, 
penyusunan dan pengesahan 
UU seperti yang selama ini 
dilakukan oleh DPR,” kata 
Anggota DPR RI Itet Tridjajati 

Sumarijanto.
Cukup banyak indikator yang 

menyebabkan rendahnya keter-
wakilan perempuan di bidang politik, 
antara lain dikarenakan rendahnya 
tingkat pendidikan, rendahnya 
dukungan parpol, serta norma sosial 
yang berorientasi pada laki-laki. 
Diketahui, KPU pun semakin mem-
perketat persyaratan pengajuan 
bakal caleg dengan meminta partai 
politik menempatkan satu nama 
caleg perempuan di antara tiga 
nama caleg di setiap daerah 
pemilihan (dapil). Urutan penempatan 
daftar bakal caleg perempuan, 
yaitu setiap tiga orang bakal calon 
terdapat sekurang-kurangnya satu 
perempuan bakal calon.  Artinya, 
nama caleg perempuan tidak boleh 
lagi ditempatkan di nomor urut 
“buntut” melainkan harus di urutan 
pertama dan atau kedua di antara 
tiga caleg lainnya.

Dengan peraturan yang cukup 
ketat tersebut, empat dari 12 parpol 
nasional peserta pemilu 2014 sempat 
terganjal saat tahapan verifikasi 
daftar calon sementara (DCS). Ke-
empat parpol tersebut adaah Partai 
Keadilan dan Persatuan Indonesia 
(PKPI), Partai Amanat Nasional 
(PAN), Partai Gerakan Indonesia 

Raya (Gerindra) dan Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP). KPU men-
dapati empat parpol tersebut tidak 
mematuhi peraturan dengan 
menempatkan caleg perempuan 
sesuai dengan peraturan satu di 
antara tiga bakal caleg. Konsekuensi 
yang harus dihadapi parpol, jika 
tidak mematuhi ketentuan penempatan 
caleg perempuan tersebut, adalah 
diskualifikasi terhadap seluruh bakal 
caleg di dapil terkait.

Yang harus digarisbawahi sekali 
lagi mengenai kuota caleg wanita 
ini adalah, jangan sampai jumlah 
caleg perempuan semata-mata hanya 
untuk memenuhi persyaratan veri-
fikasi partai politik peserta pemilu. 
Partai harus memandang per-
syaratan in i  sebagai  upaya 
memberikan kesempatan yang 
sama bagi warga negara perempuan 
untuk menjadi wakil rakyat. Sebalik-
nya, para caleg perempuan juga 
jangan berpuas hati hanya dengan 
menjadi pemenuh kuota yang di-
syaratkan. Tetapi harus meng-
gunakan kesempatan ini sebaik-
baiknya untuk membuktikan bahwa 
perempuan mempunyai kualitas di 
segala bidang, khususnya dunia 
perpolitikan.

Menyikapi Sengketa pemilu
Pemilihan umum adalah sebuah 

hajatan rakyat yang membutuhkan 
persiapan matang di semua lini. 
Mengenai hal ini, dapat kita lihat 
bagaimana Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) telah melakukan berbagai 
langkah guna memantapkan ter-
selenggaranya pemilu 2014 dengan 
baik.

“Sebagai pihak penyelenggara, 
KPU telah menggelar sosialisasi 
pra-pemilu. Kegiatan sosialisasi 
pra-pemilu ini bertujuan untuk meng-
ingatkan masyarakat terhadap 
waktu pelaksanaan pemilu, sekaligus 
meningkatkan partisipasi masyarakat 
guna menekan angka golongan putih 
atau golput,” kata Ketua KPU, 
Husni Kamil Malik.
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Apresiasi pun layak diberikan 
kepada KPU, yang telah membentuk 
Relawan Demokrasi (Relasi) dalam 
rangka meningkatkan kualitas 
proses pemilu, meningkatkan par-
tisipasi pemilih, meningkatkan ke-
percayaan publik terhadap proses 
demokrasi, hingga membangkitkan 
kesukarelaan masyarakat sipil di 
dalam Pemilu 2014.

Tidak berhenti sampai disitu, 
bahwasanya KPU juga menempuh 
langkah strategis melalui gerakan 
moral, dengan melakukan penanda-
tanganan integritas. Gerakan moral 
itu ditindaklanjuti dalam bentuk ke-
terbukaan dan transparansi dalam 
pelaksanaan setiap tahapan pemilu. 
KPU juga telah melakukan penanda-
tanganan nota kesepahaman dengan 
Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) 
dan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), untuk bersama-sama melakukan 
upaya pencegahan dan pem-
berantasan tindak pidana korupsi. 
Hal tersebut didukung pula dengan 
membuat pernyataan komitmen 
pengendalian gratifikasi di lingkungan 
KPU, yang juga disaksikan oleh KPK.

Komitmen pengendalian grati-
fikasi di lingkungan KPU memang 
sangat berkaitan dan berimplikasi 
langsung terhadap kinerja Mahkamah 
Konstitusi. Pada pemilu 2009, ter-
catat perkara sengketa sebanyak 
600 gugatan yang diajukan oleh 34 
partai politik. Namun demikian, 
Ketua Mahkamah Konstitusi, 
Hamdan Zoelva, memperkirakan 
jumlah sengketa pemilu tahun 2014 
akan berkurang, karena berkurang-
nya jumlah partai peserta pemilu 
menjadi 12 partai nasional, dan 3 
partai lokal.

“Setelah melakukan evaluasi 
pemilu 2009, MK melakukan per-
siapan internal, yakni peningkatan 
sumber daya manusia, persiapan 
aturan dan mekanisme penyelesaian 
sengketa, serta persiapan software, 
prosedur dan mekanisme sengketa,” 
kata Hamdan. 

Mahkamah Konstitusi juga telah 
mensosialisasikan teknis pe-
nyelesaian sengketa kepada seluruh 
parpol, penyelenggara pemilu, ter-
masuk peserta pemilu perseorangan 
DPRD. Sejalan dengan hal tersebut, 
Bawaslu akan mengedepankan 
upaya pencegahan ketimbang upaya 
penindakan dalam penyelenggaraan 
pemilu 2014. “Bawaslu akan mem- 
berikan  sanksi  tegas dan tidak 
pandang bulu kepada setiap pelanggar 
administrasi dan pidana pemilu,” 
ujar Ketua Bawaslu, Muhammad. 

Kita pun patut mengapresiasi 
adanya pemberian sanksi bagi 

peserta pemilu yang melakukan 
pelanggaran pemilu. Sanksi tersebut 
dapat berupa teguran lisan, teguran 
tertulis, larangan melakukan kegiatan 
tertentu, bahkan sampai dengan 
pencoretan dari daftar peserta 
pemilu atau daftar calon, dan 
pelanggaran tersebut dapat dimaju-
kan ke meja hijau jika terindikasi 
melanggar pidana pemilu. “Yang 
masuk dalam ranah pidana pemilu 
yakni jika kampanye berlangsung 
di luar jadwal, terindikasi money 
politic, dan kepentingan kampanye 
yang menyentuh persoalan negara,” 
ungkap Muhammad.

Laporan Utama

national.news.viva.co.id
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Laporan Utama
Waspadai Konflik Jelang pemilu

Permasalahan pemilu di 
Indonesia tidak hanya melulu 
soal kuota perempuan yang duduk 
di parlemen. Fakta yang ada diketahui 
bahwa konflik politik di Indonesia 
meningkat pada pemilu tahun 
2009. Dari keseluruhan insiden, 
konflik politik tahun 2009 berjumlah 
74 insiden atau 12 persen dari total 
keseluruhan insiden, sampai pada 
Juni 2010 telah terjadi 117 insiden 
atau 16 persen dari total keseluruhan 
insiden. Dalam riset yang dilakukan 
oleh Institut Titian Perdamaian 
(2011), 51 insiden terjadi antara 
Januari-Juni 2009 dan 117 insiden 
terjadi pada Januari-Juni 2010, 

konflik tersebut didominasi per-
helatan pemilu dan pilkada. Di-
prediksi, konflik SARA terkait 
dengan pemilu pada 2014 nanti 
meningkat.

Inilah harga sebuah demokrasi, 
kita bebas mengemukakan pendapat, 
berpolitik, atau mencalonkan diri, 
dan di saat yang sama, orang lain 
pun memiliki hak yang demikian 
pula. Diperlukan adanya kedewasaan 
sikap untuk dapat menerima per-
bedaan tersebut, dan sebagaimana 
kita mengharapkan para pemimpin 
untuk memiliki toleransi terhadap 
perbedaan, ada baiknya kita sebagai 
warga negara juga senantiasa 
mengasah sikap toleransi di 

masyarakat. Sikap saling meng-
hormati di masyarakat inilah yang 
dapat menjadi penyejuk selama 
berlangsungnya pesta demokrasi.

“Tokoh dan pemimpin agama 
memiliki peran untuk meredam 
potensi konflik yang akan terjadi,” 
kata Ketua Persekutuan Gereja-
Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta 
Dr. Andreas Anangguru Yewangoe. 
Selain itu, ia khawatir terhadap 
besarnya jumlah golput, seperti 
yang terjadi pada pemilu sebelumnya. 
Untuk itu, melalui Pesan Pastoral, 
Yewangoe menyampaikan kepada 
umatnya untuk berpartisipasi dalam 
pemilu 2014.

Simulasi Pengamanan Pemilu 2014
www.kabar24.com
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Laporan Utama
Bagi Yewangoe, Indonesia perlu 

memberikan pendidikan agama yang 
mengangkat sisi kemanusiaan bagi 
generasi muda. “Pendidikan agama 
yang merangkul dan mengangkat 
sisi kemanusiaan, yang mampu 
memberikan pemahaman bahwa 
Tuhan memberikan anugerah per-
bedaan kepada bangsa Indonesia,” 
Yewangoe melanjutkan. 

Permasalahan lain yang nampak 
pada saat pemilu, adalah muncul-
nya lembaga survei liar seperti yang 
disebutkan oleh Sekretaris Jenderal 
Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia 
(Sekjen AROPI), Dr Umar S Bakry.

“Makin maraknya lembaga 
survei yang tidak lagi mengedepan-
kan kode etik dan metodologi yang 
digunakan dalam melakukan survei, 
tetapi mereka malah cenderung 
menunjukan keberpihakan pada 
pihak tertentu,” kata Umar. Guna 
mengantisipasinya, KPU mengeluar-
kan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 
2013 tentang Partisipasi Masyarakat 
dalam Penyelenggaraan pemilu.

Netralitas adalah Profesionalitas
Jalannya pemilu 2014 perlu 

didukung oleh netralitas PNS, Polri, 
serta TNI. Mereka selayaknya tidak 
terlibat dalam dukung-mendukung 
partai politik ataupun calon presiden 
tertentu. Mereka juga tidak di-
perkenankan memberikan fasilitas 
yang bertujuan untuk membantu 
kegiatan politik dalam pemilu.

Di tengah kehidupan demokrasi 
yang sedang tumbuh subur, netralitas 
TNI masih sangat dibutuhkan. Sejak 
Reformasi 1998, fungsi TNI sudah 
kembali kepada tujuan awal, sebagai 
alat negara. Bentuk profesionalitas 
TNI adalah dengan menjalankan 
fungsi dan tugas pertahanan negara. 
Kepentingan TNI adalah untuk 
nasional, bukan untuk partai politik 
tertentu. TNI harus menjadi tentara 
rakyat, bukan menjadi alat politik 
partai tertentu. Apa yang dilakukan 
oleh TNI adalah wujud sikap netral 
terhadap pelaksanaan pemilu.

Selanjutnya, Panglima TNI 
Jenderal TNI Moeldoko juga telah 
menyampaikan bahwa diperlukan 
upaya dari seluruh komponen 
bangsa untuk menjaga kualitas 
pemilu. Pernyataan Panglima TNI 
tersebut didukung pula oleh Kapolri 
Jenderal Polisi Drs. Sutarman, 
dengan menginstruksikan kepada 
seluruh jajarannya untuk melakukan 
berbagai langkah pengamanan yang 
komprehensif, dan dilaksanakan 
secara  serentak  di  seluruh  wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
dengan mengedepankan kegiatan 
yang didukung oleh kegiatan pen-
dukung, dalam rangka meng-
amankan setiap tahapan inti pemilu 
2014.

Pada pertemuan pimpinan-
pimpinan lembaga negara di 
Majelis Pemusyawaratan Rakyat 
(MPR), Jakarta, Kamis (20/3/2014) 
siang, disepakati 18 poin terkait 
pelaksanaan pemilu, baik pemilihan 
legislatif dan pemilihan presiden. 
Dalam poin ke-17 disebutkan 
bahwa netralitas PNS, TNI, dan 
Polri adalah keniscayaan. Seluruh 
tahapan pemilu, baik legislatif dan 
pilpres, diharapkan berjalan lancar 
tanpa hambatan.

Sejalan dengan Polri, dan TNI, 
netralitas PNS pada pemilu juga 
sangat dibutuhkan. Sanksi akan 
diberikan kepada PNS yang tidak 
netral pada saat penyelenggaraan 
kampanye. PNS yang menjadi 
anggota dan pengurus partai politik 
akan diberhentikan tidak dengan 
hormat. “Aparatur Sipil Negara 
(ASN) harus bebas dari pengaruh 
dan intervensi semua golongan 
dan partai politik. PNS dalam men-
jalankan fungsi pelayanan harus 
berdiri di atas semua golongan 
tanpa membeda-bedakan latar 
belakang masyarakat yang dilayani-
nya,” kata  Direktur Jenderal Kesatuan 
Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 
Kementerian Dalam Negeri, Tanribali 
Lamo.

Bangsa Indonesia adalah 
bangsa yang demokratis, dimana 
masa depan negara dan rakyatnya 

d i tentukan mela lu i  pemi lu . 
Pemerintahan yang muncul sebagai 
hasil pemilu 2014, diharapkan dapat 
menciptakan era baru bagi Republik 
Indonesia. Tahun 2014 merupakan 
tahun yang menentukan perjalanan 
sejarah bangsa Indonesia. Peran 
rakyat adalah sebagai subyek dalam 
pemilu, bukan sebagai obyek. Rakyat 
harus tahu dan selektif dalam 
memilih. Rakyat diharapkan untuk 
memahami sosok pemimpin yang 
akan dipilih, karena tantangan yang 
dihadapi ke depan tidaklah ringan, 
dan berisiko tinggi.

Penyelenggaraan pemerintahan 
masih diwarnai berbagai kemelut 
politik yang disebabkan oleh 
kepentingan masing-masing partai 
politik. Benturan politik akibat per-
bedaan visi dan misi, dapat dengan 
mudah merambah ke dalam kehidupan 
masyarakat, sehingga berpengaruh 
negatif terhadap kadar hubungan 
sosial masyarakat. Masyarakat 
menjadi tersegmentasi oleh ber-
baga i  kepent ingan maupun 
sentimen-sentimen ideologis partai. 
Akibatnya, kondisi persatuan dapat 
menurun, dan kesatuan bangsa 
menjadi semakin renggang. Di sisi 
lain, benturan kepentingan politik 
menjadi faktor yang sangat meng-
hambat kemajuan bangsa, karena 
terabaikannya proses pembangunan 
nasional.

Dari kenyataan politik yang 
ada tersebut, maka kehendak 
untuk bersatu dengan saling meng-
hormati dan menghargai perbedaan, 
harus senantiasa terjaga dan ter-
pelihara. Kehendak itulah yang 
merupakan faktor perekat utama, 
dan seharusnya tetap menjiwai 
serta menyemangati setiap warga 
bangsa dalam rangka membangun 
bangsa dalam wujud pembangunan 
sistem kenegaraan. Ke-bhineka-an 
harus tetap berada di dalam 
sanubari, dan menjadi spirit yang 
akan diwariskan dari generasi ke 
generasi. Inilah yang harus jadi 
bahan renungan para elit-elit politik 
ataupun para pimpinan nasional 
yang berkontestasi dalam pemilu 
2014. Mampukah?
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Pemimpin yang Baik Memulai 
Perubahan dari Dirinya Sendiri

Menurut Gubernur Lemhannas 
RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, 
D.E.A., Lemhannas RI memainkan 
peran besar dalam proses demokratisasi 
di Indonesia. Hal ini tertuang dalam 
salah satu dari 12 butir prinsip kebijakan 
umum Dewan Pengarah Lemhannas 
RI, yaitu butir Reformasi (Reform) yang 
menghendaki Lemhannas RI untuk 
menjadi salah satu penggerak (driving 
force) dalam proses demokratisasi di 
tanah air.

Komitmen Lemhannas RI dalam 
menjaga proses demokratisasi di 
tanah air dapat dilihat dari tugas 
pokok dan fungsinya (Tupoksi) di 
bidang pendidikan, pengkajian dan 
pemantapan Nilai-nilai kebangsaan.

Untuk bidang pendidikan, para 
kader dan pimpinan tingkat nasional 
yang mengikuti pendidikan di 
Lemhannas RI diajarkan antara lain 
untuk berpikir integratif dan profesional, 
memiliki watak, moral dan etika 
kebangsaan, berwawasan nusantara, 
namun pada saat yang sama juga 
memiliki cakrawala pandang yang 
universal. Terkait dengan watak, 
moral dan etika kebangsaaan, Budi 
Susilo Soepandji menyampaikan 
keprihatinannya tentang adanya 
ketidaksinkronan antara teori dan 
praktik di lapangan.

“Yang menjadi keprihatinan 
adalah ketika teori dan praktik tidak 
seiring sejalan. Misalnya, dalam teori 
diajarkan bermusyawarah, persamaan 
hak, kesetaraan gender, dan hal-hal 
baik semacam itu, tapi dalam aplikasi 
dan realitasnya masih sering terjadi 
gap. Inilah yang sedang berusaha 
kita isi”, ujar Budi Susilo Soepandji. 

Lemhannas RI juga melaksanakan 
kajian-kajian terkait dengan isu 

demokratisasi, misalnya terkait partai 
politik, lembaga-lembaga yang 
mengawasi pemilu, atau peran TNI/
Polri serta pemberdayaan masyarakat 
dalam mengantisipasi pemilu. “Hal ini 
sesuai dengan Tupoksi Lemhannas RI 
di bidang pengkajian yang bersifat 
konsepsional dan strategis”, ujar Budi 
Susilo Soepandji.

 “Selanjutnya, dalam peran-
nya untuk memantapkan Nilai-nilai 
kebangsaan, Lemhannas RI telah 
melaksanakan dialog kebangsaan 
bagi calon legislatif dan anggota 

partai politik (parpol) dari 12 partai 
peserta Pemilu 2014”, ungkap Budi 
Susilo Soepandji. 

“Dialog kebangsaan tersebut 
diikuti oleh sekitar 600 orang peserta 
dari 12 partai politik. Kita menggunakan 

metode 4-3-3 di mana selama 4 hari 
mereka diajarkan tentang pokok-
pokok materi yang akan dipelajari 
di Lemhannas RI; 3 hari berikutnya 
mereka akan mengambil data; dan 
3 hari terakhir adalah waktu bagi 
mereka untuk berdiskusi dengan 
menggabungkan poin pada tahap II 
dengan teori yang didapatkan pada 
tahap I”, papar Budi Susilo Soepandji.

Mela lui  program tersebut , 
Lemhannas RI mengajak para anggota 
dan calon legislatif (caleg) partai 
politik untuk menyelesaikan per-
masalahan yang membelenggu bangsa 
ini secara bersama-sama dalam iklim 
demokrasi dan dalam koridor negara 
Pancasila. 

Program Pemantapan Nilai-nilai 
Kebangsaan tersebut telah ter-
selenggara dengan baik dan telah 
dilaksanakan sebanyak lima angka-
tan. Tiga angkatan pertama dididik 
pada tahun 2013 dan dua angkatan 
berikutnya pada awal tahun 2014. 

Diharapkan dengan program ini 
dapat dihasilkan anggota legislatif 
yang berkualitas dengan pemahaman 
kebangsaan yang kuat. Terkait dengan 
peran yang dimainkan Lemhannas RI 
ini, parpol peserta pemilu yang telah 
mengirimkan anggotanya sangat 
mengapresiasi langkah dan kontribusi 
Lemhannas RI terkait pendidikan 
partai politik dalam iklim demokratisasi 
guna mengantisipasi tahun politik 
2014. 

“Mengingat pentingnya manfaat 
dari program pemantapan Nilai-nilai 
kebangsaan yang sudah dilaksanakan 
Lemhannas RI, beberapa DPP parpol 
bahkan secara eksplisit menyampai-
kan agar setelah pemilu 2014 nanti, 
caleg yang sudah duduk di kursi DPR 

Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A.

Laporan Utama
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diikutkan dalam program di 
Lemhannas RI”, kata Budi Susilo 
Soepandji. “Ini suatu kehormatan 
bagi Lemhannas RI telah mendapatkan 
kepercayaan seperti itu”, tuturnya 
lebih lanjut.

Anggota dan caleg parpol yang 
mengikuti program di Lemhannas RI 
itu memiliki komitmen bersama 
bahwa terlepas dari latar belakang-
nya, mereka menginginkan agar 
semua permasalahan diselesaikan 
dalam suasana damai dan gotong-
royong. Mereka bahkan menyatakan 
tekad untuk terus mempraktikkan 
serta menularkan ilmu dan pemahaman 
wawasan kebangsaan yang telah di-
peroleh di Lemhannas RI.

“Pengucapan janji dan komitmen 
tersebut, merupakan wujud dari jiwa 
mereka selama mengikuti program 
tersebut. Mereka bertarung dalam 
ide dan gagasan, tidak ada yang me-
nonjolkan ego sektoral. Ini merupakan 
hal positif sebagai ajang pendewasaan 
politik sehingga tidak terjadinya 
konflik ideologis yang mengarah ke 
fisik,” ujar Budi Susilo Soepandji.

Tantangan kebangsaan yang 
perlu dipahami oleh calon pemimpin 
Indonesia di masa depan, menurut 
Budi Susilo Soepandji, erat kaitannya 
dengan kondisi lingkungan strategis, 
baik itu karena pengaruh dari negara-
negara yang dekat maupun jauh dari 
Indonesia. “Tantangan dan pengaruh 
tersebut tidak saja dari aspek kekuatan 
militer atau kekuatan bersenjata, 
tetapi juga dari aspek ekonomi, 
ideologi, sosial budaya, politik”, ujar 
Budi Susilo Soepandji. 

Untuk aspek ekonomi, negara 
asing bisa mengeruk kekayaan alam 
kita melalui pendekatan ke pejabat 
publik di daerah yang saat ini sedang 
dilanda euforia demokrasi dan otonomi 
daerah, seandainya mereka tidak me-
miliki rasa dan nilai kebangsaan yang 
kuat. Terkait dengan aspek ideologi, 
faktor geografis Indonesia yang ter-
letak di posisi silang menjadikan 
negara kita rawan terhadap masuknya 

paham-paham yang tidak sesuai 
dengan Nilai-nilai Pancasila, selain 
juga rawan dengan perdagangan 
gelap psikotropika, dan lain-lain. 
Dalam menilai kualitas dan kapasitas 
kepemimpinan, Lemhannas RI memiliki 
sejumlah kriteria tersendiri dengan 
apa yang dinamakan Indeks 
Kepemimpinan Nasional Indonesia 
(IKNI).  Sesuai dengan IKNI yang di-
telorkan oleh Lemhannas RI, seorang 
pemimpin itu, menurut Budi Susilo 
Soepandji, harus mempunyai sifat 
kepemimpinan yang berintegritas 
terhadap dirinya sendiri, berintegritas 
terhadap keluarga, dan masyarakat-
nya dan harus diakui di level nasional 
serta diakui pula sebagai pemimpin 
yang bagus untuk rekam jejak (track 
record) internasional. 

“Karena indeks kepemimpinan 
nasional itu sifatnya relatif dan tidak 
mutlak, maka pilihan seseorang bisa 
berbeda-beda. Namun perbedaan 
tersebut bukanlah masalah karena 
suatu ilmu akan kita kembangkan 
tentang bagaimana civil society me-
milih suatu individu tertentu untuk 
menjadi pemimpinnya. Metodologi 
kepemimpinan seperti inilah yang 
a k a n  k i t a  k e m b a n g k a n ,  y a k n i 
kepemimpinan (leadership) versi 
Lemhannas RI. 

Menyangkut kader partai yang 
duduk di kursi legislatif, kita selalu 
berharap bahwa mereka memahami 
dan mampu menjalankan tugas 
pokoknya di legislatif untuk fungsi 
legislasi atau pembuatan undang-
undang, fungsi pengawasan dan 
fungsi anggaran. Ketiga fungsi pokok 
itu merupakan hal yang sangat 
penting,” jelas Budi Susilo Soepandji.

“Dalam program Pemantapan 
Nilai-nilai Kebangsaan yang sudah 
dilaksanakan Lemhannas RI bagi para 
anggota dan caleg parpol, hal-hal 
tentang bagaimana membuat UU, 
cara mengawasi penyelenggaraan 
pemerintah, atau menetapkan 
anggaran tidak diajarkan secara 
konkret, namun kita ada rencana ke 
arah sana dan nantinya akan ditujukan 

bagi mereka yang sudah duduk di 
kursi legislatif”, tutur Budi Susilo 
Soepandji. 

Menurut Budi Susilo Soepandji, 
seorang pemimpin yang baik harus 
mampu membuat perubahan dengan 
memulai dari dirinya sendiri. Hal-hal 
kecil dan sederhana yang dicontoh-
kannya antara lain adalah bagaimana 
seorang pemimpin itu bisa menepati 
janji terhadap dirinya atau pun 
terhadap orang lain. 

Nilai-nilai lainnya yang mesti 
tercermin dalam karakter seorang 
pemimpin yang baik, lanjut Budi 
Susilo Soepandji, antara lain, bersikap 
sabar dan bisa menerima perbedaan 
pendapat tanpa menyalah-nyalahkan 
orang lain; mau menekuni suatu 
pekerjaan sampai selesai, rela berkorban 
dan mencurahkan segenap jiwa raga 
untuk bangsa dan negara serta 
berjiwa pemaaf. 

Terkait dengan pandangannya 
tentang memulai perubahan dari diri 
sendiri ,  Budi Susilo Soepandji 
mengutip sebuah tulisan yang terukir 
di atas batu nisan seorang pendeta 
Anglikan di Westminster Abby pada 
tahun 1.100 A.D.

Pada waktu saya muda, saya punya 
cita-cita ingin mengubah dunia. 
Setelah saya dewasa dan semakin 
bijak, saya mengetahui bahwa tidaklah 
mudah untuk mengubah dunia. Saya 
mencoba mengalihkan fokus u n t u k 
m e n g u b a h  b a n g s a  s a y a .  Namun 
ternyata itu pun tidak mudah. Maka 
saya mulai mengubah orang-orang 
terdekat saya, yakni keluarga. Tetapi 
mereka pun teryata tidak mudah 
berubah. Akhirnya ketika hampir 
mendekati ajal, saya baru menyadari 
bahwa jika sejak awal saya mengubah 
diri saya sendiri lebih dahulu, maka 
saya bisa memberi contoh kepada 
keluarga, yang selanjut-nya bisa mem-
bawa perubahan kepada bangsa dan 
dunia.
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Strategi dan Upaya Kemendagri 
Jelang Pemilu 2014

(T) : Strategi dan upaya apa 
yang akan dilakukan pemerintah 
dalam hal ini Kementerian Dalam 
Negeri RI (Kemendagri) untuk 
mewujudkan pemilu 2014 ideal 
dan dapat berjalan berlangsung 
damai, adil, dan demokratis?

(J) : Koordinasi di antara pe-
mangku kepentingan pemilu merupakan 
salah satu kunci utama dalam pe-
nyelenggaraan pemilu.  Dalam hal 
ini, Kemendagri telah mengoptimal-
kan fungsi koordinasi tersebut, baik 
dengan penyelenggara pemilu, TNI, 
dan Polri.

Di samping itu, sesuai dengan 
Pasal 126 UU No.15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara pemilu, Pemerintah 
dan Pemda wajib memberikan bantuan 
dan fasilitas untuk kelancaran pe-
nyelenggaraan pemilu.  Salah satu 
kegiatan yang dilakukan oleh Kemendagri 
adalah dengan membentuk Tim 
Pemantauan Perkembangan Politik 
di Daerah sesuai dengan amanat 
Permendagri No. 61 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemantauan, Pe-
laporan dan Evaluasi Perkembangan 
Politik di Daerah.  Pembentukan tim 
dimaksud dalam upaya melakukan 
monitoring setiap tahapan pemilu 
sehingga apabila terdapat kendala 
dalam penyelenggaraan pemilu akan 
dapat langsung ditangani.

(T) : Apa upaya Kemendagri 
dalam menekan angka golput, 
yang diprediksi mencapai angka 
35%?

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia hakikatnya merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat 
sebagai hak warganegara, sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan 
negara. Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) merupakan salah satu institusi yang juga turut berperan aktif 

dalam menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan. Kemendagri melakukan berbagai upaya dan strategi, baik di 
pusat maupun daerah untuk mendukung lembaga penyelenggara pemilu dalam menjalankan tahapan pemilu, antara 
lain dengan menjaga netralitas PNS dalam pemilu 2014, pencegahan penyimpangan, serta  pelanggaran pemilu. Berikut 
adalah hasil wawancara wartawan Majalah Swantara Dedy Kusnaedi (T) dengan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kemendagri, Drs. A. Tanribali L, SH. (J).

Laporan Utama

(J) : Berdasarkan data pemilu dari 
tahun 1999 sampai dengan tahun 
2009, memang terjadi kecenderungan 
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Drs. A. Tanribali Lamo, SH
Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kementerian Dalam Negeri RI 
(Kemendagri)

penurunan partisipasi pemilih.  Pada 
pemilu 1999 partisipasi pemilih masih 
tinggi, yaitu 92,74%, kemudian pada 
pemilu 2004 mengalami penurunan 
menjadi 84,07%, dan pada pemilu 
2009 menurun lagi menjadi 71%.  Hal 
yang sama juga terjadi pada pemilukada 
dimana tingkat partisipasi pemilih 
hanya berkisar antara 50% - 70%.  Hal 
ini sangat memprihatinkan meng-
ingat tingkat partisipasi pemilih ini 
merupakan cerminan tingkat ke-
percayaan masyarakat.

Untuk pemilu 2014, berdasarkan 
survei yang dilakukan oleh beberapa 
lembaga, ada harapan bahwa tingkat 
partisipasi pemilih dalam pemilu 2014 
akan meningkat.  Misalnya survei yang 
dilakukan Indobarometer, dimana 
86,90% responden bisa dipastikan 
akan ikut memilih dalam pemilu legislatif 

2014.  Sedangkan survei yang dilakukan 
oleh International Republican Institute 
menyatakan bahwa 76% responden 
pasti akan memilih dalam pemilu 
Legislatif 2014.  Lembaga Poltracking 
menyatakan bahwa sebanyak 79% 
responden berminat untuk memilih 
pada pemilu legislatif 2014.

Namun demikian, Kemendagri 
juga melakukan beberapa upaya 
untuk meningkatkan partisipasi pemilih 
dalam pemilu 2014.  Kemendagri 
sedang intensif melakukan sosialisasi 
terkait pemilu 2014.  Sosialisasi di-
lakukan dalam beberapa bentuk 
seperti iklan di TV nasional dan TV 
lokal dan penyebaran banner 
ke seluruh pemerintah daerah.  Di 
samping itu, Kemendagri bekerja 
sama dengan Center for Electoral and 
Political Party (CEPP) mengadakan 
sosialisasi dan pendidikan politik bagi 
pemilih muda.  Kegiatan ini diawali 
pada tanggal 9 Februari 2014 di Kampus 
UI Depok yang kemudian akan dilanjut-
kan di 45 universitas di seluruh Indonesia.  
Harapannya adalah tercipta pemilih 
cerdas yang nantinya akan dapat 
meningkatkan partisipasi pemilih dalam 
pemilu 2014, baik secara kuantitas 
dan kualitas. 

(T) : Apa langkah Kemendagri 
dalam menjaga netralitas PNS 
dalam pemilu 2014?

(J) : Kebijakan pemerintah secara 
tegas menyatakan bahwa PNS di-
larang untuk berpolitik praktis.  Di 
dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang 
pemilu Anggota DPR, DPD, dan 
DPRD, dinyatakan bahwa PNS yang 
akan mencalonkan diri menjadi 
anggota DPR, DPD, dan DPRD harus 
mengundurkan diri.  Terkait hal ini 
sudah ditindaklanjuti dengan PP 
No.18 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Pengunduran Diri Kepala Daerah, 
Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai 
Negeri yang akan Menjadi Bakal 
Calon Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, 
serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara 
dalam Kampanye pemilu.

Netralitas PNS dalam pemilu juga 
dinyatakan dalam Pasal 9 Ayat (2) UU 
No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara, dimana pegawai ASN 
harus bebas dari pengaruh dan 
intervensi semua golongan dan partai 
politik. PNS dalam menjalankan 
fungsi pelayanan harus berdiri di atas 
semua golongan tanpa membeda-
bedakan latar belakang masyarakat 
yang dilayaninya.  Bahkan di dalam 
UU No. 8 Tahun 2012 juga dinyatakan 
bahwa PNS dilarang menjadi pelaksana 
kampanye.

Terkait dengan pemilu 2014, 
pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah memberikan kesempatan 
yang sama kepada pelaksana kampanye 
pemilu dalam penggunaan fasilitas 
umum untuk penyampaian materi 
kampanye pemilu serta tidak melakukan 
tindakan yang menguntungkan atau 
merugikan pelaksana kampanye 
pemilu.

(T) : Apakah ada sanksi yang 
dijatuhkan Kemendagri kepada 
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pejabat dan PNS di lingkungan 
Kemendagri yang terbukti men-
dukung salah satu calon presiden 
dan parpol tertentu?

(J) : Tentunya sanksi yang diberikan 
kepada pejabat dan PNS yang tidak 
netral dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundangan yang ber-
laku.  Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) 
UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN 
(Aparatur Sipil Negara) maka PNS 
yang menjadi anggota dan/atau 
pengurus partai politik akan di-
berhentikan tidak dengan hormat.

(T) : Bagaimana kesiapan 
Kemendagri dalam menjamin ke-
suksesan penyelenggaraan pemilu 
2014?

(J) :  Ada beberapa langkah yang 
telah dilakukan Kemendagri dalam 
upaya mensukseskan pemilu 2014.  
Pada tahun 2013 yang lalu, Kemendagri 
telah melaksanakan rakornas dalam 
rangka persiapan pelaksanaan 
pemilu.  rakornas ini dilaksanakan di 
tiga regional, yaitu Jakarta, Medan, 
dan Makassar.  Kegiatan ini dilaksanakan 
dalam upaya membangun sinergitas 
di antara pemangku kepentingan 
pemilu.  

Untuk tahun 2014, pada 11 Februari 
2014 kemarin telah dilaksanakan 
Rakornas Pemantapan pemilu Anggota 
DPR, DPD, dan DPRD di JCC.  Untuk 
Proses Pemilihan Presiden, akan di-
laksanakan rakornas yang sama pada 
pertengahan Mei atau awal Juni 2014.  
Rakornas tersebut dimaksudkan 
untuk penyamaan persepsi dan pe-
nguatan sinergitas fungsi koordinasi 
bagi seluruh pemangku kepentingan 
pemilu dalam upaya menyukseskan 
Pemilihan Umum Tahun 2014.  Hasil 
rakornas ini di-harapkan dapat pula 
ditindaklanjuti oleh seluruh ke-
menterian/lembaga pemangku 
kepentingan pemilu sehingga dapat 
terwujud pemilu yang langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, adil, 
dan semakin berkualitas.

(T) :  Apa strategi dan upaya 
seluruh jajaran pemerintahan, baik 

di pusat maupun daerah, untuk 
mendukung lembaga penyelenggara 
pemilu dalam menjalankan tahapan 
pemilu, sesuai Instruksi Presiden? 

(J) : Berdasarkan Pasal 126 UU 
No.15 Tahun 2011 tentang Pe-
nyelenggara pemilu, disebutkan 
bahwa pemerintah dan pemda wajib 
memberikan bantuan dan fasilitas 
untuk kelancaran penyelenggaraan 
pemilu. Salah satu poin penting 
dalam bantuan dan fasilitas tersebut 
adalah kelancaran transportasi 
pengiriman logistik pemilu.  Dalam hal 
ini, tentu saja fungsi koordinasi antara 
penyelenggara pemilu, pemerintah, 
pemda, TNI, dan Polri menjadi sangat 
penting.  Bawaslu sudah melakukan 
pemetaan kerawanan pengiriman 
distribusi logistik, dimana terdapat 
155 kab/kota masuk kategori sangat 
rawan, 304 rawan dan 97 aman.  
Hasil kajian ini akan ditindaklanjuti 
di antara semua kepentingan pemilu 
sehingga nantinya distribusi logistik 
pemilu tidak mengalami kendala. 

(T) : Upaya apa yang dilakukan 
Kemendagri untuk mencegah dan 
meniadakan segala bentuk pe-
nyimpangan dan pelanggaran 
pemilu, termasuk intimidasi dan 
paksaan untuk memihak salah satu 
calon atau parpol tertentu?

(J) :  Fungsi penyelenggaraan 
pemilu merupakan domain dari Komisi 
Pemilihan Umum (KPU), Badan Pe-
ngawas Pemilihan Umum (Bawaslu), 
dan Dewan Kehormatan Penyelenggara 
pemilu (DKPP).   Terkait  dengan 
pelanggaran pemilu sudah dijabarkan 
di dalam UU No.8 Tahun 2012, dimana 
terdapat empat kategori pelanggaran, 
yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran 
administrasi, pelanggaran pidana, dan 
sengketa pemilu.  Tentu saja kita ber-
harap pelanggaran pemilu tersebut 
dapat diminimalisir.  Namun demikian, 
apabila ada pe-langgaran yang terjadi 
dalam pemilu, sudah ada mekanisme 
yang tegas untuk penanganannya.

(T) :  Presiden meminta jajaran 
p e m e r i n t a h  p u s a t  m a u p u n 

pemerintah daerah untuk tetap 
mengutamakan tugas di pemerintah, 
serta jajaran pemerintah tidak 
boleh mengabaikan tugas pokoknya 
sebagai pejabat pemerintah, langkah 
apa yang akan diambil Kemendagri 
dalam menjalankan Instruksi 
Presiden tersebut?

(J) : Pada hakikatnya, ada dua 
hal terkait pemerintahan. Pertama, 
PNS sebagai salah satu unsur di 
dalam pemerintahan secara tegas di-
nyatakan harus netral dan tidak ber-
politik praktis.  Otomatis jajaran 
PNS akan selalu mengutamakan 
tugas pemerintahan yang diembannya.  

Kedua, di dalam pemerintahan 
terdapat pejabat negara yang secara 
hukum mempunyai hak untuk 
melaksanakan kampanye. Terkait 
dengan pelaksanaan kampanye oleh 
pejabat negara diatur secara rinci di 
dalam PP No.18 Tahun 2013.  Pejabat 
negara, dalam hal ini presiden, wakil 
presiden, menteri, gubernur, wakil 
gubernur, bupati, wakil bupati, 
walikota, dan wakil walikota yang 
akan melaksanakan kampanye dilarang 
menggunakan fasilitas yang berkaitan 
dengan jabatannya, kecuali fasilitas 
pengamanan bagi pejabat negara 
sebagaimana diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan;  dan 
menjalani cuti di luar tanggungan 
negara.  Di samping itu, cuti dan jadwal 
cuti pejabat negara yang kampanye 
dilaksanakan dengan memperhatikan 
keberlangsungan tugas penyelenggaraan 
negara dan penyelenggaraan pe-
merintahan daerah. 

Terkait dengan pengutamaan 
tugas pemerintahan oleh pejabat 
negara, telah diakomodir secara tegas 
dalam PP No.18 Tahun 2013 bahwa 
kepala daerah dan wakil kepala daerah 
tidak boleh cuti pada hari yang sama.  
Di sisi lain, Presiden dapat memanggil 
menteri atau pejabat setingkat 
menteri yang melaksanakan kampanye 
apabila ada tugas pemerintahan 
mendesak.  
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Ketua Komisi Pemilihan Umum 
(KPU)  Husni Kamil Manik  me-
n g a t a k a n  s e b a g a i  p e -

nyelenggara pemilu 2014, KPU sudah 
menyelesaikan enam  tahapan dari se-
luruh tahapan penyelenggaraan pemilu 
yang ada. 

“Seluruh tahapan tersebut di-
laksanakan secara terbuka, sehingga 
masyarakat dapat mengakses semua 
informasi pelaksanaan tahapan baik 
secara manual dan online dan masyarakat 
dapat mencermati tahapan tersebut. 
Terobosan-terobosan ini kita lakukan 
sebagai bentuk keinginan kami untuk 
mewujudkan pemilu 2014 yang lebih 
baik dan berkualitas,” papar Husni 
kepada Majalah Swantara. 

Husni mengatakan untuk men-
dukung tahapan penyelenggaraan 
pemilu saat ini KPU sendiri gencar 
menggelar sosialisasi mendekati 
pelaksanaan pemilu legislatif, dengan 
terjun langsung ke masyarakat untuk 
mensukseskan pemilu. “Kini men-
dekati pemilu legislatif, KPU melakukan 
strategi langsung dengan berkomunikasi 
dengan masyarakat selain melalui 
media massa yang menggandeng 
lembaga penyiaran, sosialisasi juga 
dilakukan di sekolah-sekolah dengan 
sasaran para pemilih pemula, kelompok 
massa, baik di pasar maupun tempat-
tempat umum lainnya, dan juga 
dengan digelarnya event seperti jalan 
sehat, senam massal, karnaval, me-
lalui panggung pagelaran kesenian 
tradisional. Juga melalui kreativitas 

baru yakni permainan ular tangga,” 
kata Husni.

Lebih lanjut, Husni mengatakan 
kegiatan sosialisasi pemilu selain 
untuk mengingatkan masyarakat 
terhadap kapan pelaksanaan pemilu 
juga bertujuan untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat dan menekan 
angka golongan putih atau golput 
seperti amanat UU nomor 15 tahun 
2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan 
Umum dan UU nomor 8 tahun 2012 
pasal 246 ayat 1 mengenai Partisipasi 
Masyarakat dalam Penyelenggaraan 
pemilu. 

Selain sosialisasi kata Husni, KPU 
juga membentuk Relawan Demokrasi 
(Relasi), yakni gerakan sosial dari 
masyarakat yang bertujuan meningkat-
kan kualitas proses pemilu, meningkat-
kan partisipasi pemilih, meningkatkan 
kepercayaan publik terhadap proses 
demokrasi, membangkitkan kesukarelaan 
masyarakat sipil dalam agenda pemilu 
dan demokratisasi. 

“Pemilu 2014 harus menjadi 
titik balik persoalan partisipasi pemilih 
yang sebelumnya ada. Angka partisipasi 
memilih harus meningkat dan inflasi 
kualitas memilih harus dipulihkan, 
kampanye memilih adalah perilaku 
politik mulia. Program ini melibatkan 
peran serta masyarakat yang seluas-
luasnya dimana mereka ditempatkan 
sebagai pelopor demokrasi bagi 
komunitasnya, kelompok masyarakat 
yang diikutsertakan berasal dari  lima 
segmen pemilih strategis yaitu pemilih 
pemula, kelompok agama, kelompok 
perempuan, penyandang disabilitas 
dan kelompok pinggiran,” jelas Husni.

Husni menambahkan banyak faktor 
yang menjadikan tingkat partisipasi 
terhadap pemilu  mengalami tren 
penurunan, antara lain masyarakat 
jenuh dengan frekuensi  penyelenggaraan 
pemilu yang tinggi, ketidakpuasan 
atas kinerja sistem politik  yang tidak 
memberikan perbaikan kualitas hidup, 
mal-administrasi  penyelenggaraan 
pemilu, adanya paham keagamaan 
anti demokrasi, dan   melemahnya 
kesadaran masyarakat tentang penting-
nya pemilu sebagai  instrumen trans-
formasi sosial, dan lain sebagainya.

“KPU   menargetkan angka tingkat 
partisipasi masyarakat terhadap 
pemilu sebesar 75 persen dan sudah 
dimasukan dalam dokumen Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM), bahkan menurut hasil survei 
dari lima lembaga survei yang di-
lakukan pada tahun lalu disebutkan 
tingkat partisipasi masyarakat pada 
pemilu 2014 mencapai angka 90 
persen,dan menurut KPU merupakan 
angka harapan,”  Husni menjelaskan.

Sebagai mitra KPU, kata Husni 
program Relawan Demokrasi diharap-
kan mampu menumbuhkan kembali 
kesadaran positif terhadap penting-
nya pemilu dalam kehidupan ber-
bangsa dan bernegara. “Jumlah relawan 
demokrasi sendiri beranggotakan 
maksimal 25 orang per kabupaten 
atau kota, dengan rincian setiap segmen 
terdiri dari lima orang relawan atau 
disesuaikan dengan kebutuhan se-
tempat,” kata  Husni.

Terkait masalah pemetaan daerah 
rawan konflik kata Husni, KPU ber-

 KPU Siap Gelar 
    Pesta Akbar 

di Pemilu 2014
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Pertama, masa kampanye pemilu:
•	 11 Januari 2013- 5 April 2014 - Kampanye melalui 

pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, 
penyebaran bahan kampanye kepada umum dan 
pemasangan alat peraga.

•	 16 Maret – 5 April 2014 - kampanye melalui rapat-
rapat umum dan iklan media massa dan elektronik.

Kedua, tahapan Audit dana kampanye 25 April-25 Mei 
2014. 
Ketiga, Masa tenang 6-8 April 2014. 
Keempat, Pemungutan dan penghitungan suara 9 April 
2014 dan 30 Maret-6 April 2014 (pemilu luar negeri). 
Kelima,  Pemungutan dan penghitungan suara, yang 
terbagi menjadi dua tahapan, yakni:
•	 Persiapan menjelang pemungutan suara (penyiapan 

TPS/TPSLN) 
•	 Pelaksanaan pemungutan - penghitungan suara TPS 

atau TPSLN, penghitungan suara dan penyampaian 

Pertama, Perencanaan program dan anggaran, serta 
penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggara 
pemilu pada 9 Juni 2012-31 Desember 2013. 

Kedua, Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan 
daftar pemilih 9 November 2012-4 November 2013. 

Ketiga, Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 9-11 
Januari 2013.  

sandar kepada kinerja kepolisian.  
“Hal tersebut bukan merupakan 
ranah KPU, dan KPU berkoordinasi 
dengan aparat setempat,” Husni 
menambahkan. Sementara untuk 
menjamin netralitas dalam pemilu, 
Husni menegaskan bahwa semua 
komisioner KPU di seluruh Indonesia 
telah melakukan gerakan moral dengan 
melakukan penandatanganan integritas. 

Gerakan moral itu kemudian 
ditindaklanjuti dalam bentuk ke-
terbukaan dan transparansi dalam 
pelaksanaan setiap tahapan pemilu.

KPU juga telah melakukan 
penandatanganan nota kesepahaman 
dengan Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) dan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
untuk bersama-sama melakukan upaya 
pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana korupsi, hal tersebut 
juga didukung oleh KPU yang telah 
membuat pernyataan komitmen 
pengendalian gratifikasi di lingkungan 
KPU disaksikan KPK. Husni menjelas-
kan, “Kegiatan tersebut, kita lakukan 

sebagai upaya pencegahan untuk 
menjaga integritas penyelenggara 
pemilu. Supervisi kepada KPU di 
daerah juga kami perkuat untuk 
memastikan mereka bekerja sesuai 
dengan aturan yang ditetapkan, 
sehingga diharapkan KPU dapat me-
nyelenggarakan pemilu yang ideal.”  
(DK/EH/SP)

Sembilan Tahapan 
Penyelenggaraan pemilu KPU

Tahapan Yang Sudah 
Dilaksanakan oleh KPU

hasil) kesemuanya dimulai pada 9 April 2014 dan 30 
Maret-6 April 2014 (luar negeri). 

Keenam, Penetapan hasil pemilu, yang terbagi atas dua 
tahapan
•	 Penetapan parpol memenuhi ambang batas pada 

7-9 Mei 2014
•	 Penetapan kursi dan calon terpilih (penetapan 

berjenjang dari: PPS-PPK-KPU kabupaten atau kota-
KPU Provinsi dan KPU) pada 11-18 Mei 2014. 

Ketujuh, Pengucapan sumpah atau janji pada Juli 
sampai Oktober 2014. 
Kedelapan, Tahap penyelesaian, yakni Pengajuan 
perselisihan/gugatan hasil pemilu anggota DPR, DPD, 
dan DPRD kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada 12-
14 Mei 2014. 
Kesembilan Tahapan Penyusunan laporan penyelenggara 
pemilu pada 1 Oktober- 1 November 2014.

Keempat, Penetapan peserta pemilu 9-11 Januari 2013

Kelima, Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 
1-9 Maret 2013.  

Keenam, Pendaftaran dan pencalonan anggota DPR, 
DPD dan DPRD. (9-22 April 2013)

Laporan Utama
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BAWASLU 
Tak Segan Jatuhkan Sanksi

Ketua Badan Pengawas pemilu 
(Bawaslu) Muhammad me-
ngatakan, “Untuk mewujudkan 

pemilu ideal sesuai dengan harapan, 
Bawaslu selalu mengedepankan upaya 
pencegahan ketimbang upaya pe-
nindakan dalam penyelenggaraan 
pemilu 2014. Hal yang menjadi per-
timbangan yakni energi yang diperlukan  
ketika menindak suatu pelanggaran 
pemilu lebih besar ketimbang 
mencegah pelanggaran itu sendiri,” 
ujar Muhammad kepada Majalah 
Swantara. 

Muhammad menambahkan ter-
kait masalah sanksi, Bawaslu sendiri 
sudah menjatuhkan sanksi tegas kepada 
pelanggar pemilu, antara lain Bawaslu 
melalui Panwaslu sudah mereko-
mendasikan Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) untuk menjatuhkan sanksi. 
Contoh kasus sanksi yang pernah di-
jatuhkannya yakni terhadap anggota 
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 
Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, 
Samino yang juga berstatus sebagai 
PNS dan menjabat sebagai Kepala 
Unit Pelaksanaan Teknis Daerah 

Sebagai  upaya untuk meningkat 
partisipasi aktif masyarakat terhadap 
pemilu, kata Muhammad,  Bawaslu 
menjelang pemilu Legislatif pada 9 
April mendatang, terus melakukan 
pemetaan terhadap daerah-daerah 
yang rawan golongan putih (golput), 
dimana masyarakatnya tidak dapat 
menyalurkan hak pilihnya karena 
persoalan administrasi atau mereka 
dengan kesadaran sendiri memilih 
golput. 

“Tindakan ini, perlu dilakukan 
agar hal tersebut dapat diantisipasi, 
sehingga target tingkat partisipasi 
pemilih yang telah ditetapkan oleh 
KPU sebesar 75 persen dapat tercapai,” 
jelas Muhammad.

Muhammad sendiri tidak me-
mungkiri jika kecenderungan masyarakat 
untuk golput pada penyelenggaraan 
pemilu 2014 lebih banyak disebabkan 
karena persoalan administrasi. Bukan 
lagi seperti pemilu sebelumnya yang 
kebanyakan disebabkan oleh faktor 
ideologis. 

“Golput karena administrasi  
terjadi bukan karena mereka tidak 
ingin memilih atau tingkat partisipasi 
mereka rendah. Hal ini lebih di-
sebabkan karena mereka sendiri tidak 

Laporan Utama

Bawaslu sesuai dengan UU No. 
22 tahun 2007 pasal 70 tentang Pe-
milihan Umum, bertugas mengawasi 
penyelenggaraan pemilu di seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  

“Bawaslu akan memberikan  
sanksi  tegas dan tidak pandang bulu 
kepada setiap pelanggar administrasi 
dan pidana pemilu baik yang dilakukan 
oleh calon legislatif maupun partai 
politik peserta pemilu, sesuai ketentuan-
ketentuan administrasi yang telah 
diatur dalam undang-undang pemilu 
maupun peraturan lainnya,” kata 
Muhammad. 

 “Adapun sanksi yang dijatuhkan 
bisa berupa teguran lisan, teguran 
tertulis, larangan melakukan kegiatan 
tertentu, bahkan sampai dengan pen-
coretan dari daftar peserta pemilu 
atau daftar calon, dan  pelanggaran 
tersebut dapat dimajukan ke meja 
hijau jika terindikasi melanggar pidana 
pemilu. Yang masuk dalam ranah 
pidana pemilu yakni jika kampanye 
berlangsung di luar jadwal, terindikasi 
money politic  dan kepentingan 
kampanye yang menyentuh persoalan 
negara,” ungkap Muhammad.

(UPTD) Pendidikan Weru.  Ia dianggap 
tidak netral karena statusnya sebagai 
PNS dan melanggar pasal 10 Per-
aturan Bersama KPU, Bawaslu dan 
Dewan Kehormatan Penyelenggara 
pemilu (DKPP) No. 13/2012, No. 
11/2012 dan No. 1/2012 Tentang 
Kode Etik Penyelenggara Pemilihan 
Umum, khususnya  ayat d dan e.

Lebih lanjut Muhammad me-
ngatakan contoh kasus lain yang 
banyak ditemukan Bawaslu yang 
berkaitan dengan kasus pelanggaran 
p e m i l u ,  y a k n i  t e r k a i t   d e n g a n 
pemasangan alat peraga kampanye 
yang tidak sesuai dengan zonasinya.

“Pelanggaran tersebut berupa 
pelanggaran terhadap tempat-tempat 
pemasangan alat peraga kampanye 
misalnya di jalan protokol, gereja, 
sekolah, sarana kesehatan dan di 
wilayah publik lainnya atau dapat 
juga berupa pelanggaran terhadap 
bentuk dan jenis alat peraga, termasuk 
dalam hal pemasangan alat peraga 
kampanye. Terkait masalah ini, 
Bawaslu sendiri sudah melakukan 
koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota dalam penentuan 
l o k a s i  p e m a s a n g a n  a t r i b u t , ” 
ujar Muhammad. 
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memenuhi persyaratan sebagai pemilih, 
kurangnya sosialisasi dari 

penyelenggara pemilu dan ke-
tidaktahuan masyarakat terhadap 
peraturan pemilihan itu sendiri,”   
Muhammad menjelaskan.

Sedangkan yang disebut golput 
ideologis kata Muhammad, masyarakat 
tidak menggunakan haknya karena 
kesadaran sendiri. “Berberapa faktor 
yang menyebabkan hal ini terjadi, 
antara lain disebabkan kekecewaan 
pemilih terhadap kinerja wakil mereka 
yang duduk di parlemen dan pemerintah 
dan dianggap tidak mampu men-
sejahterakan mereka,” jelas Muhammad.

Sebagai bagian dari Gugus Tugas 
pengawasan dan pemantauan pem-
ber i taan,  penyiaran,  dan ik lan 
kampanye pemilu legislatif, kata 
Muhammad, Bawaslu sudah me-

nandatangani surat keputusan ber-
sama (SKB) tentang penetapan mora-
torium iklan politik dan kampanye 
sebelum 16 Maret 2014 mendatang, 
SKB ini sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
pemilu legislatif Pasal 83 Ayat 2 dan 
Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 
tentang Tahapan, Program, dan 
Jadwal Penyelenggaraan pemilu 
legislatif 2014.

Muhammad menambahkan, SKB 
yang ditandatangani pada tanggal 
28 Februari di Gedung Bawaslu oleh 
empat lembaga, yakni Komisi Pemilihan 
Umum (KPU), Badan Pengawas 
Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi 
Informasi Pusat (KIP), bertujuan untuk 
menegakkan Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

yang mengatur penggunaan ranah 
publik. SKB sendiri diterbitkan sesuai 
perasaan sos iologis ,  perasaan 
psikologis, dan rasa keadilan publik. 

Selain menetapkan moratorium 
iklan politik dan kampanye, lanjut 
Muhammad, SKB mewajibkan lembaga 
penyiaran dan peserta pemilu 
menaati batas maksimum iklan 
kampanye. Menurut Muhammad 
dalam SKB tersebut  gugus tugas di-
beri kewenangan untuk melarang 
lembaga penyiaran pemberitaan, 
rekam jejak atau program yang me-
ngandung unsur kampanye, iklan 
kampanye, dan hasil survei atau jajak 
pendapat tentang elektabilitas 
peserta pemilu. (DK/EH/SP)

Laporan Utama
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Menyikapi hal tersebut, Anggota 
DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto 
mengatakan sudah saatnya, kaum 
perempuan Indonesia perlu meng-
aktualisasikan dirinya dengan ber-
partisipasi dalam lembaga-lembaga 
politik (eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif) maupun dalam kehidupan 
publik.

“Dalam hal ini, perempuan 
Indonesia   harus   dapat menduduki 
jabatan dan posisi strategis dalam 
lembaga pemerintahan, hukum dan 
politik agar mereka dapat terlibat 
langsung dalam proses pengambilan 
keputusan, penyusunan dan pengesahan 
UU seperti yang selama ini dilakukan 
oleh DPR. Keterwakilan perempuan 
tidak hanya sekedar kembang atau 
pemanis saja,” Itet menjelaskan.

Keterwakilan perempuan sendiri 
diperlukan karena adanya persamaan 
hak sebagai warganegara dan sebagai 
upaya untuk menjadikan dunia lebih 
manusiawi. Menurutnya, rendahnya 
keterwakilan perempuan di bidang 
politik disebabkan oleh beberapa 
faktor, antara lain rendahnya pendidikan, 
rendahnya dukungan parpol, kurang-
nya kerjasama perempuan yang ter-
libat di dalam parlemen dan dengan 
luar parlemen, norma sosial yang ber-
orientasi pada laki-laki, serta kurang-
nya dukungan media.

Itet menyebutkan diperlukan 
upaya efektif untuk mendorong 
perempuan memasuki dan terjun 
langsung ke dunia politik atau maju 
bersaing menjadi caleg memperebut-
kan kursi parlemen dalam pemilu. 
“Pertama, bersama-sama dengan 
elemen masyarakat khususnya kaum 
perempuan, mengkampanyekan slogan 
‘ K i n i  S a a t n y a  P e r e m p u a n  P i l i h 
Perempuan’. Kedua, parpol juga 
harus mengagendakan pendidikan 
politik untuk kader perempuannya. 

Hal tersebut dapat membantu 
dan membekali pengetahuan dan 
pendidikan politik kepada caleg 
perempuan agar mereka memahami 
peran dan fungsinya sebagai wakil 
rakyat,” terang anggota Komisi X DPR  

Keterwakilan perempuan dalam 
peta perpolitikan Indonesia men-
jadi wacana penting sebagai 

upaya meningkatkan partisipasi 
perempuan dalam kegiatan berpolitik. 
Meskipun demikian, keterwakilan 
perempuan di parlemen masih sangat 
rendah. 

Tindakan afirmasi untuk me-
ningkatkan jumlah minimal juga 
telah  diundangkan  UU pemilu No. 
12 tahun 2003 pasal yang berbunyi : 
(1) Setiap partai politik beserta 
pemilu dapat mengajukan calon 
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan 
DPRD Kabupaten / Kota untuk setiap 

daerah pemilihan, dengan mem-
perhatikan keterwakilan perempuan 

sekurang-kurangnya 30 persen; 
(2) Setiap partai politik peserta 
pemilu dapat mengajukan 
calon sebanyak-banyaknya 
120 persen jumlah kursi yang 
ditetapkan pada setiap daerah 
pemil ihan.  Keterl ibatan 
perempuan dalam level 
legislatif di Indonesia masih jauh 
dari angka kuota minimal.

Mengutip Media Indonesia 
pada 2 September 2008, pemilu 

tahun 2004 menempatkan 65 
orang (11,82%) perempuan di lembaga 

DPR, angka ini hanya meningkat 
sedikit jika dibandingkan dengan 
pemilu 1999 yang berhasil mendudu-

kan 44 orang perempuan atau 
sekitar 8,9%. Di lembaga 

Dewan Perwakilan Daerah 
( D P D )  j u m l a h 

perempuan sedikit 
menggembirakan 
yakni mencapai 
jumlah 29 orang 
(21,09%). Angka 
tersebut tentu 
masih jauh dari 
kuota minimal 
k e t e r w a k i l a n 
p e r e m p u a n 
yakni sekurang-
k u r a n g n y a 
30%.

Itet Tridjajati Sumarijanto
Anggota DPR RI

Caleg Perempuan,
Bukan Sekadar Pemanis

Laporan Utama



SWANTARA NO. 08 TAHUN III/MARET 201428

tersebut. Oleh sebab itu, parpol harus 
bersungguh-sungguh mengajukan 
caleg perempuan yang benar-benar 
berkualitas, berpendidikan dan ber-
pengetahuan luas. “Mereka layak dan 
pantas dipilih karena memiliki kualitas. 
Dengan demikian secara otomatis 
dapat mendongkrak elektabilitas, 
imbasnya perolehan suara dan per-
olehan kursi juga akan meningkat, 
serta dapat mempercepat kesetaraan 
dan keadilan gender,” ujar Itet.

Pasalnya, kata Itet, hingga kini 
belum ada program yang jelas untuk 
pendidikan politik bagi kaum perempuan. 
Perekrutan caleg perempuan hanya 
untuk memenuhi kuota 30%, ter-
kadang dilakukan tanpa seleksi. 
“Bahkan penunjukannya dilakukan 
satu hari sebelum pengumuman 
Daftar  Calon Sementara (DCS). 
Dengan jumlah yang terbatas, para 

anggota parlemen perempuan masih 
sulit untuk mewarnai wajah DPR yang 
sangat maskulin,” ia menambahkan.

Kuota Perempuan dan Produk 
Legislasi

Kaukus Perempuan Parlemen 
Republik Indonesia (KPPRI) yang 
didirikan pada tanggal 19 Juli 2001 
menjadi wadah perjuangan perempuan 
di parlemen. Kaukus yang beranggota-
kan seluruh perempuan anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan seluruh 
anggota Dewan Perwakilan Daerah,  
didirikan untuk mempercepat proses 
demokrasi di Indonesia melalui peng-
arusutamaan gender dalam pem-
bangunan nasional, serta mewujud-
kan kesetaraan dan keadilan gender 
melalui fungsi legislasi, fungsi angga-
ran, dan fungsi pengawasan. 

Kaukus memiliki misi untuk 
meningkatkan akses dan partisipasi 
perempuan dalam setiap tahapan 
pembangunan mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, 
serta mendorong terwujudnya tata 
pemerintahan yang berwawasan 
gender, termasuk kebijakan anggaran 
yang berwawasan gender. “Memang 
selama ini  ada Kaukus Perempuan 
Parlemen, tapi geraknya tidak lebih 
dari sebuah paguyuban serta belum 
memiliki program yang jelas dan 
belum berdampak besar. Hal tersebut 
disebabkan eksistensi  Kaukus 
Perempuan tidak formal, dan  eksistensi-
nya tidak diatur dalam UU No.27 
Tahun 2009 tentang MPR,  DPR, DPD 
dan DPRD (MD3). Konsekuensinya 
tidak ada alokasi dana untuk men-
jalankan organisasi ini,” Itet menjelaskan.  

Itet meragukan, tingginya angka 
keterwakilan perempuan dalam legis-
latif di periode 2009 -2014 dibanding 
2009-2004 tidak langsung ber-
korelasi dengan semakin berkualitas-
nya produk legislasi.

“Semua pihak  harus menyadari 
bahwa diskriminasi dan ketidakadilan 
terhadap perempuan di negeri ini 
masih   tinggi. Kemiskinan di negeri 
ini berwajah perempuan.  Kesadaran     
pentingnya perempuan di parlemen,   
perlu  ditanamkan dengan tegas. 
Untuk membangun kesadaran politik 
dan kompetensi politik, pendidikan   
politik perempuan perlu diutamakan,” 
Itet menuturkan. 

Ia menegaskan bahwa peluang 
keterwakilan perempuan dalam 
pemilu Tahun 2014 ditentukan oleh 
beberapa faktor ,  d iantaranya 
regulasi, pelaksana UU (Partai politik dan 
Komisi Pemilihan Umum) dan pen-
didikan politik.  Menurutnya, bila pe-
ngetahuan dan wawasan perempuan 
dalam politik cukup  memadai,  maka 
perempuan parlemen kita kelak akan 
mampu memaknai berbagai peristiwa 
dan selanjutnya mampu menyuara-
kan berbagai gagasan untuk mewujud-
kan kesejahteraan rakyat. (DK/EH/SP) 

Laporan Utama
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Untuk menghadapi  pemilu 
2014, Mahkahah Konstitusi 
telah melakukan evaluasi atas 

sengketa pemilu yang telah terjadi 
pada tahun 2009,” kata Hamdan Zoel-
va, Ketua Mahkamah Konstitusi ter-
pilih untuk periode 2013 – 2016. 

Pada pemilu tahun 2009, tercatat 
MK menangani perkara sengketa 
sebanyak 600 gugatan yang diajukan 
oleh 34 partai politik.  Hamdan mem-
perkirakan, jumlah sengketa pemilu 
tahun 2014 akan berkurang karena 
berkurangnya jumlah partai peserta 
pemilu, yakni menjadi 12 partai nasional 
dan 3 partai lokal. 

“Setelah melakukan evaluasi 
pemilu 2009 dan prediksi pemilu tahun 
2014, MK melakukan persiapan 
internal, yakni peningkatan sumber 
daya manusia, persiapan aturan dan 
mekanisme penyelesaian sengketa, 
serta persiapan software, prosedur 
dan mekanisme sengketa,” Zoelva 
melanjutkan. Hal tersebut diharapkan 
akan memudahkan semua pihak, baik 
peserta pemilu yang akan mengaju-
kan permohonan sengketa pemilu, 
memudahkan pihak MK baik hakim 
maupun panitera, dalam menganalisis 
dan memeriksa permohonan yang 
ada, serta memudahkan KPU yang 
bertindak sebagai termohon dalam 
pemilu 2014. 

Dari segi sumber daya manusia, 
MK telah menyiapkan taskforce yang  
melibatkan seluruh pegawai mahkamah 
konstitusi, dari panitera, kemudian 
pegawai dari pranata peradilan, me-
miliki seluruhnya untuk membackup 
untuk menyelesaikan sengketa 
pemilu tahun 2014. Pelatihan dan 
diklat pelatihan teknis kepada seluruh 
karyawan  terutama panitera, karyawan 
pengadilan seluruh karwayan MK.

kekerasan terkait Pemilukada baik di 
tingkat provinsi maupun kabupaten 
/kota yang mengakibatkan 47 orang 
tewas, 510 cedera, dan 416 bangunan 
rusak. Dari 585 insiden kekerasan, 283 
insiden (48%) terjadi dalam bentuk 
perusakan berskala kecil pada alat 
kampanye (spanduk atau baliho), 
kendaraan, atau posko pemenangan 
kandidat kepala daerah. Insiden-
insiden berskala kecil ini banyak 
didorong oleh persaingan antar-
kandidat.

Melihat kondisi tersebut, Zoelva 
mengatakan empat hal yang menjadi 
tantangan kebangsaan terkait dengan 
pemilu, yakni tantangan untuk men-
cerdaskan masyarakat untuk meningkat-
kan penggunaan hak pilihnya, 
profesionalisme penyelenggara pemilu, 
sistem peradilan, dan kedewasaan 
berpolitik dimana putusan per-
adilan tidak perlu menimbulkan 
konflik baru,” Zoelva menjelaskan.  
(EH/SP)

Laporan Utama

Belajar dari Sengketa
P e m i l u  2 0 0 9

“Kami juga telah mensosialisasi-
kan teknis penyelesaian sengketa di 
MK kepada seluruh parpol, pe-
nyelenggara pemilu, termasuk peserta 
pemilu perseorangan DPRD,” kata 
Zoelva.

Membangun Budaya Politik
Hasil  survei Pusat Penelitian 

Politik (P2P)  Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Politik Indonesia yang dilaksanakan 
pada Mei 2013 dan melibatkan 1.799 
responden menyebutkan bahwa 
masyarakat menilai partisipasi politik 
mereka dalam demokrasi masih rendah. 
Padahal sekitar 58% masyarakat setuju 
demokrasi merupakan sistem yang 
terbaik dibanding dengan bentuk 
pemerintahan lainnya. Dalam survei 
tersebut, terungkap bahwa pemberian 
suara masyarakat dalam pemilu 
masih cukup tinggi, tetapi partisipasi 
dalam kampanye relatif rendah (Kompas, 
2013).  Rendahnya partisipasi politik 
masyarakat menurut Zoelva disebab-
kan oleh rendahnya kesadaran masyarakat 
dan lemahnya pendidikan politik 
masyarakat. 

“Semua pihak, baik tokoh partai 
politik, pemimpin adat, pemimpin 
politik memiliki peranan yang penting 
untuk membangun kesadaran politik 
masyarakat. Untuk membangun 
budaya politik yang baik perlu menata 
tiga aspek, yakni aspek hukum, mem-
bangun infrastruktur politik, serta 
membangun budaya kesadaran ber-
politik rakyat yang baik,” kata Zoelva. 

Sistem Nasional Pemantauan 
Kekerasan Indonesia (SNPKI) bekerja 
sama dengan The Habibie Center, 
dalam penelitian yang dilakukan 
selama Januari - April 2013 menyebut-
kan bahwa semenjak mulainya 
Pemilukada pada tahun 2005 hingga 
April 2013, tercatat 585 insiden 
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Pada tahun 2009, Dirjen Kes-
bangpol Depdagri menyebut-
kan bahwa dari 486 Pilkada 

yang digelar di berbagai daerah, 
hampir separuhnya bermasalah. Se-
banyak 22 pemilihan bupati (Pilbup) 
yang diselenggarakan pada kurun 
waktu 2005 - 2008, 14 daerah me-
ngalami sengketa dari  t ingkat 
Mahkamah Agung (MA) hingga 
Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara 
itu, dari 364 bupati - wakil bupati 
yang maju, sebanyak 163-nya ber-
sengketa dan diajukan ke pengadilan. 
Sedang dari 90 pilkada walikota-wakil 
walikota, sebanyak 33 kasus dibawa 
ke pengadilan.

pemilu dan Pemilukada ber-
turut-turut di tahun 2009 dan 2010 
telah meningkatkan potensi konflik 
politik di Indonesia. Dari keseluruhan 
insiden, konflik politik tahun 2009 
berjumlah 74 insiden atau 12% dari 
total keseluruhan insiden, sampai 
pada Juni 2010 telah terjadi 117 
insiden atau 16% dari total keseluruhan 
insiden. Dalam riset yang dilakukan 
oleh Institut Titian Perdamaian (2011), 
51 insiden terjadi antara Januari-Juni 
2009 dan 117 insiden terjadi pada 
Januari-Juni 2010, konflik tersebut 
didominasi perhelatan pemilu dan 
pilkada. Diprediksi, konflik SARA ter-
kait dengan pemilu pada 2014 nanti 
meningkat. 

Melihat permasalahan tersebut, 
Pendeta Dr. Andreas Anangguru 
Yewangoe, Ketua Persekutuan Gereja-
Gereja di Indonesia melihat besarnya 
peran tokoh dan pemimpin agama 
untuk meredam potensi konflik yang 
akan terjadi. “Tugas lembaga agama 
seperti Persekutuan Gereja-Gereja di 
Indonesia (PGI) adalah untuk meng-
arahkan bangsa ini paling tidak umat 
Kristiani untuk membangun bangsa 
agar mencapai kebaikan tertinggi 
atau ‘Sumum Bonum’ tanpa me-
mandang agama, suku, dan sebagai-
nya,” kata Yewangoe. Menurutnya, 
lembaga agama juga perlu menyampai-
kan kritik kepada pemerintah sepanjang 
sifatnya membangun dan menjaga 
keutuhan bangsa. 

“Tentu ada juga tugas lain yang 
harus dihindari oleh PGI dan lembaga 
agama lainnya, yakni politik praktis, 
apalagi terkait dengan pemilu. Kami 
secara positif menyerukan supaya 
umat Kristen Indonesia ikut aktif 

dalam pemilu dan jangan golput. 
Kami melihat bahwa golput mem-
berikan dampak yang buruk untuk 
masa depan bangsa Indonesia,” 
Yewangoe menambahkan. Tercatat, 
dalam pelaksanaan pilpres 2009, 
jumlah warga yang tidak mengguna-
kan hak pilihnya alias golput sebesar 
49.7 juta pemilih atau sekitar 29%.  
Melihat tingginya jumlah golput 
pada pemilu sebelumnya, Yewangoe  
menyampaikan Pesan Pastoral PGI 
kepada umatnya untuk berpartisipasi 
dalam pemilu legislatif 2014.  

“Yang perlu dipertimbangkan 
para pemilih adalah tidak memilih 
secara emosional, kenal atau ber-
dasar agama atau suku tertentu saja. 
Kriteria pemimpin yang tepat misalnya 
setia kepada Pancasila, setia kepada 
UUD NRI 1945, setia kepada Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, tidak 
korupsi, dan tahu betul masalah 
rakyat,” Yewangoe menambahkan.

Organisasi agama tidak hanya 
bekerja seperti pemadam kebakaran, 
yang bertindak bila sudah ada masalah. 
Menurut Yewangoe, antar lembaga 
agama Indonesia telah bekerjasama 
dengan baik dalam mencegah konflik 
antar masyarakat. “Lembaga agama 
yang ada di Indonesia telah bekerja
sama satu sama lain, kami bekerja 
sama dengan NU, Muhammadiyah, 
dan lainnya,” kata Yewangoe. Meski-
pun demikian, ia masih melihat 
perlunya ketegasan peran pemerintah 
terhadap mereka yang melanggar 
perdamaian di dalam masyarakat, ter-
masuk potensi besarnya radikalisme 
di Indonesia. Ia melanjutkan, “Bukan 
masyarakat minoritas saja yang ter-
luka, tapi juga bangsa Indonesia 
keseluruhan bila terjadi konflik. 

Tugas Moral Organisasi Keagamaan:
Mendorong Partisipasi 
Masyarakat dalam Pemilu

Pendeta AA Yewangoe
Ketua Persatuan Gereja-Gereja 
Indonesia

Laporan Utama
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Kelompok radikal bukan hanya meng-
gelisahkan kelompok minoritas, 
tetapi juga menggelisahkan kelompok 
mayoritas.”

Pimpinan organisasi, baik besar 
maupun kecil berperan besar dalam 
menjaga kerukunan otentik yang 
telah tercipta di Indonesia sejak dulu, 
dimana masyarakat tolong-menolong 
tanpa melihat latar belakang agama. 
“Kerukunan otentik sudah dimiliki 
oleh bangsa Indonsia, namun perlu 
dipelihara dan dipersubur, termasuk 
ancaman radikalisasi yang baru masuk 
belakangan. Pemerintah terutama 
memiliki peranan besar dalam me-
nilai dan menegakkan hukum dalam 
melihat organisasi masyarakat sejalan 
dengan Pancasila atau tidak,” kata 
Yewangoe. 

Tiga Masalah Utama Kebangsaan : 
Korupsi, Kemiskinan, dan Intoleransi

Ketika ditanya tiga masalah ter-
besar yang dihadapi oleh bangsa 
Indonesia, Yewangoe menjawab tiga 
hal yang harus segera dibenahi, yakni 
korupsi, kemiskinan dan intoleransi. 
“Korupsi seperti  kanker yang sulit di-
berantas, kami mendukung atas usaha 
dan konsistensi Komisi Pemberantas 
Korupsi (KPK)  dalam memerangi 
korupsi, meskipun hal ini tidak mudah 
dilakukan. Kedua adalah masalah 
kemiskinan. Meskipun secara makro 
Indonesia tercatat sebagai negara 
dengan pertumbuhan ekonomi ter-
baik, tetapi kita masih menemukan 
adanya gap kesenjangan antar kaya 
dan miskin yang tidak bisa dihindari. 
Sungguh miris, di majalah Forbes kita 

melihat orang kaya berasal dari 
Indonesia, tetapi kita juga melihat 
masih banyak orang yang tidak bisa 
akses kesehatan karena tidak punya 
uang,” kata Yewangoe. 

Masalah mendesak lainnya yang 
dihadapi menurutnya adalah intoleransi 
meskipun Indonesia  telah memiliki 
kerukunan otentik. Ia juga menambah-
kan perlunya pendidikan agama yang 
mengangkat s is i  kemanusiaan, 

“Pendidikan agama yang 
merangkul dan mengangkat sisi 
kemanusiaan sangat diperlukan bagi 
generasi muda. Pendidikan tersebut 
harus mampu memberikan pemahaman 
bahwa Tuhan memberikan anugerah 
perbedaan kepada bangsa Indonesia.” 
(EH/SP)

Laporan Utama

berita8.com
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Di tahun 2014, bangsa Indonesia 
kembali disuguhkan page-
laran pesta akbar demokrasi 

lima tahunan, yakni Pemilihan Umum 
(pemilu). Jadwal pemilu 2014 sendiri 
akan dilaksanakan dalam dua tahapan 
yaitu pemilu legislatif (pileg) pada 
tanggal 9 April 2014 dengan agenda 
memilih para anggota legislatif dan  
pemilu presiden (pilpres) pada tanggal 
9 Juli  2014 yang akan memilih 
Presiden dan Wakil Presiden.

Pada pemilu yang diikuti 12 
Partai Politik ini berbeda dengan pemilu 
sebelumnya, yakni berbasis pada Kartu 
Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) 
yang sudah mulai dipersiapkan sejak 
tahun 2012 secara nasional, sehingga 
diharapkan dapat mewujudkan pemilu 
y a n g  l a n g s u n g ,  u m u m ,  b e b a s 
dan rahasia (luber) dan jujur dan adil 
(jurdil).  

Pengamat politik Lembaga Survei 
Nasional (LSN) Dr. Umar S Bakry 
mengatakan, pada pemilu 2014 partai 
politik peserta pemilu serta para 
stakeholders berusaha keras untuk 
menciptakan pemilu yang luber dan 
jurdil. “Ada tiga faktor utama ter-
selenggaranya pemilu yang ideal, 
pertama netralitas dan kinerja profesional 

yang ditunjukkan dari penyelenggara 
pemilu sendiri seperti Komisi Pemilihan 
Umum (KPU), Badan Pengawas  pemilu 
(Bawaslu). Sayangnya, dalam tiga kali 
pemilu terakhir, yakni tahun 1999, 
2004 dan 2009, kinerja para pe-
nyelenggara pemilu masih diper-
tanyakan, karena kinerja mereka 
masih belum optimal,” ujar Umar 
kepada Majalah Swantara di Jakarta.

 Umar mengatakan bahwa 
indikator keraguan tersebut antara 
lain akibat terjadinya perbedaan data 
pemilih tetap (DPT) yang dimiliki KPU 
dengan data yang dimiliki oleh 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) me-
nemukan sedikitnya tujuh juta pemilih 
pada daftar pemilih tetap (DPT) 
masih bermasalah sehingga perlu 
dilakukan pemutakhiran bersama 
dengan Kementerian Dalam Negeri. 
Sebelumnya, KPU telah menetapkan 
sebanyak 186 juta pemilih terdaftar 
dalam DPT, yang 10,4 juta diantaranya 
ditemukan masih belum tercatat 
dalam Daftar Penduduk Potensial 
Pemilih pemilu (DP4) sebagai basis 
pemutakhiran pemilih.  

“Belakangan juga banyak anggota 
KPU di daerah yang dipecat Bawaslu 
karena terlibat dalam kampanye politik 
serta masih belum tegasnya Bawaslu dan 
Panwaslu dalam menindak pelanggaran 
yang dilakukan oleh partai politik ter-
kait pemasangan alat peraga kampa-
nye. 

Faktor kedua, adalah sportifitas 
dari para peserta pemilu sendiri, apakah 
mereka berlaku jujur atau tidak curang, 

serta apakah mereka mematuhi segala 
peraturan dan ketentuan yang berlaku 
dan sudah diatur dalam UU. Terakhir, 
yakni dibutuhkan ketegasan dan 
keseriusan penegak hukum dalam 
menindaklanjuti semua temuan 
pelanggaran pemilu di lapangan, baik 
yang dilakukan penyelenggara maupun 
peserta pemilu,” Umar menjelaskan.

Hal lain menurut Umar yang 
perlu diwaspadai jelang pemilu 2014 
adalah munculnya lembaga survei 
baru yang ramai-ramai mengeluarkan 
hasil survei yang berkaitan dengan 

Gegap Gempita 
Lembaga Survey 
Meriahkan 
Pesta Demokrasi

Dr. Umar S Bakry
Pengamat Politik

Laporan Utama
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prediksi hasil pemilu dan elektabilitas 
parpol peserta pemilu. “Makin marak-
nya lembaga survei yang tidak lagi 
mengedepankan kode etik dan 
metodologi yang digunakan dalam 
melakukan survei, tetapi mereka 
malah cenderung menunjukan 
keberpihakan pada pihak tertentu,” 
kata Umar yang juga menjadi 
Sekretaris Jenderal Asosiasi Riset 
Opini Publik Indonesia (Sekjen AROPI). 

Ia merasa sangat prihatin 
dengan munculnya lembaga survei 
yang melanggar kode etik. “Lembaga 
survei selama ini telah menunjukkan 
kinerja yang profesional melalui riset 
yang mereka lakukan dan hasil 
surveinya pun dapat dipercaya, 
sehingga lembaga survei sendiri telah 
menjadi instrumen yang vital dalam 
kehidupan berdemokrasi di Indonesia,” 
kata Umar. 

“Saya mendukung langkah KPU 
untuk kembali menertibkan lembaga 
survei dengan menerbitkan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 
tentang lembaga survei seperti pada 
pemilu 2009 yang lalu,” Umar 

melanjutkan. Hal yang sama telah di-
lakukan oleh KPU pada pemilu 2009, 
lembaga-lembaga survei yang telah 
teregistrasi dan memperoleh sertifikat 
dari KPU tidak perlu mendaftar lagi, 
sedangkan lembaga-lembaga yang 
baru muncul wajib mendaftar agar 
keberadaan mereka tidak liar. 

Jelang tahun 2014, KPU mengeluar-
kan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 
2013 tentang Partisipasi Masyarakat 
dalam Penyelenggaraan pemilu. 
Dalam PKPU tersebut, lembaga survei 
diatur dan harus terdaftar di KPU. 
Selain itu, lembaga survei juga di-
tuntut menjelaskan metode penelitian 
dan asal sumber dana, serta aturan 
pengumuman hasil survei ke masyarakat. 
Dalam PKPU diterapkan beberapa 
ketentuan yang dirasa amat meng-
ganggu kepentingan lembaga survei,  
diantaranya soal larangan meng-
umumkan hasil survei dimasa tenang 
pemungutan suara, dan larangan 
lembaga survei mengumumkan 
hitung cepat (Quick Count) dalam 
dua jam setelah pemungutan suara 
ditutup.

“Lembaga survei yang akan 
melakukan survei pemilu wajib men-
daftar terlebih dahulu ke kantor 
penyelenggara pemilu atau KPU.  
Penerbitan PKPU ini sama sekali 
tidak menghilangkan eksistensi lembaga 
survei selama survei-survei yang 
beredar di masyarakat jelas basis 
penelitiannya,” kata Umar. 

Mengutip tribunnews.com ter-
catat pada 2 Maret 2014, KPU sudah 
menerima pengajuan 32 lembaga 
survei atau pollster yang sudah 
mendaftar untuk berpartisipasi dalam 
jajak pendapat dan penghitungan 
cepat pemilu 2014. KPU memberikan 
kesempatan kepada lembaga survei 
untuk mendaftarkan diri paling lambat 
30 hari sebelum pemungutan suara 
dilaksanakan. Sesuai Peraturan KPU 
No 23 tahun 2013, untuk lembaga 
yang melakukan penghitungan cepat 
dan jajak pendapat bisa mengumum-
kan hasilnya dua jam setelah penutupan 
pencoblosan di tempat pemungutan 
suara wilayah Indonesia bagian barat, 
atau pukul 15.00 WIB. 

Lembaga yang melakukan rilis 
jajak pendapat soal peserta pemilu di 
masa tenang dan tidak menyatakan 
bahwa hasil survei bukan hasil resmi 
dari KPU dapat dikenai pidana penjara 
paling lama satu tahun enam bulan 
dan denda Rp18 juta. Sementara 
lembaga survei yang mengumum-
kan hasil penghitungan cepat kurang 
dari dua jam setelah pemungutan 
suara ditutup di wilayah Indonesia 
bagian barat, akan dikenai sanksi 
pidana penjara selama satu tahun 
enam bulan, denda Rp 18 juta. 

Penerbitan PKPU tersebut kata 
Umar dipandang perlu untuk meng-
hindari lembaga-lembaga survei 
yang tidak mempunyai identitas 
dan dokumen lengkap ikut-ikutan 
melakukan survei pemilu. Umar me-
ngatakan, “Untuk seleksi, KPU meny-
erahkan urusan ini kepada asosiasi 
lembaga survei karena mereka punya 
kompetensi di bidang metodologi 
survei.”  (DK/EH/SP)indonesiasatu.kompas.com
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Ketua Umum Dewan Pimpinan 
Pusat (DPP) Din Syamsuddin 
mengatakan bahwa pihaknya 

memandang Pemilihan Umum (pemilu) 
sebagai sebuah proses politik yang 
bermakna strategis bagi kelangsungan 
hidup bangsa Indonesia. Selain itu, 
pemilu juga dinilai sebagai momentum 
yang tepat untuk melakukan jihad 
politik dalam arti menciptakan poli-
tik yang memberikan kebaikan bagi 
semua, serta sebagai sarana untuk 
membangun demokrasi yang ideal di 
Indonesia.

Muhammadiyah sebagai organisasi 
keagamaan Islam terbesar di Indonesia 
berupaya mendorong pemilu 2014 
dapat berjalan secara demokratis, 
konstitusional, lebih baik dan ber-

mutu ketimbang pemilu-pemilu yang 
digelar sebelumnya. Din mengatakan 
bahwa pemilu 2014 dapat menjadi 
tonggak bersejarah bagi kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang mampu 
menghasilkan anggota legislatif (DPR, 
DPD, dan DPRD) yang kompeten dan 
amanah serta pemimpin nasional 
(presiden dan wapres) yang diharap-
kan selama ini.

Din menuturkan, Muhammadiyah 
akan berperan aktif menciptakan 
penyelenggaraan pemilu yang ber-
mutu, demokratis konstitusional dan 
mendapat legitimasi politik. Sebagai 
upaya menciptakan pemilu yang 
demokratis, kata Pria kelahiran Sumbawa 
31 Agustus 1958 ini, diperlukan kerja-
sama erat dari pihak-pihak yang ter-
libat langsung pada penyelenggara 
pemilu. 

“Muhammadiyah sendiri secara 
aktif mendorong dan berusaha bersama 
segenap komponen bangsa yang lain-
nya menjadikan pemilu 2014 sebagai 
tonggak sejarah yang benar-benar 
menghasilkan wakil rakyat yang jujur, 
terpercaya, bertanggungjawab, dan 
berkualitas tinggi. Wakil rakyat yang 
dihasilkan harus memiliki jiwa ke-
negarawanan yang mengutamakan 
kepentingan bangsa dan negara di 
atas kepentingan diri sendiri, parpol, 
dan kelompok serta menghasilkan 
pemimpin nasional yang berakhlak, 
berkepribadian kuat, reformis, visioner, 
melayani, serta mampu menggalang 
solidaritas, menyelesaikan masalah, 
dan sanggup mengambil risiko,” ujar 
Din Syamsudin. 

Menurut Pria yang bergelar Dok-
tor dari University of California, Los 
Angeles (UCLA) Amerika Serikat ini 
pemerintah harus bersungguh-
sungguh dalam menyukseskan pe-

nyelenggaraan pemilu, dengan 
menunjukan sikap netral, bijaksana, 
dan tidak menyalahgunakan birokrasi 
negara sebagai alat mobilisasi sumber-
daya manusia dan sumberdana untuk 
kepentingan politik manapun juga.

Khusus kepada Komisi Pemilihan 
Umum (KPU), Din berharap, KPU 
dapat menunjukan kinerja yang 
objektif, profesional, akuntabel, dan 
terbuka dalam mengemban tugasnya 
sebagai penyelenggara pemilu sesuai 
amanat UU.  “Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu) beserta jajarannya harus 
lebih proaktif menegakkan peraturan 
dan sanksi pemilu sebagai upaya 
untuk meminimalisir pelanggaran 
pemilu yang dilakukan parpol, caleg 
maupun masyarakat sendiri,” tambahnya. 

Bagi Din, pemilu 2014 diharapkan 
mampu mengakhiri praktik demokrasi 
prosedural transaksional yang korup 
dan berorientasi kekuasaan yang 
partisan, primordial, dan feodalitik 
serta dapat dijadikan sebagai momen-
tum dimulainya konsolidasi demokrasi 
multikultural yang berkeadaban. 

Dengan berpegang nilai moral 
dalam menentukan para wakilnya 
di legislatif agar tidak terkecoh oleh 
permainan politik yang menjual citra 
dan janji politik murahan, Din meng-
ingatkan kepada seluruh rakyat yang 
telah memiliki hak pilih, agar meng-
gunakan hak politiknya secara cerdas 
dan bermartabat, menjunjung tinggi 
kejujuran dan kebersamaan serta 
terus mengawasi para wakilnya yang 
sudah dipil ih agar menjalankan 
amanat sebaik-baiknya. (DK/EH) 

Muhammadiyah Dorong Pemilu 2014 
Berjalan Secara Demokratis

Din Syamsuddin
Ketua Umum DPP Muhammadiyah
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Pemilihan Umum (pemilu) 
adalah proses pemilihan secara 
demokratis sebagai wujud nyata 

hak asasi individu dalam bidang 
politik, guna menentukan pejabat 
eksekutif, dan legislatif  yang akan 
menyelenggarakan kebijakan negara. 
Di samping itu, pemilu juga dapat 
dikatakan sebagai salah satu upaya 
dalam mempersuasi rakyat. Ditambah 
lagi dengan kegiatan retorika, pe-
ngumpulan massa, kampanye, lobby, 
hingga pemasangan alat peraga 
kampanye.

Dalam sistem demokrasi, negara 
dilarang melakukan agitasi dan 
propaganda dengan cara mendukung 
salah satu partai politik atau kandidat 
yang dijagokannya pada pertarungan 
pemilu. Namun faktanya, hal tersebut 
berbanding terbalik. Negara berpihak 
kepada salah satu kandidat, dan 
partai politik yang berkompetisi.

Dalam sejarah penyelenggaraan 
pemilu di Indonesia, pemilu 1955 
adalah pemilu pertama yang di-
selenggarakan  secara demokratis. 
Pemilu saat itu, dilakukan melalui 
dua tahapan, dengan tahap pertama 
adalah pemilu untuk memilih anggota 
MPR. Tahap ini diselenggarakan pada 
tanggal 29 September 1955 dengan 
diikuti oleh 29 partai politik dan 
individu. Kemudian tahap kedua 
adalah pemilu untuk memilih anggota 
Konstituante, yang diselenggarakan 
pada tanggal 15 Desember 1955.

Menurut pengamat politik Yudi 
Latief, pelaksanaan pemilu 2014 
harus lebih baik ketimbang pemilu 
1955. Sebab Indonesia sendiri  sudah 
berpengalaman dalam menggelar 

pesta akbar demokrasi lima tahunan. 
Apalagi pemilu 2014 adalah kegiatan 
kali kelima sebagai prosedur trans-
formasi kepemimpinan, dan sirkulasi 
elite dalam situasi demokratis setelah 
pemilu 1955, 1999, 2004 dan 2009. 
Selain itu, pemilu 2014 digelar dalam 
situasi negara yang kondusif.

“pemilu pada era reformasi ber-
beda dengan penyelenggaraan pemilu 
era rezim Orde Baru (Orba) saat 
berkuasa, yang dapat dikategorikan 
sebagai demokrasi semu (pseudo 
democracy),” kata Yudi.

Padahal, menurut pria yang juga 
menjadi Direktur Eksekutif Reform 
Institute tersebut, seharusnya pemilu 
sendiri digelar secara demokratis, 
karena merupakan momentum rakyat 
dalam menunjukkan eksistensinya 
sebagai pemegang kedaulatan dalam 
bingkai ketatanegaraan. “Jika kita 
sendiri dapat memahami hal tersebut 
sebagai substansi demokrasi,” tegas 
Yudi kepada Majalah Swantara.

Konsep demokrasi dari rakyat, 
oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagai 
pilar utama dari demokrasi, dapat 
dilihat sebagai hak rakyat untuk 
dapat memilih wakil mereka yang 
layak duduk di parlemen. Baik di 
pusat, maupun daerah. Sekaligus 
memilih, siapa yang pantas untuk 
menduduki jabatan pemimpin di 
tampuk kepemimpinan nasional, 
ataupun daerah. Sesuai dengan hati 
nurani, dan tanpa ada paksaan dari 
pihak manapun juga.

Disamping itu, pemilu 2014 
juga dapat disebut sebagai pemilu 
yang menentukan arah perjalanan 
demokrasi Indonesia ke depan. 

Dengan demikian, semua pihak 
penyelenggara pemilu seperti Komisi 
Pemilhan Umum (KPU), Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu 
(DKPP), harus bertanggung jawab 
dan menunjukan kinerja profesional 
dalam menyukseskannya secara 
Langsung, Umum, Bebas dan rahasia 
(Luber), serta Jujur dan Adil (Jurdil). 
Sehingga pemilu 2014 dapat me- 
norehkan prestasi yang bersejarah   
sebagai pemilu yang ideal dan 
demokratis, seperti pemilu 1955.

Doktor Sosiologi Politik dari 
The Australian National University 
tersebut mengatakan bahwa dirinya 
juga berharap agar pemilu 2014 

Pemilu 2014 Diharapkan 
Ciptakan Sejarah bagi 
Demokrasi Indonesia

Yudi Latif
Pengamat Politik

Laporan Utama
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mampu menjadi cerminan pemilu 
yang demokratis di dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. pemilu 
kali ini juga menjadi ujian penentuan, 
apakah bangsa ini mampu mencapai 
tahapan yang lebih tinggi, yaitu 
konsolidasi demokrasi. “Hingga kini 
kita masih berkutat pada   transisi 
demokrasi, terus mengalami ke-
bingungan sekaligus kegagapan 
untuk melangkah maju ke depan 
demi mewujudkan kesejahteraan 
rakyat,” jelas Yudi.

Yudi kemudian menyitir pendapat 
Huntington, dengan mengatakan bahwa 
era transisi seharusnya berakhir 
setelah dua kali pemilu berkala yang 
demokratis. “Hal ini tidak terjadi 
pada bangsa kita. Jika kemudian kita 
merujuk ke fase sejarah, paling tidak 
kita sudah melalui tiga fase transisi, 
yakni 1945 saat kita merdeka, 1965 
saat terjadi perubahan rezim dari 
Orde Lama ke Orde Baru, dan 1998 
dimana rakyat Indonesia mampu 
menumbangkan rezim Soeharto,” 
tambah Yudi.

Selama kurun waktu itu,  Indonesia 
sendiri  sudah menyelenggarakan 11 
pemilu legislatif. ”Dari hasil pemilu 
yang diselenggarakan, kita terus 
saja berkutat pada proses yang 
sama, yakni berhentinya tranformasi 

bangsa ini menjadi bangsa yang kuat 
dari sisi kepemimpinan, sehat dari 
korupsi, dan besar karena dihargai 
atas beragam prestasi rakyat dan 
pemerintahannya. Oleh karenanya, 
pemilu 2014 diposisikan sebagai 
jalan keluar menuju konsolidasi, dan 
pelembagaan demokrasi,” imbuh Yudi.

Selain itu, pemilu 2014 sendiri 
menjadi kegiatan demokratis terakhir 
dalam penyelenggaraan pemilu 
secara terpisah. “Pasalnya mulai 2019, 
kita akan menggelar pemilu secara 
serentak dengan menggabungkan 
pemilu legislatif sekaligus presiden. 
Dengan demikian, seluruh elite yang 
terpilih di pemilu tersebut akan turut 
menentukan pemilu mendatang,” 
jelasnya.

Pada pemilu 2014, Yudi mengatakan, 
terdapat agenda penting yakni ter-
jadinya transformasi kepemimpinan, 
yakni pergantian estafet kepemimpinan 
nasional yang ditandai dengan ber-
akhirnya masa jabatan Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 
“Dengan demikian kita berharap 
akan muncul pemimpin yang 
mengantongi legitimate power demi 
perubahan bangsa ini,” harap Yudi.

Terkait dengan masalah legitimasi, 
penyelenggaraan pemilu merupakan 
salah satu unsur yang sangat 

vital. Karena selain sebagai salah 
satu parameter dalam mengukur 
demokratis atau tidaknya suatu 
negara, pemilu juga   memiliki fungsi 
lain, yakni sebagai sarana legitimasi 
politik. “Dengan pemilu, keabsahan 
pemerintahan yang berkuasa dapat 
ditegakkan, begitu pula program 
dan kebijakan yang dihasilkannya 
mendapat dukungan politik secara 
luas. Dengan begitu, pemerintah 
berdasarkan hukum yang telah 
disepakati bersama, tidak hanya 
sekedar memiliki otoritas berkuasa, 
tetapi  juga dapat memberikan sanksi 
berupa hukuman dan ganjaran 
bagi siapapun yang melanggarnya 
kebijakan yang diterbitkan oleh 
pemerintah,” jelas Yudi.

Sementara itu, dengan mengutip 
Ginsberg, Yudi mengatakan bahwa 
fungsi legitimasi politik adalah 
konsekuensi logis yang dimiliki dalam 
pemilu, yakni untuk mengubah suatu 
keterlibatan politik massa dari yang 
bersifat sporadis, dan membahayakan, 
menjadi suatu sumber utama bagi 
otoritas serta kekuatan politik nasional, 
demi kepentingan nasional sendiri. 
(DK/SP)

Laporan Utama

lensaindonesia.com
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Pemilihan Umum merupakan 
salah satu pilar demokrasi untuk 
mewujudkan kedaulatan rakyat 

guna menghasilkan pemerintahan 
yang demokratis dan pemerintahan 
yang mendapatkan legitimasi rakyat 
yang kuat dan amanah. Oleh karena 
itu, diperlukan upaya dari seluruh 
komponen bangsa untuk menjaga 
kualitas pemilu. 

Seiring dengan berjalannya 
waktu pelaksanaan pemilu 2014 yang 
kurang lebih tinggal beberapa hari 
lagi, partai politik saat ini terus ber-
juang untuk menarik simpati rakyat 
Indonesia. Kegiatan ini merupakan 
sesuatu yang wajar bagi partai politik, 
walaupun keprihatinan bangsa 
Indonesia di awal tahun 2014 penuh 
dinamika, bencana dan permasalahan 

yang begitu kompleks baik masalah 
korupsi yang tidak ada hentinya serta 
konflik internal masing-masing partai 
yang juga mewarnai tahun politik 
2014. Kendala ini bisa berdampak 
terhadap pelaksanaan pemilu, baik 
ditinjau dari segi kelancaran pengiriman 
logistik pemilu, maupun sikap apatis 
rakyat terhadap pemilu karena banyak-
nya musibah yang terjadi di banyak 
daerah sehingga membuat rakyat 
kita menderita. 

Kondisi tersebut di atas mem-
buat Pimpinan TNI prihatin dan berupaya 
untuk terjun langsung mengerahkan 
prajuritnya membantu kesulitan rakyat 
Indonesia yang tertimpa bencana 
baik bencana banjir, longsor maupun 
gempa dan meletusnya Gunung 
Sinabung di Sumatera Utara serta 

Gunung Kelud di Jawa Timur. Namun 
terkait semakin dekatnya waktu 
pelaksanaan pemilu, aktivitas sosial 
TNI masih juga dipertanyakan oleh 
insan pers yang terkait dengan 
Netralitas TNI dalam pemilu 2014. 
Pertanyaan ini seakan menunjukkan 
kurang yakinnya insan pers terhadap 
TNI walaupun setiap ada kesempatan 
konferensi pers, Panglima TNI selalu 
menyampaikan sikap TNI khususnya 
tentang Netralitas TNI pada pemilu 
2014, hal ini juga disampaikan saat 
Rapim TNI tanggal 8 - 13 Januari 2014 
di Mabes TNI Cilangkap. 

Netralitas TNI dalam pemilu 2014 
Indonesia saat ini sudah men-

jalankan pemilu empat kali setelah 
era Reformasi, dimana pemilihan 
Presiden dari Bapak B.J. Habibie, Bapak 
Abdurahman Wahid, Ibu Megawati 
dan pemilihan Presiden secara langsung 
yang dimenangkan berturut-turut oleh 
Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. 
Dalam hajatan pemilu tersebut, TNI 
telah menjalankan amanah konstitusi 
dengan tidak menggunakan hak 
pilihnya sampai dengan saat ini. Apa 
yang dilakukan oleh TNI adalah sebagai 
wujud sikap Netralitas TNI terhadap 
pelaksanaan pemilu. 

Netralitas TNI merupakan amanah 
dalam pelaksanaan Reformasi Internal 
TNI sesuai Undang-Undang RI Nomor 
34 Tahun 2004 tentang TNI. Ada-
pun pengertian netral adalah “Tidak 
berpihak, tidak ikut atau tidak mem-
bantu salah satu pihak”. Dalam hal ini, 
TNI bersikap netral dalam kehidupan 
politik dan tidak melibatkan diri pada 
kegiatan politik praktis. Implementasi 
(pelaksanaan) Netralitas TNI dalam 
pemilu dan Pilkada tersebut diwujud-
kan dalam bentuk : 
1.  Mengamankan penyelenggaraan 

pemilu dan Pilkada sesuai dengan 
tugas dan fungsi bantuan TNI 
kepada Polri. 

2.  Netral dengan tidak memihak 
maupun memberikan dukungan 
kepada salah satu kontestan 
pemilu dan Pilkada. 

Netralitas TNI dalam 
Pemilu 2014 

Opini

Jenderal TNI Moeldoko
Panglima TNI
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3.  Satuan/perorangan/fasilitas TNI 
tidak dilibatkan pada rangkaian 
kegiatan pemilu dan Pilkada 
dalam bentuk apapun di luar tugas 
dan fungsi TNI. 

4.  Prajurit TNI tidak menggunakan 
hak memilih baik dalam pemilu 
maupun dalam Pilkada. 

5.  Khusus bagi prajurit TNI (Isteri/
suami/anak prajurit TNI), hak 
memilih merupakan hak individu 
selaku warga negara, institusi 
atau satuan dilarang memberi 
arahan didalam menentukan 
pelaksanaan dari hak pilih tersebut. 

Beberapa hal yang harus di-
pedomani oleh Prajurit TNI untuk 
mewujudkan netralitas TNI, adalah 
sebagai berikut : 
1.  Tidak diperkenankan menjadi 

anggota Komisi Pemilihan 
Umum (KPU), KPU Provinsi dan 
KPU Kabupaten/Kota. 

2.  Tidak diperkenankan campur 
tangan dalam menentukan dan 
menetapkan peserta pemilu. 

3.  Tidak diperkenankan memobilisir 
 semua organisasi sosial, ke-

agamaan dan ekonomi untuk 
kepentingan partai politik dan 
kandidat tertentu. 

4.  Tidak diperkenankan men-
jadi anggota Panitia Pengawas 
pemilu (Panwaslu), Panwaslu 
Provinsi, Kabupaten/Kota dan 
Kecamatan. 

5.  Tidak diperkenankan menjadi 
anggota Panit ia  Pemil ihan 
Kecamatan (PPK), Panitia Pe-
mungutan Suara (PPS) dan Ketua 
Panitia Pemungutan Suara 
(KPPS). 

6.  T idak diperkenankan 
menjadi Panitia Pen-

 daftaran Pemilih. 
7.  Tidak diperkenankan 
 c a m p u r  t a n g a n 

dalam menentukan 
dan menetapkan 
peserta pemilu per-
orangan (Dewan Per-
wakilan Daerah/DPD). 

8.  Tidak diperkenankan menjadi 
peserta dan juru kampanye. 

9.  Tidak diperkenankan menjadi 
tim sukses kandidat. 

Terkait dengan Fungsi, Peran 
dan Tugas TNI dalam pemilu 2014, 
TNI telah berkomitmen akan tetap 
konsisten mendukung suksesnya 
pemilu 2014 mendatang. Hal ini akan 
diwujudkan dalam bentuk bantuan 
TNI kepada Polri dari aspek pengamanan. 
Selain itu TNI tetap bersikap netral 
dalam mengawal penyelenggaraan 
pemilu tersebut. Komitmen ini telah 
dituangkan dalam sejumlah ketetapan 
TNI melalui : 
1.  Instruksi Panglima Nomor Ins/1/

VIII/ 2008 tanggal 28 Agustus 
2008 tentang Pedoman Netralitas 
TNI dalam pemilu dan Pilkada. 

2.  Surat Telegram Panglima TNI 
Nomor STR/546/2006 tanggal 22 
Agustus 2006 tentang Keharusan 
pensiun bagi anggota TNI yang 
mencalonkan diri dalam Pilkada. 

3.  Perintah Harian Panglima TNI 
tanggal 9 Januari 2008, pada butir 
kedelapan ditegaskan bahwa 
TNI adalah alat pertahanan negara, 

milik segenap bangsa Indonesia, 
untuk itu TNI tidak berpolitik 
praktis, harus netral dan adil 
terhadap semua komponen bangsa. 

Sikap TNI yang sudah dibuktikan 
dalam empat kali pelaksanaan pemilu 
hendaknya tidak perlu diragukan 
lagi, TNI tidak ingin mengulang 
sejarah yang dapat mencederai hati 
rakyat dan menurunkan mental Prajurit. 
TNI yakin, bersama rakyat TNI akan 
menjadi kekuatan yang disegani, baik 
oleh kawan maupun lawan. Dalam 
kesempatan yang baik ini TNI juga 
mengajak seluruh rakyat Indonesia 
dan komponen bangsa lainnya untuk 
turut menyukseskan jalannya pesta 
demokrasi pemilu 2014, dengan 
tidak mengikuti kelompok yang 
golput, karena dengan bersikap 
golput berarti menunjukkan tidak 
memiliki sikap yang baik untuk turut 
menentukan kepemimpinan bangsa 
Indonesia. 

Opini
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Jenderal Polisi Drs. Sutarman
Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Netralitas Polri dalam
Pemilu 2014 

Reformasi 1998 kiranya  menjadi 
tonggak bersejarah bagi bangsa 
Indonesia sebagai titik balik 

penerapan prinsip-prinsip demokrasi 
dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara, karena 
telah memberikan ruang kebebasan 
bagi masyarakat untuk berserikat 
dan berkumpul, serta menyampaikan 
pendapat yang dijamin oleh undang-
undang. Selain itu, kehidupan ber-
demokrasi juga telah memberikan 
hak politik yang sangat luas bagi 
rakyat, untuk ikut terlibat dalam roda 
pemerintahan.  Dalam hal ini, demokrasi 
yang diyakini sebagai suatu sistem 
terbaik untuk mengatur  negara, dan 
telah diterapkan di negara-negara 
maju di seluruh dunia.

Penerapan demokrasi yang 
berhasil, ditandai dengan semakin 
terlindunginya hak-hak rakyat dan 
meningkatnya kesejahteraan, ke-
harmonisan sosial, serta terselenggara-
nya pelayanan publik secara baik.  Namun 
sebaliknya, apabila penerapan demokrasi 
tidak berhasil, maka akan ber-
implikasi pada tidak tercapainya 
kesejahteraan rakyat dan kemajuan 
negara. Kondisi ini akan mengakibat-
kan timbulnya  ketidakpercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah, 
yang pada akhirnya dapat menjadi 
pemicu terjadinya  penolakan rakyat 

terhadap sistem pemerintahan, dan 
mencari sistem lainnya yang dianggap 
lebih menawarkan peningkatan 
kesejahteraan secara signifikan bagi 
masyarakat.

Saat ini, proses pendewasaan 
demokrasi di Indonesia sedang ber-
jalan, yang diawali dari tahap transisi, 
dengan mulai melakukan pembelajaran 
terhadap setiap prinsip-prinsip demokrasi, 
serta menguatkan dan mematang-
kan dasar-dasar dalam kehidupan 
berdemokrasi menuju konsolidasi 
demokrasi, yang ditandai terlaksananya 
pemilu tahun 2004, dan pemilu tahun 
2009 dengan aman dan tertib. Se-
lanjutnya pemilu tahun 2014 ini di-
harapkan dapat menjadi momentum 
strategis bagi seluruh rakyat Indonesia, 
sebagai titik tolak menuju tahap pe-
mantapan demokrasi, yang ditandai 
dengan akuntabilitas pemerintah, 
tegaknya supremasi hukum, kuatnya 
partisipasi masyarakat dalam politik, 
kepatuhan masyarakat   terhadap   hukum, 
serta terselenggaranya pemilu secara 
demokratis.

Berdasarkan Undang-Undang 
Dasar 1945, pemilu merupakan wujud 
keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia 
dalam penyelenggaraan pemerintahan 
negara. Di samping itu, pemilu adalah 
sarana untuk  menyampaikan aspirasi, 
dalam rangka membentuk sistem 
negara yang legitimate dan berke-
daulatan, sehingga pemerintahan 
dan pimpinan nasional yang terlahir, 
merupakan kehendak rakyat, dan di-
jalankan dengan mengemban amanah 
seluruh rakyat  Indonesia.

Mengingat arti penting dan 
strategisnya pemilu bagi keber-
langsungan kepemimpinan nasional, 
pemerintahan dan pembangunan 
dalam mencapai tujuan negara, maka 

pada konteks ini, Polri sebagai pe-
nanggung jawab keamanan dalam 
negeri, melalui kerja sama sinergis 
dengan pe-nyelenggara pemilu, TNI, 
masyarakat dan mitra keamanan lain-
nya, berkewajiban untuk mengawal, 
menjaga dan mengamankan, melalui 
manajemen terpadu dan komprehensif, 
dengan mengerahkan segala sumber 
daya yang ada, sehingga pesta 
demokrasi ini dapat berlangsung 
aman, jujur, adil, dan demokratis. 
Dengan demikian, diharapkan pe-
mantapan demokrasi dapat terwujud, 
serta menjadi landasan menuju 
Indonesia yang makmur dan  sejahtera.

Sebagaimana kita ketahui ber-
sama bahwa  situasi politik menjelang 
pemilu 2014 diperkirakan akan semakin 
meningkat, sebagai pengaruh dari 
eskalasi kompetisi para elit politik 
yang berpotensi menimbulkan berbagai 
gesekan, dan dapat berkembang luas 
menjadi konflik antar massa pendukung. 
Kondisi ini menuntut optimalisasi 
kinerja Polri, terutama dalam menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat, 
sehingga  menempatkan Polri pada 
posisi yang sangat strategis. Berkaitan 
dengan hal tersebut, berbagai tindakan 
kepolisian berpotensi untuk dipolitisasi 
oleh berbagai pihak, dalam rangka 
mengakomodir suatu  kepentingan 
politik tertentu. Apabila tidak disertai 
dengan tekad dan komitmen yang 
kuat, maka potensi  tersebut dapat 
menyebabkan Polri terbawa arus 
politik, sehingga menjadi  tidak netral 
dalam melaksanakan tugas pemeliharaan 
kamtibmas, penegakan hukum, serta 
pemberian perlindungan, pengayoman 
dan pelayanan kepada masyarakat. 
Oleh karena itu, di sinilah muncul 
tuntutan akan profesionalitas dan  
netralitas Polri,  agar   pemilu  dapat  
berlangsung  secara tertib dan aman

Opini
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Terkait profesionalitas, dalam 
rangka turut menyukseskan pelaksanaan 
pemilu tahun 2014, Polri telah 
melakukan berbagai langkah proaktif, 
salah satunya yaitu pergelaran Operasi 
Terpusat dengan  sandi   “Mantap 
Brata  2014” yang akan dilaksanakan 
secara  serentak  di  seluruh  wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
dengan mengedepankan kegiatan 
preemtif dan preventif, serta di-
dukung kegiatan  intelijen,  represif,  
kuratif, dan  rehabilitasi,  dalam rangka 
mengamankan setiap tahapan inti 
pemilu 2014.

Operasi ini bertujuan untuk 
menciptakan situasi kamtibmas 
yang kondusif pada seluruh tahapan  
pemilu tahun 2014, agar dapat mem-
berikan rasa aman kepada para pe-
nyelenggara dan peserta pemilu,  
serta menjamin masyarakat dapat 
menggunakan hak pilihnya dengan 
jernih sesuai dengan hati nurani masing-
masing. Pada implementasinya, 
operasi ini akan menggelar fungsi-
fungsi kepolisian di lapangan  dalam 
bentuk satuan tugas tingkat pusat, 
tingkat  daerah dan tingkat Polres, 
dengan pelibatan kekuatan  Polri 
secara maksimal, yang didukung oleh 
kekuatan TNI dan Linmas, untuk meng-
amankan  pemilih  dan  Tempat 
Pemungutan Suara (TPS)  yang   tersebar   
di seluruh penjuru tanah air.

Guna  mendukung  terwujudnya  
kondusifitas  kamtibmas, Polri  telah  
melakukan berbagai upaya, antara 
lain melaksanakan cipta kondisi 
melalui berbagai kegiatan kepolisian, 
menyusun piranti lunak  pendukung  
pengamanan pemilu, serta melakukan  
penyiapan dan pelatihan kepada 
seluruh personel Polri dalam rangka 
pengamanan pemilu  2014. Berbagai  
upaya  tersebut, merupakan wujud  
tekad  dan  semangat  Polri, untuk 
melaksanakan tugas secara profesional. 
Dengan demikian, kredibilitas Polri 
sebagai pemelihara keamanan, dapat 
benar-benar dipertanggungjawabkan 
secara moral kepada seluruh masyarakat,  
bangsa  dan  negara.

Di samping tuntutan pro-
fesionalitas dalam pengamanan 
pemilu, Polri juga harus mampu men-
jaga netralitas, dengan tidak terlibat 
dalam kegiatan politik praktis dalam 
bentuk apa pun. Hal ini telah ditegaskan 
pada kalimat “Kami Polisi Indonesia” 
dalam Tri Brata, yang mengandung 
makna ketidakberpihakan anggota  
Polri terhadap kepentingan politik 
tertentu. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun  
2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, juga telah meng-
amanatkan bahwa Polri tidak melibatkan 
diri dalam kehidupan politik praktis. 
Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 6 
huruf h Peraturan Kapolri Nomor 14 
Tahun 2011 tentang Kode Etik dan 
Profesi Polri telah mengatur sikap 
Polri dalam  kegiatan berpolitik.

Beberapa pedoman dan aturan 
tersebut menunjukkan bahwa negara 
maupun institusi telah memberikan 
koridor hukum yang jelas dan tegas 

serta menekankan tentang sikap netral 
Polri dalam kehidupan  politik.  Oleh  
karena  itu, setiap  anggota  Polri  harus 
senantiasa  menjunjung  tinggi 
netralitas, yang diimplementasikan 
dalam setiap pelaksanaan tugas, ter-
utama dalam pengamanan pemilu 
2014,  sebagaimana telah digariskan 
dalam program prioritas pertama dari 
kebijakan penguatan  fungsi  kepolisian.

Apabila Polri dapat menunjuk-
kan profesionalitas dan netralitasnya, 
maka kepercayaan masyarakat   akan 
semakin meningkat. Oleh karena itu, 
dalam rangka menghadapi tahun politik 
ini, Polri bertekad dan berkomitmen 
untuk terus meningkatkan pelayanan 
dengan tidak diskriminatif, serta ber-
sikap netral dalam melaksanakan 
pengamanan pada setiap tahapan 
pemilu 2014, baik pemilu legislatif 
maupun pemilu  Presiden dan Wakil 
Presiden. Mari kita sama-sama mewu-
judkan pemilu 2014 yang  aman, ter-
tib, jujur, adil  dan demokratis.
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Kemimpinan Nasional 
       Harus Memperhatikan

Tahun 2014 merupakan momen-
tum penting bagi bangsa 
Indonesia dalam menentukan 

wakil-wakilnya sebagai legislator 
dan pemimpin nasional yang akan 
menggerakan roda pemerintahan 
selama lima tahun ke depan. Melalui 
proses dan mekanisme pemilu legislatif 
pada 9 April, dan pemilu Presiden 
pada 9 Juli nanti, bangsa Indonesia 
merayakan pesta demokrasi terbesar 
yang kelak melahirkan pemimpin dan 
kepemimpinan nasional.

Suksesi kepemimpinan nasional 
di tahun 2014 ini dapat dikatakan 
sebagai hasil dari sebuah demokrasi 
dalam melahirkan pemimpin nasional 

yang baru. Hal tersebut merupakan 
salah satu unsur penting dalam sebuah 
sistem kenegaraan (lembaga eksekutif, 
yudikatif, dan legislatif), yang menjadi 
salah satu faktor strategis, dan me-
nentukan dalam proses pembangunan 
nasional, serta penyelesaian masalah 
bangsa untuk lima tahun ke depan. 
Namun, berbicara mengenai pemimpin 
dan kepemimpinan, ada yang 
membedakan di antara keduanya. 
Pemimpin menyangkut personality, 
sedangkan kepemimpinan menyangkut 
sebuah sistem. Walaupun personality 
seorang pemimpin dapat mem-
pengaruhi sebuah sistem, tetapi 
sistem yang kuat justru akan mem-
pola pemimpin-pemimpin tersebut. 
Lantas bagaimana visi pemimpin 
nasional yang diharapkan oleh rakyat? 
Pemimpin nasional yang merupakan 
hasil dari demokrasi langsung, dimana 
rakyat menggantungkan harapannya 
kepada pemimpin nasional yang 
visioner, dan transformatif.

Visi Pemimpin Nasional
Visi pemimpin nasional 2014 di-

harapkan mampu menjadi inspirator 
dan penggerak dalam membangun 
kesatuan nasional melalui ide-ide dan 
pendekatan kebijakan yang merangkul 
semua lapisan masyarakat. Visi pemimpin 
nasional harus memperhatikan 
tantangan lingkungan strategis yang 
ditandai dengan dinamika perubahan 
yang begitu cepat. Memperhatikan 
hal tersebut, bangsa Indonesia harus 
punya perspektif yang berbeda di 
masa mendatang. Menurut buku 
yang ditulis oleh Kemal Stamboel 
(2009), bukan hanya pemimpin yang 

berkarateristik, tetapi juga mampu 
memenuhi dan memiliki kondisi-
kondisi The meaning of direction 
(memberikan visi, arah, dan tujuan), 
Trust in and from the Leader (me-
nimbulkan kepercayaan), A sense of 
hope (memberikan harapan dan 
optimisme), Result (memberikan hasil 
melalui tindakan, risiko, keingintahuan, 
dan keberanian). Dinamika perubahan 
tersebut dapat tercipta dari isu-isu 
seperti globalisasi, regionalisasi, 
knowledge economy, dan borderless 
world. Melihat hal demikian, patut 
menjadi perhatian besar bagi sebuah 
visi pemimpin nasional yang akan 
lahir nanti jika dihadapkan dengan 
ancaman perbatasan bagi ketahanan 
nasional. 

Rakyat pada hakikatnya hanya 
butuh tiga hal utama dalam hidupnya, 
yakni kesejahteraan (ekonomi sosial), 
kesehatan, dan pendidikan. Jika pemimpin 
nasional mampu menyediakan pelayanan 
kepada rakyat, dan fokus pada ketiga 
masalah pokok tersebut, maka akan 
berdampak pada semakin tingginya 
tingkat kepercayaan, dan rela berkorban 
demi NKRI, sehingga stabilitas ketahanan 
nasional juga semakin meningkat. 
Untuk itu, pemimpin nasional harus 
senantiasa melibatkan semua pihak 
dalam pengambilan keputusan me-
lalui sebuah sinergitas dan komunikasi 
yang baik antar elemen. Ia juga harus 
mendorong sektor swasta dan 
masyarakat atas inisiatifnya masing-
masing untuk turut terlibat dalam 
gerak dinamika pembangunan bangsa. 
Penting juga untuk senantiasa meng-

Wilayah Perbatasan
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upayakan peningkatan kinerja 
kepemimpinan nasional. Baik bagi 
sang pemimpin secara pribadi, mau-
pun bagi kinerja organisasi bangsa 
dan negara yang dipimpinnya. 

Di masa mendatang, visi pemimpin 
nasional diharapkan dapat memberi-
kan makna lebih berbobot dan lebih 
berkosentrasi dalam mempercepat 
pembangunan kawasan perbatasan 
di berbagai bidang. Secara geopolitik, 
wilayah perbatasan dan pulau terluar 
sangat bernilai strategis untuk me-
ngukuhkan eksistensi wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Konsistensi dalam memposisikan 
perbatasan negara sebagai beranda 
depan negara, dan sebagai pintu 
aktivitas ekonomi perdagangan dengan 
negara tetangga yang terintegrasi 
dan berwawasan lingkungan, juga 
sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 
keamanan nasional dalam rangka 
mewujudkan ketahanan nasional.

Tantangan Wilayah Perbatasan
Pemerintahan yang baik adalah 

pemerintahan yang mampu me-

ngembangkan dan menerapkan 
prinsip-prinsip profesional itas, 
akuntabilitas, transparansi, pelayanan 
prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, 
supremasi hukum, dan diterima oleh 
seluruh masyarakat. Pemimpin yang 
kuat bukan berarti otoriter, tetapi 
pemimpin yang berkarakter, dengan 
integritas moral dan etika berdasar-
kan budaya bangsa yang berlaku di 
Indonesia. Memperhatikan situasi 
perbatasan, pemimpin yang akan 
datang harus dapat lebih fokus pada 
percepatan pembangunan kawasan 
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rri.co.id



SWANTARA NO. 08 TAHUN III/MARET 201444

bilateral dan multilateral menjadi hal 
dasar yang diperlukan untuk men-
jawab ancaman perbatasan selama ini.

Konsep pengamanan wilayah 
perbatasan guna terwujudnya ketahanan 
nasional dalam menjaga keutuhan 
NKRI sangatlah diperlukan. Kawasan 
perbatasan sebagai beranda depan 
negara yang terintegrasi dengan 
k a w a s a n  p u s a t  p e r t u m b u h a n 
memerlukan kebijakan perencanaan 
yang sistematik dan orientasi jangka 
panjang, pelaksanaan secara terpadu, 
dan pengendalian yang efektif. 

Melihat tantangan ke depan, 
dalam proses pemilihan pemimpin 
nasional baik pemilu legislatif maupun 
pemilu presiden, sangatlah diperlukan 
komitmen yang kuat dari seluruh 
elemen masyarakat khususnya para 
calon legislator dan presiden/wakil 
presiden Republik Indonesia, ter-
hadap kelangsungan hidup bangsa 
dan negara Republik Indonesia ter-
masuk dalam mengatasi ancaman 
di wilayah perbatasan. Memper-
cepat pembangunan kawasan per-
batasan, sebagai beranda depan 
negara sekaligus pintu aktivitas ekonomi 
p e r d a g a n g a n  d e n g a n  n e g a r a 
tetangga, secara terintegritasi dan 
berwawasan lingkungan. Pada akhirnya 
dapat meningkatkan keamanan 
nasional guna mewujudkan ketahanan 
nasional yang tangguh.

perbatasan di berbagai bidang, serta 
konsisten memposisikan perbatasan 
sebagai beranda depan negara, yakni 
sebagai pintu aktivitas ekonomi 
perdagangan dengan negara tetangga. 

Meskipun dini la i  s t rategis , 
wilayah perbatasan sebenarnya me-
ngandung potensi kerawanan-
kerawanan seperti misalnya aspek 
politik dan keamanan. Kerawanan 
di bidang politik sebagai contoh 
misalnya sebagian wilayah daratan 
maupun pulau-pulau kecil di wilayah 
perbatasan yang berdampak pada 
terancamnya kedaulatan negara. Ke-
rawanan di bidang keamanan seperti 
separatisme yang muncul di perbatasan 
sebagai akibat dari kesulitan ekonomi 
dan lunturnya rasa kebangsaan/
nasionalisme yang salah satu sebabnya 
dari kurangnya perhatian pemerintah 
terhadap kesejahteraan dan keamanan 
di wilayah tersebut. 

Sementara itu, ancaman keamanan 
di wilayah perbatasan negara Indonesia 
dapat dibagi dalam dua kategori, 
yaitu ancaman yang berasal dari aktor 
negara dan aktor non negara. Ancaman 
dari aktor non-negara berupa 
penyelundupan, pencurian sumber 
daya alam, dan perompakan. Sedangkan 
ancaman dari aktor negara dapat 
berupa konflik perbatasan, pelanggaran 
kedaulatan, dan aktivitas intelijen 
asing. Aktivitas ini terjadi karena di-
hadapkan dengan garis perbatasan 
darat dan laut yang sangat panjang, 
keberadaan pos-pos pengamanan 
dan personil yang bertugas di lapangan 
masih menunjukkan ketidakseimbangan 
sehingga menyebabkan tidak seluruh 
wilayah dapat terpantau atau diawasi 
secara penuh. Penanganan masalah 
fisik dan infrastruktur untuk mem-
buka keterisolasian lokasi-lokasi 
kecamatan harus dijadikan prioritas 
di kawasan perbatasan. 

Ada empat hal yang perlu dilakukan 
untuk mengamankan wilayah per-
batasan NKRI. Pertama, pemantapan 
aspek hukum berupa perwujudan 
hal-hal yang telah diatur dalam undang-

undang tentang perbatasan. Kedua, 
adanya political will dalam pengamanan 
wilayah perbatasan. Ketiga, menjadi-
kan wilayah perbatasan sebagai 
beranda depan terwujudnya tata 
ruang nasional tentang perbatasan 
yang berorientasi pada human strategy 
dan national security. Keempat, 
mewujudkan wilayah perbatasan 
yang kondusif bagi pelaksanaan 
pembangunan nasional di wilayah 
perbatasan RI. 

Strategi yang digunakan dalam 
mengantisipasi masalah adalah dengan 
menghadapi setiap hakikat ancaman 
terhadap keutuhan NKRI dan stabilitas 
ancaman kawasan secara dini dan 
terpadu. Untuk mewujudkan hal 
tersebut diperlukan piranti lunak 
berupa undang-undang perbatasan, 
sarana dan prasarana pengamanan 
wilayah perbatasan, serta adanya 
kesatuan visi dan misi dalam 
pengamanan wilayah perbatasan RI. 
Selain itu, wilayah perbatasan harus 
dikembangkan dengan cara mengubah 
arah kebijakan pembangunan yang 
selama ini cenderung inward looking 
menjadi outward looking, serta 
pendekatan keamanan (security 
approach) harus dititikberatkan pada 
pembangunan infrastruktur kawasan. 
Hal-hal tersebut dilakukan demi ter-
wujudnya kondisi ketahanan sosial 
yang tangguh sehingga berdampak 
pada kepemimpinan nasional yang 
kuat. 

Pengamanan yang komprehensif
Pengamanan wilayah perbatasan 

memerlukan kerangka penanganan 
yang komprehensif meliputi berbagai 
sektor pembangunan, koordinasi 
secara efektif dari pusat sampai dengan 
daerah melalui penataan dalam 
kebijakan makro yang pelaksanaannya 
bersifat strategis dan operasional 
dengan mempertimbangkan aspek 
kesejahteraan dan keamanan. Konsistensi 
semangat membangun dari masyarakat 
dengan memperhatikan konstelasi 
geografis Indonesia maka kerja sama 
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Memasuki tahun 2014, suasana 
politik Indonesia penuh 
dengan hiruk-pikuk per-

siapan pemilihan umum Legislatif, dan 
pemilihan umum Presiden. Kedua 
pemilihan umum ini akan berlangsung 
pada tanggal 9 April, dan 9 Juli 2014. 
Selain itu, Indonesia juga dihadapkan 
oleh bencana alam seperti banjir 
di berbagai kota, erupsi Gunung 
Sinabung dan Gunung Kelud, hingga 
tanah longsor. Berbagai faktor eksternal 
pun terjadi di awal tahun, diantaranya 
krisis finansial global, penurunan 
temperatur yang sangat ekstrim di 
banyak negara, hingga kenaikan 
harga bahan makanan. Berbagai indikator 
tersebut dapat mempengaruhi per-
kembangan ekonomi Indonesia. 
Namun, tetap terlihat bahwa funda-
mental ekonomi Indonesia saat ini 
masih cukup baik. Hal ini terindikasi 
pada pertengahan Februari 2014, di-
mana terlihat adanya perbaikan nilai 

tukar rupiah terhadap Dollar Amerika. 
Pemimpin yang terpilih 2014 nanti, 
tentunya perlu memperhatikan 
pembangunan dan arah ekonomi 
Indonesia ke depan. 

Kekuatan swadaya masyarakat 
untuk menyelesaikan permasalahan-
nya patut untuk dikagumi. Masyarakat 
terus tumbuh serta berupaya untuk 
menyelesaikan permasalahannya, 
dan memperlihatkan kekuatan dengan 
daya beli yang terus meningkat, serta 
upaya untuk memberikan pendidikan 
yang terbaik bagi generasi masa depan.  

Sebagai seorang pendidik sekaligus 
Ketua Dewan Juri yang mengevaluasi 
hasil-hasil proyek sains siswa SMP/
SMA dalam kerangka Indonesian 
Science Project Olympiad (ISPO) yang 
di dukung oleh Pasiad dan Kemendikbud 
selama 6 tahun terakhir, saya merasa 
bahwa pembangunan ekonomi ber-
basis pengetahuan di Indonesia 
bukanlah mimpi di langit. Perkembangan 
demokratisasi ilmu pengetahuan 
Indonesia patut dibanggakan, hal ini 
dibantu oleh penyebaran Teknologi 
Informasi dan Komunikasi yang telah 
dimanfaatkan oleh banyak pelajar 
kita untuk menjadi bagian dari 
kontributor pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi global. 
Sebanyak 209 peserta dari 24 propinsi 
tahun ini, dapat memperlihatkan 
bahwa banyak sekali berlian dari 
seluruh sudut nusantara yang memiliki 
intelegensia, inovasi, kreativitas, dan 
kemampuan untuk mengemukakan 
ide dan produk pemikirannya dalam 
bentuk tulisan, maupun presentasi 
berbahasa Inggris dengan baik. 
Pelajar-pelajar excellent ini sangat 
cekatan, tekun, dapat mempertahankan 
idenya dengan komunikasi yang baik, 
dan penuh semangat untuk menjawab 
berbagai permasalahan Lingkungan, 
Fisika, Matematika, Biologi, Komputer, 

serta Teknologi. Negara wajib me-
mastikan bahwa tunas bangsa ini 
mendapatkan lingkungan pem-
belajaran yang kondusif, pelatihan 
yang bermanfaat, dan kesempatan 
untuk dapat mengembangkan talenta 
yang ada di Indonesia untuk menjadi 
lokomotif penghela ekonomi berbasis 
pengetahuan, di masa depan. 

Saya membandingkan bahwa 
seorang siswi dari sebuah SMA di 
Bulukumba yang melakukan presentasi 
di hadapan saya, tidak kalah canggihnya 
dengan presentasi seorang presenter 
di ETRI (Electronic dan Telecommunication 
Research Institute) di Daejon, Korea 
Selatan. Presenter wanita itu mem-
berikan penjelasan tentang hasil 
penelitian terkini di lembaga penelitian 
elektronika Korea Selatan, yang 
mendapat peringkat inovasi nomor 
satu di dunia saat ini. Secara efektif, dia 
bekerja sendirian sejak pagi menerima 
puluhan tamu dari luar negeri. Putra-
putri Indonesia dapat berfungsi sama, 
jika kita bekerja keras menciptakan 
infrastruktur untuk memoles talentanya 
menjadi SDM yang luar biasa.

Satu-satunya cara untuk dapat 
mewujudkan perekonomian Indonesia 
yang berbasis pengetahuan, hanya 
terjadi jika SDM kita mendapatkan 
kesempatan pendidikan dan pelatihan 
yang mumpuni, dengan implementasi 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
untuk kesejahteraan masyarakat. 
Berbagai program beasiswa sejak 
usia dini, jika perlu sejak SD, perlu 
diberikan kepada SDM yang ter-
identifikasi memiliki kemampuan 
khusus. Sehingga lebih banyak 
kesempatan bagi semua untuk 
mengembangkan kreatifitas berbasis 
pengetahuan. Terbentuknya Dewan 
Riset Daerah di berbagai propinsi, 
dan terwujudnya sistem inovasi 
nasional, tersaringnya lebih banyak 

Membangun Ekonomi Indonesia 
Berbasis Ilmu Pengetahuan
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lagi SDM yang kompetitif, akan dapat 
mewujudkan SDM yang berdaya 
saing tinggi. SDM kompetitif akan 
dapat mengelola sumber daya alam, 
serta menggali kearifan lokal Indonesia 
dengan Iptek yang inovatif dalam 
produksi, proses, serta distribusi layanan 
dan jasa. Inilah yang akan menjadi 
faktor utama pemungkin (enabler) 
tercapainya cita-cita Indonesia sebagai 
Negara dengan Pendapatan Perkapita 
tinggi, yang diperkirakan mencapai 
USD 45,000 pada 100 tahun Indonesia 
merdeka nantinya, seperti  yang 
dikemukakan Komite Ekonomi Nasional 
(KEN).

Permasalahan yang dihadapi saat 
ini adalah mahalnya biaya politik dan 
suku bunga bank yang terlalu tinggi. 
Data makro ekonomi Indonesia mem-
perlihatkan bahwa volatilitas masih 
tinggi, inflasi tinggi, dan rupiah yang 
relatif lemah. Berbagai masalah ini 
harus dihadapi. Jika kita dapat me-
wujudkan stabilitas politik, dengan 
penyelenggaraan pemilu yang aman 

dan damai, maka akan terwujud 
roda pemerintahan baru yang kuat. 
Pemerintah akan menjadi fasilitator 
bagi masyarakat untuk mewujudkan 
sistem inovasi nasional. Pertumbuhan 
ekonomi Indonesia yang positif akan 
mewujudkan masyarakat yang berdaya 
saing di era masyarakat ekonomi 
ASEAN. 

Oleh karena itu, Pemerintah dan 
seluruh pemangku kepentingan perlu 
memiliki rencana jangka panjang dan 
melakukan berbagai langkah untuk 
memastikan kedaulatan ekonomi 
Indonesia ke depan. Kebijakan ter-
kait dengan fiskal, otoritas moneter 
(Bank Indonesia), pengendali industri 
keuangan (Otoritas Jasa Keuangan 
[OJK]) perlu dilakukan secara terencana 
dan tidak reaksioner serta sesuai dengan 
MP3EI (Masterplan Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia).

Perkembangan ekonomi Indonesia 
perlu memperhatikan 3 pilar utama 
yang telah didefinisikan dalam MP3EI 

yaitu pengembangan potensi ekonomi 
melalui koridor ekonomi, penguatan 
konektivitas nasional, serta penguatan 
kemampuan SDM dan Iptek nasional. 
Ketiga pilar ini sangat berhubungan 
dalam memastikan bahwa kemampuan 
SDM, organisasi, kepastian hukum, 
investasi dan keuangan, akan me-
ningkatkan daya beli masyarakat dan 
ekonomi secara umum. Teknologi 
informasi dan komunikasi, serta 
teknologi transportasi untuk mem-
perkuat konektivitas nasional dalam 
menghubungkan sentra-sentra ekonomi 
dapat mewujudkan hasil program 
yang terukur dan dapat dirasakan 
oleh masyarakat. Implementasi ber-
bagai perundangan harus disertai 
dengan kemampuan SDM yang me-
nguasai Iptek, sarana perhubungan 
yang baik, dan perencanaan upaya 
penambahan nilai ekonomi agar ter-
bentuk sistem inovasi untuk me-
ningkatkan nilai tambah ekonomi. 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Mineral dan Batu Bara 
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yang berlaku mulai 12 Januari 2014, 
menyatakan larangan mengekspor 
mineral mentah, dengan tujuan 
menaikkan nilai tambah berupa nilai 
ekonomi dan menciptakan lapangan 
kerja.  Berbagai tantangan harus 
diselesaikan tuntas untuk mewujudkan 
tatanan yang lebih baik.

Perkembangan ekonomi berbasis 
pengetahuan seperti yang terjadi di 
Singapura dan Korea Selatan, yang 
menurut catatan pada tahun 1970 
ekonominya di bawah Indonesia, 
terjadi karena kemampuan sumber 
daya manusianya yang kompetitif 
dan mampu bekerja menghasilkan 
layanan dan produksi yang efektif serta 
efisien. Selain pengelolaan sumber 
daya alam berupa mineral dan batubara, 
Indonesia perlu untuk memastikan 
bahwa sumberdaya manusia yang 
berkompeten, terdidik, dan inovatif, 
dapat disemai dan diciptakan dalam 
segala aspek kehidupan masyarakat. 
Sehingga layanan pendidikan, kesehatan, 
kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, 
dan jaminan sosial dapat terwujud 
bagi seluruh rakyat.

Bursa saham seperti BEI yang 
terus bergerak positif, dan penanaman 
modal yang makin banyak, akan 

semakin mempercepat roda per-
ekonomian dan meningkatkan ke-
mampuan ekonomi masyarakat. 
Dengan terwujudnya daya gerak 
dan mesin baru setelah suksesi 
kepemimpinan di bulan Oktober 
2014, kita optimis bahwa pertumbuhan 
ekonomi akan semakin meningkat, 
pendapatan perkapita akan semakin 
besar, dengan ketimpangan yang 
dapat dikurangi. Penduduk berusia 
produktif yang pada tahun 2015 nanti 
akan berjumlah 136 Juta jiwa akan 
memaksa terjadinya pertumbuhan 
ekonomi. Pemerintah sebagai fasilitator 
harus memastikan bahwa sektor industri 
pertanian, dan manufaktur dapat 
berkembang secara sistematis, se-
bagaimana disampaikan oleh Kepala 
BPPN Armida Alisjahbana. Untuk itu 
diperlukan pengembangan sektor 
perbankan yang berpihak pada pe-
ningkatan investasi SDM, serta industri 
pertanian dan manufaktur, sehingga 
dapat mewujudkan prediksi bahwa 
Indonesia mampu untuk menjadi 
ekonomi terbesar ke-6 di Dunia pada 
tahun 2035 nanti.

Pembangunan ekonomi berbasis 
pengetahuan di Indonesia hanya 
dapat terjadi jika kita meningkatkan 

daya dorong untuk penguatan sistem 
inovasi nasional di sisi produksi, proses, 
dan pemasaran. Semua dapat terjadi 
jika masyarakat Indonesia seluruh 
jarinya terkepal untuk kerja keras 
secara cerdas. 

Kekuatan rakyat terlihat dari 
cuplikan puisi Sapardi Djoko Damono; 
“Selamat pagi Indonesia, seekor burung 
mungil mengangguk dan menyanyi 
kecil buatmu. Aku pun sudah selesai, 
tinggal mengenakan sepatu, dan  
kemudian  pergi untuk mewujudkan 
setiaku padamu, dalam kerja yang 
sederhana.” Fakta bahwa kita memiliki 
jumlah generasi muda yang bekerja 
dari tingkat sederhana hingga kompleks, 
akan menjadi kenyataan yang indah 
jika dapat mewujudkan pemungkin 
(enabler). Pemungkin itu berupa 
berkembangnya seluruh sektor 
ekonomi, sosial, budaya, dan hukum 
yang saling mendukung dengan 
infrastruktur penunjang yang berkelas 
dunia. Penguatan daya saing global 
Indonesia akan terwujud secara 
berkelanjutan dalam mewujudkan 
visi Indonesia Mandiri, Maju, Adil, dan 
Makmur.

Opini
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Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H. 
Direktur Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
Peserta PPRA 51 Lemhannas RI

Bumi Serambi Mekkah Jelang 
Harapan Baru Lewat pemilu 2014

Sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, gegap-
gempita dan antusiasme masyarakat dalam menyambut 
pelaksanaan pemilu Legislatif 9 April 2014 juga cukup 
terasa di Bumi Serambi Mekkah, Aceh.  

“Antusiasme masyarakat Aceh yang tinggi itu dapat 
dilihat dari ramainya massa yang ikut dalam aksi-aksi 
kampanye calon legislatif (caleg) serta dari maraknya 
pemasangan berbagai macam poster dan baliho di tempat-
tempat umum” ungkap Rusjdi Ali Muhammad ketika 
ditemui Majalah Swantara di sela-sela kelas Program 
Pendidikan Reguler Angkatan 51 di Gd. Panca Gatra Lt. 3 
pada Selasa (4/3/ 2014).

Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA 
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kemsesneg RI 
Peserta PPRA 51 Lemhannas RI

Masyarakat Harus Memiliki 
Sikap yang Teguh dan Tegas

Peserta PPRA LI, Prof. Dr. Sihol Situngkir, MBA, 
mengungkapkan rasa prihatin mengenai masih adanya 
kelompok anarkis yang kerap mengganggu kehidupan 
demokrasi di Indonesia. Dalam negara yang berdemokrasi, 
tidak aneh bila muncul kelompok seperti ini, tetapi mereka 
harus terus diawasi dan dikenakan sanksi bila kegiatannya 
melanggar ketertiban.

“Namun sebelum dilakukan penghukuman terhadap 
kelompok masyarakat yang melakukan tindakan anarkis, 
harus ada pembinaan dan sosialisasi peraturan pemerintah  
tentang sanksi-sanksi yang berlaku terlebih dahulu,” 
ujarnya.

Sihol berpendapat, sebagai negara demokrasi, Indonesia 
sebenarnya sudah cukup baik dalam menjamin hak-hak 
warganya dalam menyampaikan aspirasi dan memberikan 
perlindungan hukum. Hal yang kini harus diperhatikan 
adalah ancaman dari pihak-pihak luar yang mencoba 
mengganggu ketahanan negara dengan terus mem-
pengaruhi generasi muda Indonesia. “Bila hal tersebut 
sampai terjadi, artinya kita mengalami kemunduran dari 
apa yang telah dibangun para founding fathers Indonesia”, 
tegasnya. 

Salah satu ancaman yang paling dekat, lanjut Sihol, 
adalah adanya money politic yang kerap terjadi menjelang 

pemilu. Menurutnya, 
upaya memperoleh suara 
seperti itu sangat tidak 
mendidik karena mem-
buat masyarakat hanya 
melihat keuntungan se-
saat saja, tidak memperhitungkan program jangka panjang 
yang diusung oleh para calon legislatif. 

Menurut staf ahli bidang Ekonomi dan Kesejahteraan 
Rakyat Mensesneg RI ini, cara untuk menangkal pengaruh dari 
bahaya iming-iming adalah keinginan kuat dan prinsip 
yang teguh dari masyarakat sendiri untuk menolak imbalan 
dari pemberian suara saat pemilihan umum. Keteguhan 
prinsip masyarakat ini tentunya harus dibangun secara 
terus menerus melalui pendidikan dan sosialisasi yang 
dilakukan pemerintah melalui kegiatan formal maupun 
informal. 

“Sudah saatnya masyarakat sadar bahwa untuk me-
ningkatkan dan meratakan kesejahteraan di Indonesia, 
dibutuhkan wakil rakyat  yang kuat di tingkat legislatif dan 
eksekutif. Hal itu tentu tidak akan didapatkan dari calon 
yang menggunakan cara money politic, melainkan dengan 
menjalankan program-program pemberdayaan saat masa 
kampanye dan saat ia menjabat,” tutupnya.

Harapan Peserta

“ U n t u k  p e m i l u 
Legislatif 2014, terdapat 
12 partai politik tingkat 
nasional dan tiga partai 
tingkat lokal di Aceh yang 
akan menjadi peserta” 
ujar peserta Program Pen-
didikan Reguler Angkatan 
51 ini. Tiga partai lokal 
itu adalah Partai Aceh, 
Partai Damai Aceh dan 
Partai Nasional Aceh. 
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Namun, Rusjdi menekankan kepada semua pihak 
tentang pentingnya menahan diri dan berkepala dingin. 
“Melalui ajang pemilu 2014 ini, mari kita jelang harapan 
baru melalui cara-cara peraihan kekuasaan yang baik, sah 
dan benar”, ujarnya.

Rusjdi mengimbau seluruh komponen masyarakat 
Aceh untuk menutup luka lama dan membuka lembaran 
baru. “Saya berharap semoga dalam kampanye atau 
pelaksanaan pemilu nanti kita tidak saling melukai. Jangan 
sampai membuka konflik internal maupun konflik lokal. 
Kita semua sudah capek berkonflik selama 30 tahun 
terakhir di Aceh,” tandas Direktur Pascasarjana IAIN Ar-
Raniry Banda Aceh ini mengakhiri wawancara. (TN)

Partai lokal di Aceh lahir setelah penandatanganan 
MoU Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan 
Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus  2005 
di Helsinki. Keberadaan partai lokal hasil perjanjian itu 
kemudian diperkuat lebih lanjut melalui Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Partai-
partai lokal tersebut akan memperebutkan kursi legislatif 
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Aceh.

Dunia politik dengan segala dinamikanya yang identik 
dengan konflik dan intrik juga turut mewarnai panggung 
politik Aceh. “Ada semacam konflik, tapi itu wajar dalam 
mencari kekuasaan. Tapi, Alhamdulillah, dapat saya 
katakan secara umum kondisinya aman-aman saja. Konflik 
vertikal yang terjadi dulu itu sudah diakhiri,” tutur Rusjdi.

Genghis Khan Jaya 
Berkat Cuaca

Siapa yang tak mengenal Genghis Khan dan kekaisaran 
besar Mongolia? Genghis Khan yang merupakan pendiri 
kekaisaran Mongolia pemunculannya pada awal abad ke-
13,  saat itu banyak dipengaruhi oleh faktor cuaca yang 
baik. Di jamannya, Genghis Khan menyatukan suku-suku 
Mongol untuk menyerang dan menguasai daerah yang 
luas, meliputi Korea, Cina, Rusia, Eropa Timur, India dan 
Asia Tenggara.

Para peneliti dari Amerika Serikat sempat mempelajari 
lingkaran pohon kuno di tengah kota Mongolia dan me-
ngatakan kemunculannya bertepatan dengan musim ter-
basah dalam kurun waktu lebih dari 1.000 tahun. Rumput 
yang tumbuh dengan cepat, tersedia untuk makanan 
ternaknya yaitu kuda perang.

Hasil penelitian menunjukkan di tahun sebelum 
Genghis Khan berkuasa ditandai dengan bencana 
kekeringan dari tahun 1180-1190, kata sebuah studi di 
Proceedings National Academy of Sciences

Tapi seiring dengan diperluasnya kekaisaran ini dari 
tahun 1211-1225, Mongolia mengalami curah hujan yang 
teratur dan suhu yang sejuk.

“Peralihan dari kekeringan yang ekstrim ke kelembaban 
ekstrim itulah yang kemudian menunjukkan bahwa iklim 
memainkan peran dalam kehidupan manusia,” kata penulis 
dan ilmuwan lingkaran pohon dari Universitas Virginia 
Barat Amy Hessl yang dikutip kantor berita AFP.

vtc.vn“Tapi ini bukanlah hal satu-satunya, pemimpin 
karismatik harus bisa menciptakan kondisi yang ideal 
untuk bisa keluar dari kekacauan, memperkuat pasukan 
dan memusatkan kekuasaan.”

“Di tempat yang tandus, munculnya cairan yang tidak 
biasa mendorong produktivitas tanaman yang tidak 
biasa pula. Dan hal ini pada akhirnya menjadi tenaga kuda. 
Genghis mampu memanfaatkan fenomena itu.”

Bersahabat dengan cuaca yang baik membuat 
Genghis Khan mampu menyatukan suku-suku yang ber-
beda dan dengan cepat dapat menaklukkan negara 
tetangganya.

Harapan Peserta

Intermezzo
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Situs Gunung Padang Diduga 
Sudah Ada sejak Zaman Es

Situs atau bangunan yang berada di dalam perut 
Gunung Padang, oleh Tim Terpadu Riset Mandiri Gunung 
Padang diduga telah ada sejak Zaman Es. Situs Gunung 
Padang sendiri mulai dibicarakan sejak munculnya klaim 
adanya piramida di perut gunung tersebut.

Menurut risetnya, situs Gunung Padang terdiri atas 
empat lapis kebudayaan dengan tiap-tiap lapisan dibangun 
oleh peradaban berbeda. Lapisan tertua diduga berasal 
dari masa 11.000 tahun yang lalu dan diduga dibangun 
oleh peradaban saat itu.   “Jadi (situs Gunung Padang) 
sudah ada sejak Zaman Es,” kata salah satu anggota tim 
riset, Danny Hilman Natawidjaja.

Bagian bangunan di perut Gunung Padang yang 
diduga sudah ada sejak Zaman Es adalah yang berada 
di lapisan paling dasar. Sementara, Arkeolog Universitas 
Indonesia yang juga menjadi anggota tim riset Gunung 
Padang, Ali Akbar, mengatakan bahwa dugaan itu masih 
perlu dikonfirmasi secara arkeologis. 

“Yang sudah dikonfirmasi secara arkeologis adalah 
yang berumur 5.200 tahun,” kata Ali Akbar, arkeolog anggota 
tim riset.  Menurutnya penelitian tentang Gunung Padang 
masih perlu dilanjutkan untuk mengungkap lebih jauh 
lagi tentang kemungkinan adanya peradaban yang lebih 
tua yang pernah hidup di Indonesia.

Danny sendiri telah mengakui bahwa hasil penelitian 
Gunung Padang kontroversial. Salah satu faktornya, 
belum dikenal peradaban maju di Indonesia 11.000 tahun 
lalu. Namun, ia mengungkapkan kemungkinan adanya 
peradaban yang membangun situs Gunung Padang pada 
masa lalu.

Melalui analisis tomografi terungkap adanya zona 
dengan cepat rambat suara rendah. Artinya, terdapat 
rongga di perut Gunung Padang. Sementara itu, 

melalui georadar dan geolistrik mengungkap adanya 
water loss yang juga menjadi indikasi adanya rongga.

Di sisi lain, penelitian geologis terkuak bahwa ter-
dapat lapisan tanah yang bukan hasil pelapukan, melainkan 
dikumpulkan sebagai dasar bangunan.  Kesimpulan hasil 
penelitian memicu kontroversi di beberapa kalangan. 
Beberapa arkeolog dan geolog menganggap bahwa para 
arkeolog dan geolog dalam tim riset itu terlalu “jump to 
conclusion”. 

Oleh karena itu, Danny memaparkan, sangat wajar 
bila kontroversi muncul dari hasil penelitian ini. “Ini 
memang sangat  frontier. Jadi kalau banyak ilmuwan 
kaget, wajar,” katanya. 

Indonesia Masuk Peserta 
Terbaik di ITB Berlin

Indonesia menjadi salah satu dari delapan penerima 
penghargaan terbaik untuk peserta paling mengesankan 
dalam Bursa Pariwisata Internasional atau Internationale 
Tourismus-Borse (ITB) Berlin 2014 dari 11.000 stan yang ikut 
dalam pameran tersebut.

Seperti yang dikutip dari Antara London, Deputi 
Direktur Promosi Internasional untuk Eropa Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Agustini 
Rahayu Senin (10/3), mengatakan kriteria yang dinilai antara 
lain adalah kreativitas, orisinalitas, kualitas layanan, ke-
berlanjutan dan efek khusus.

Agustini mengatakan tahun 2013 Indonesia berperan 
besar sebagai negara mitra resmi pada penyelenggaraan ITB 
Berlin tahun 2013. ITB Berlin di Jerman merupakan pameran 
pariwisata terbesar di dunia untuk kawasan Asia, Australia, 
Oceania.

ITB 2014 di Berlin yang berlangsung 5-9 Maret 
merupakan keikutsertaan Indonesia yang ke 48 kalinya 
dengan mengusung kapal Phinisi dalam upaya menjaga 

Intermezzo

indonesiaproud.wordpress.com

theglobejournal.com
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konsistensi branding yang ditampilkan pada tahun sebelumnya.
Kepada lebih dari 80 jurnalis internasional dalam 

Indonesia Press Conference, Wakil Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar menyampaikan bahwa 
selain 16 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, 
Indonesia juga memperkenalkan lebih banyak lagi destinasi 
yang dapat dikunjungi wisatawan terutama jenis wisata 
adventure atau petualangan dan “niche market” Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri telah memfasilitasi 
88 industri pariwisata yang terdiri dari kalangan perhotelan, 
biro perjalanan dan asosiasi bidang pariwisata lain yang men-
jual berbagai obyek wisata.  Selain itu sejumlah pemerintah 
daerah (pemda) juga mempromosikan Indonesia di ITB 
Berlin beberapa pemda yang ikut antara lain Jawa Barat, Jawa 
Tengah, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa 
Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Papua. 

Misteri Keris Pusaka 
Mpu Gandring Tersimpan 
di Kawah Gunung Kelud

Tahukah anda Gunung Kelud yang meletus hebat  
pada Februari lalu tepat pada tanggal 13 sekitar pukul 22.50 
WIB ternyata menyimpan banyak misteri? Tak tanggung-
tanggung letusan abu vulkaniknya menyebar hingga 
sampai ke Bandung, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat 
(NTB). Tiga orang tewas akibat tertimpa bangunan yang 
roboh lantaran terkena abu vulkanik gunung yang terletak 
di Kediri, Jawa Timur tersebut.

Gunung Kelud sebenarnya memiliki legenda yang 
panjang di negeri ini. Sejak kejayaan Majapahit Gunung 
Kelud juga sempat meletus sehingga menjadi perhatian 
raja Majapahit saat itu, Hayam Wuruk. Bahkan, konon kawah 
Kelud dijadikan tempat memberangus aura jahat keris Mpu 
Gandring oleh Raja Singosari saat itu: Wisnuwardana. 

Keris Mpu Gandring sendiri terbuat dari bongkahan 
logam yang jatuh dari langit atau meteorit dan diduga 
memiliki aura yang sangat jahat dan haus darah. Terbukti, 
nyawa sang empu alias yang membuat keris Mpu Gandring 
tewas oleh keris ini. Selain itu Mpu Gandring juga 
menewaskan prajurit Kebo Ijo, Ken Arok dan Anusapati. 

Belum genap setahun menjadi Raja Singosari, Tohjaya 
tewas dalam peristiwa pemberontakan yang dipimpin oleh 
Ranggawuni yang merupakan anak Anusapati. Ranggawuni 
yang membalaskan dendam ayahnya tersebut akhirnya 
menjadi Raja Singosari dan bergelar Wisnuwardhana (1248-
1268). 

Berabad-abad silam, Jawadwipa (Pulau Jawa) dikisahkan 
selalu dalam kondisi tidak stabil. Daratannya terombang-

ambing, timbul tenggelam terayun oleh gelombang 
samudera. Kalangan dewata di kahyangan pusing tujuh 
keliling, hingga akhirnya muncul ide cemerlang dari Batara 
Guru. 

“Jawadwipa, harus diberi pemberat, biar tidak terus 
terombang-ambing,” demikian ide cemerlang Batara Guru. 
“Mahameru yang ada di Jambhudwipa (India), harus 
dipindahkan ke Jawadwipa,” lanjut sang batara menjelaskan 
gagasannya.

Para dewata sepakat Gunung Mahameru dipindahkan 
ke Pulau Jawa. Namun, dalam proses pemindahan-
nya, bagian gunung berguguran di sepanjang perjalanan, 
hingga menjadi gunung-gunung lain di Jawa. Satu di 
antara gunung-gunung itu adalah Kampud (Kelud). 

Sementara yang lainnya adalah Gunung Katong 
(Lawu), Wilis, Kawi, Arjjunai (Arjuno) dan Gunung Kemukus 
(Welirang). Tubuh Mahameru diletakkan agak miring. 
Menyandar pada Gunung Brahma (Bromo), hingga akhirnya 
menjadi Gunung Sumeru (Semeru). Sedang puncak 
Mahameru didirikan, hingga menjadi Pawitra atau Gunung 
Penanggungan.

Tentang keberadaan Gunung Kelud, konon, kawah 
gunung itu sebenarnya merupakan kuburan dari keris 
Mpu Gandring. Meski kebenaran atas kisah ini masih perlu 
pembuktian, namun banyak warga yang terlanjur 
mempercayainya. Tetapi sejarah mencatat, betapa haus 
darahnya keris ciptaan empu itu.  Selain merenggut jiwa si 
penciptanya, Mpu Gandring sendiri, juga merenggut jiwa si 
pemesan, Ken Arok dan beberapa Raja Singosari lainnya. 

Intermezzo
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Bencana Kabut Asap
Kabut asap akibat kebakaran hutan tampaknya 

masih harus menjadi “tamu tak diundang” tahunan bagi 
Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Hampir di setiap musim 
kemarau, beberapa wilayah di Indonesia sering mengalami 
kebakaran, antara lain wilayah Riau, Kalimantan, dan 
Sumatera. 

Musim Kemarau menjadi alasan utama material 
mudah terbakar di hutan, sehingga api kecil saja dapat 
menghasilkan api yang besar. Pemicu lainnya datang dari 
warga atau perusahaan yang ingin membuka lahan dengan 
metode paling murah, yakni dengan membakarnya.

Lahan yang dibakar pun luasnya tak main-main. 
Kembali pada tahun 1997-1998, kebakaran yang terjadi 

mencakup area seluas 9,7 hektar dan menyebabkan 
penurunan devisa dari sektor pariwisata sebanyak 8,8 
hingga 9.7 juta US dolar. Kebakaran itu dinobatkan menjadi 
kebakaran hutan terburuk sepanjang sejarah Indonesia. 

Kebakaran hutan bukan hanya merugikan sektor 
pariwisata, tapi asap yang dihasilkannya juga sangat 
membahayakan dari sisi kesehatan. Pada kebakaran hutan 
tahun 2014 ini, mesin Indeks Standar Polutan Udara (ISPU) 
yang ditempatkan di beberapa wilayah yang terkena polusi 
asap di Indonesia dan Malaysia menunjukkan tingkat 
“hazardous”, berbahaya. Alat-alat tersebut menunjukkan 
angka 359,3 psi hingga 500 psi (polutant standard index). 
Padahal, bila indeks telah melebihi angka 300, maka udara 
tersebut sudah membahayakan kesehatan manusia. 

Lebih lanjut, asap yang “terekspor” ke negara tetangga 
pun akhirnya mengancam hubungan baik yang sudah 
terjalin. Hampir setiap tahun, protes dilayangkan oleh 
pemerintah negara tetangga, Malaysia dan Singapura, 
kepada Indonesia. 

Namun miris, meskipun pemerintahnya melakukan 
protes keras kepada Indonesia atas bencana kabut asap ini, 
temuan Kementerian Lingkungan Hidup RI menyatakan ada 
8 perusahaan negara tetangga yang harus bertanggung 
jawab atas kebakaran hutan di Indonesia selama beberapa 
tahun terakhir. 

Deputi Bidang Penegakkan Hukum Lingkungan, 
Sudaryono menyebutkan perusahaan-perusahaan asing 
tersebut, yakni PT Langgam Inti Hibrida, PT Bumi Reksa 
Nusa, PT Tunggal Mitra Plantation, PT Udaya Loh Dinawi, PT 
Abdi Plantation, PT Jati Jaya Perkasa, dan PT Multi Gambut 
Industry. 

Sesuai hukum yang berlaku, yakni UU tahun 2009, 
pribadi atau perusahaan yang terbukti bersalah melakukan 
pembakaran hutan bisa dituntut 10 tahun penjara dan 
denda 10 milyar rupiah.  (dari berbagai sumber)

Hot Issue
tempo.co
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Konflik Crimea
Setelah  Presiden Victor Yanukovych diturunkan 

jabatannya atas desakan oposisi, dikabarkan beribu-ribu 
orang yang tak dikenal berseliweran di jalan-jalan Crimea, 
sebuah republik otonomi yang berada di semenanjung 
Ukraina. Orang-orang tak dikenal ini diperkirakan 
merupakan tentara Rusia tanpa seragam yang bertugas 
untuk “menginvasi” Crimea agar daerah ini bergabung 
dengan Rusia. 

Presiden Rusia, Vladimir Putin, awalnya menyangkal 
bahwa ia mengirimkan tentaranya ke wilayah Ukraina 
tersebut. Namun iring-iringan tank yang terlihat melintasi 
perbatasan Rusia dan Ukraina membuatnya tak bisa berkutik 
dan mengakui adanya tentara Rusia di Crimea. Putin 
berdalih bahwa tindakan itu ia lakukan demi melindungi 
warga Rusia yang tinggal di Crimea. Mayoritas penduduk 
di Crimea memang merupakan warga yang berbahasa 
Rusia, yang berjumlah 58,32% dari total penduduk yang 
berjumlah 2.033.700 orang. Sedangkan sisanya, etnis asli 
Ukraina dan Muslim Tatar hanya sebanyak 24,32% dan 12, 
03% saja.

Perebutan semenanjung Crimea ini berawal dari 
penggulingan Presiden Victor Yanukovich oleh pihak 
oposisi Ukraina. Dengan lengsernya seorang presiden yang 
pro-Rusia, negeri ini akan makin menjauh dari pengaruh 
negeri sosialis tersebut dan makin dekat kepada Eropa. 

Kondisi chaos yang melanda Ukraina ini tampaknya 
dipandang Putin sebagai jalan masuk untuk merebut 
kembali daerah yang dulu pernah menjadi bagian dari 
negara yang dipimpinnya ini. Awalnya Crimea merupakan 
kerajaan yang bersekutu dengan Kesaisaran Turki Ottoman. 
Namun, Uni Soviet berhasil mengalahkan kerajaan ini di 
tahun 1700 dan mulai saat itu lah Crimea menjadi bagian 
Rusia. 

Selama lebih dari 200 tahun Crimea berada di bawah 
kekuasaan Rusia. Muslim Tatar, yang merupakan penduduk 
minoritas di Crimea kerap diperlakukan secara diskriminatif 

pada masa pemerintahan Josef Stalin, pada tahun 1920-
1953. Etnis ini bahkan pernah dideportasi paksa ke Asia 
Tengah pada tahun 1944 dan baru kembali ke kampung 
halaman mereka saat Uni Soviet  ambruk. Crimea sendiri 
baru menjadi bagian dari Ukraina pada tahun 1954, 
sebagai kado simbolis saat Moskow masih berkuasa. Dari 
pengalaman buruknya saat masih menjadi bagian dari 
Rusia, wajar saja bila saat ini para muslim Tatar Crimea 
menolak keras penyatuan kembali crimea dengan Rusia. 
(dari berbagai sumber)
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Lemhannas RI Adakan Dialog 
Kebangsaan bagi Unsur Media

Lemhannas RI menyelenggarakan Dialog Kebangsaan 
bagi Unsur Media Angkatan I, berlangsung dari 28-30 Januari 
2014 di Lemhannas RI.  Kegiatan yang bertemakan “Peran 
Media dalam Mengawal Demokrasi Indonesia Mewujudkan 
Harmoni Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” ini diikuti 
oleh 100 peserta dari berbagai unsur media massa di tanah 
air.

Dalam sambutan pembuka, Gubernur Lemhannas RI 
Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A mengungkapkan 
bahwa media memiliki potensi yang sangat besar 
dalam menyalurkan nilai-nilai positif dalam kehidupan 
bermasyarakat, misalnya sebagai medium untuk mendidik 
masyarakat melalui pemupukan nilai-nilai positif dan baik 
dalam diri pembaca dan pendengarnya.

Kegiatan dialog kebangsaan ini merupakan upaya 
untuk melakukan transformasi nilai-nilai kebangsaan 
guna menumbuhkembangkan dan melestarikan rasa 
kebangsaan pada setiap komponen bangsa, khususnya 
bagi insan pers.

Kader dan Caleg Partai Politik 
Tingkatkan Kualitas Pemahaman 
Berbangsa dan Bernegara

Lemhannas RI kembali menyelenggarakan program 
pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi anggota partai 
politik peserta pemilu 2014 Angkatan V di Lemhannas 
RI, Jakarta pada 4-13 Februari 2014. Program tersebut 
dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi 
Susilo Soepandji, D.E.A. di Gedung Dwi Warna Purwa 
Lemhannas RI. Tiga angkatan pertama dari program ini 
telah dilaksanakan pada tahun 2013, sedangkan Angkatan 
IV dilaksanakan pada 21-30 Januari 2014.

Program yang berlangsung selama 10 hari tersebut 
bertujuan meningkatkan kualitas pemahaman berbangsa 
dan bernegara yang bersumber dari empat konsensus 

dasar bangsa Indonesia, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Sesanti 
Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI 
mengharapkan agar partai politik tidak terjebak pada 
kepentingan politik sesaat, jangka pendek, dan pragmatis 
yang akhirnya rentan terhadap berbagai konflik, ketegangan, 
dan perpecahan antar parpol dalam memperebutkan 
kekuasaan tanpa mengindahkan kepentingan bangsa, 
negara, dan masyarakat.

Lemhannas RI Tanamkan Nilai-nilai 
Kebangsaan bagi Pengusaha Muda 
Indonesia

Lemhannas RI melaksanakan program Pemantapan 
Nilai-nilai Kebangsaan yang diikuti oleh anggota Himpunan 
Pengusaha Muda (HIPMI) Angkatan III pada 17-23 Februari 
2014, di Gedung Dwi Warna Lemhannas RI.

“Kemakmuran negara bisa dicapai jika iklim dunia 
usahanya maju dan berkembang”, ucap Prof. Dr. Ir. 
Budi Susilo Soepandji, D.E.A. dalam sambutannya.  Para 
peserta, sebagai pengusaha muda, memiliki posisi yang 
strategis dalam perekonomian Indonesia. Usaha mereka 
dalam membangun kesejahteraan dan memperkuat 
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perekonomian Indonesia diharapkan akan terus sejalan 
dengan misi nasional bangsa yang mengacu kepada nilai-
nilai, norma, konsepsi, dan wawasan kebangsaan yang 
berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Kegiatan yang berlangsung selama sepekan tersebut 
diharapkan dapat membentuk pola pikir komprehensif, 
integral, dan holistik yang berdasarkan nilai-nilai 
kebangsaan pada diri para pengusaha muda.

kementerian/lembaga, Lemhannas RI menggelar Dialog 
Kebangsaan Pimpinan Tingkat Nasional. Dialog ini sendiri 
dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu Tahap I (6 Maret 2014) 
untuk brainstorming dan peletakan koridor pemahaman 
konsep wawasan kebangsaan ke-Indonesia-an yang 
dipaparkan oleh para Tenaga Profesional Lemhannas RI, 
antara lain Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi, Mayjen 
TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra Wingarta, S.I.P., dan Mayjen TNI 
(Purn) Lumban Sianipar, S.I.P. 

Penguatan wawasan kebangsaan pada pimpinan  
tingkat nasional, menurut Gubernur Lemhannas RI Prof. 
Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A, merupakan bentuk 
kontribusi bagi pembangunan kehidupan demokrasi yang 
beretika, berbudaya dan bermartabat. 

Selain menjadi sarana berbagi pandangan dan 
pemahaman, dialog kebangsaan ini juga sebagai 
wadah pemikiran untuk mencapai rumusan ideal dalam 
membangun Indonesia menjadi kekuatan besar ekonomi 
dunia pada tahun 2030.

Sementara pada 11-13 Maret diselenggarakan Tahap 
II yang menghadirkan Profesor Riset LIPI Prof. Ikrar Nusa 
Bhakti, Prof. Dr. Saldi Isra untuk bidang politik dan Tenaga 
Ahli Pengkaji Bidang Ekonomi Lemhannas RI Prof. Dr. 
Miyasto serta Prof. Dr. Jana Tjahyana Anggadireja, MS, Apt 
untuk bidang ekonomi.

Pada Tahap III yang berlangsung 18-20 Maret, hadir 
sebagai narasumber yaitu Sosiolog dari Universitas 
Indonesia Dr. Imam B. Prasodjo, Rektor Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Komaruddin 
Hidayat dan Tenaga Ahli Pengajar Bidang Sosial Budaya 
Lemhannas RI Prof. Dr. Njaju Jenny M.T. Hardjatno untuk 
bidang sosial budaya. Sedangkan dalam bidang pertahanan 
dan keamanan diisi oleh Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri dan 
Prof. DR. Farouk Muhammad Saleh. 

Dialog kebangsaan yang sempat dihadiri Panglima 
TNI, Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), 
Dan Seskoal, Wakasal, Sekjen Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif RI, dalam beberapa sesi dari acara tersebut 
juga disiarkan secara langsung oleh TVRI Pusat. (TN)

Lemhannas RI Buka Program Pendidikan 
Reguler Angkatan (PPRA) 51 

Dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi 
Susilo Soepandji, D.E.A. pada Selasa, 25 Februari 2014, 
Program Pendidikan Regular Angkatan (PPRA) 51 Tahun 
2014 diikuti oleh 95 peserta yang berasal dari berbagai 
komponen bangsa seperti dari TNI, Polri, birokrat, partai 
politik, dunia akademik, ormas serta perwakilan dari 
tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. 
Sebagaimana program PPRA sebelumnya, PPRA 51 diikuti 
oleh delapan peserta asing dari negara sahabat, yaitu dari 
Aljazair, Liberia, Myanmar, Srilanka, Thailand, Timor Leste, 
Zimbabwe dan Malaysia.

PPRA 51 yang berlangsung selama 7,5 bulan memiliki 
mekanisme dan proses penyelenggaraan pendidikan yang 
meliputi pembelajaran jarak jauh (e-learning/off-campus) 
selama 1,5 bulan dan on-campus selama 6 bulan.

Dalam sambutan pembukaannya, Prof. Dr. Ir. Budi 
Susilo Soepandji, D.E.A. menyampaikan bahwa keragaman 
latar belakang profesi, disiplin ilmu dan pengalaman para 
peserta diharapkan akan mampu mendinamisasikan 
proses pendidikan, sehingga dapat menghasilkan karakter 
para pemimpin tingkat nasional yang memiliki wawasan 
kebangsaan yang kuat dan visioner.

Lemhannas RI Gelar Dialog Kebangsaan 
PimpinanTingkat Nasional

Guna membahas isu-isu terkini dan mengumpulkan 
pemikiran-pemikiran dari para pakar, praktisi maupun 
dari beberapa pejabat tinggi negara dan perwakilan dari 
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Dikotomi Ilmu Teoretis dan Praktik 
Tidak Untuk Diperdebatkan

Sebelum berkecimpung di dunia birokrasi, Prof. DR. 
Miyasto, SU. memulai kariernya sebagai dosen di 
Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas 

Diponegoro (Undip). Meniti tangga pertama dalam jenjang 
karier di dunia akademik sebagai pembantu Dekan I di 
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip (setara Eselon II), 
ia pun kemudian diangkat menjadi Pembantu Rektor I 
(setara Eselon I-B) di universitas yang sama pada 1998-
2000. Setelah diangkat sebagai dekan di Fakultas Ekonomika 
dan Bisnis Undip, ia dipercaya menjadi Guru Besar Undip 
di Fakultas Ekonomika dan Bisnis pada tahun 1997. 

Jejak karier Miyasto bisa dibilang cukup cemerlang. 
Pada tahun 2000, ia diangkat menjadi Ketua Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) 
Provinsi Jawa Tengah oleh Gubernur Jawa Tengah. 
Jabatan tersebut ia emban selama enam tahun. Pada saat 

bersamaan, oleh pemerintah provinsi, ia juga diangkat 
menjadi Komisaris Utama di salah satu per-usahaan 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Wijaya 
Kusuma yang bergerak di bidang pengembangan 
kawasan industri di Semarang, Jawa Tengah. 

Sementara sebagian orang sibuk memper-
masalahkan antara dikotomi antara dunia akademik 
(teori) dan dunia praktik, Miyasto lebih memilih 
untuk fokus pada pekerjaan yang dihadapinya. 
Ia mengaku merasakan betul bagaimana pe-
ngalaman-pengalaman teori di bidang ekonomi, 
terutama dalam konsentrasi (majoring) bidang 
ekonomi makro, sangat mewarnai derap 
langkahnya saat ia menjabat sebagai kepala 
Bappeda. Hal tersebut membuatnya ber-
keyakinan bahwa dikotomi teori dan praktik 
itu tidaklah untuk dipertentangkan. Ber-
dasarkan pengalamannya pula, ia ber-
kesimpulan bahwa teori justru akan meng-
akselerasi atau mempercepat kemampuan 
seseorang untuk beradaptasi dalam lingkungan 
yang berbeda, sedangkan praktik akan mem-
perkaya teori tersebut. 

“Sementara ilmu teoretis akan mengakselerasi atau mempercepat kemampuan seseorang untuk 
beradaptasi dalam lingkungan yang berbeda, maka praktik akan memperkaya teori yang dimiliki oleh orang 
tersebut”, ungkap Guru Besar Ekonomi Universitas Diponegoro sekaligus Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ekonomi 
Lemhannas RI Prof. Miyasto saat diwawancarai Majalah Swantara pada Selasa (18/3/2014) di Lemhannas 
RI terkait dikotomi ilmu teoretis dan praktik. Untuk itu, ketika seorang akademisi terjun ke dunia birokrasi, 
diperlukan seni tersendiri untuk bisa mengawinkan keduanya.

Prof. DR. Miyasto, SU
Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ekonomi Lemhannas RI dan Guru Besar Ekonomi Universitas Diponegoro
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tidak boleh hilang, terutama prinsip-prinsip yang berkaitan 
dengan norma, etika, tata laksana administrasi dan lain 
sebagainya. Hal serupa juga berlaku dalam dunia akademik.

Tapi dalam praktik memang kita perlu melihat kondisi 
lingkungan strategis dengan dinamikanya yang cukup 
tinggi. Kuncinya adalah mekanisme kerja sama dan koor-
dinasi vertikal dan horizontal yang berperan penting untuk 
keberhasilan suatu tugas. “Karena manajemen itu kan 
getting things done by other people. Kita memperoleh 
sesuatu dari kerja orang lain.  Sehingga itu, agar tujuan 
bersama tercapai, kita harus mampu memberikan motivasi. 
Orang akan termotivasi kalau dia merasa dihargai dan 
diajak bicara, baik dengan mereka pada tingkatan rendah 
hingga tingkatan tinggi”, nasihat Miyasto.

Menara Gading Para Akademisi
Ketika dimintai pendapat mengenai fenomena 

menara gading (ivory tower) para akademisi,  pria kelahiran 
Salatiga ini menjelaskan, “Sebenarnya tidak salah juga 
kalau akademisi ingin berkonsentrasi di bidang akademis 
saja, karena dengan begitu ilmunya akan semakin tajam 
dan terasah. Tapi ada pandangan, kalau bergerak di dunia 
akademis saja maka akan kering, karena ilmu itu 
berkembang”, ujarnya. 

“Saya mengajar ekonomi makro, manajemen strategi, 
kemudian juga ekonomika. Kalau saya hanya di perguruan 
tinggi saja, ilmu saya memang akan berkembang, men-
dalam dan tajam, tapi ya hanya di situ saja”, tuturnya. 
“Warna dalam pekerjaan saya bisa menambah keilmuan 
saya, dan itu tidak akan bisa maksimal manakala saya 
hanya menekuni salah satu sektor saja”, ungkapnya.

Menurut Miyasto, semuanya itu tergantung pada 
bagaimana cara seseorang mengelola semua warna 
dalam pekerjaannya. Dan untuk itu memang dibutuhkan 
suatu seni sendiri. “Jadi, sekali lagi, bagi saya tidak ada 
kubu-kubuan atau pun dikotomi. Semuanya ada baiknya 
dan masing-masing bisa dilakukan. Kalau mau fokus di 
dunia akademis saja juga tidak apa-apa. Asalkan dengan 
ketekunannya akan menghasilkan sesuatu yang ber-
manfaat. Atau pun untuk alasan memperluas cakrawala,” 
ujarnya mantap.

Kaidah Akademis di Lemhannas RI
Prof. Miyasto melihat kaidah akademis di Lemhannas RI 

sudah berada di jalur yang benar, on the right track. Tugas 
pokok dan fungsi utama Lemhannas RI ada tiga, yaitu, 
mendidik kader-kader pimpinan tingkat nasional, melakukan 
pengkajian strategis dan konseptual yang masukannya 
nanti disampaikan ke Presiden RI, lalu melakukan upaya 
pemantapan nilai-nilai kebangsaan. “Saya melihat apa 
yang dilakukan selama ini sudah bagus dan mengalami 
progress yang cukup baik” ujarnya. 

Bagi Miyasto, seorang pemimpin itu tidak boleh 
melihat suatu persoalan hanya dari satu sektor saja, tapi 

“Batas usia masa kerja di Pemerintahan Daerah (Pemda) 
adalah maksimum 56 tahun. Maka agar tidak pensiun dini, 
saya kembali ke perguruan tinggi”, ujar pria kelahiran 8 
Februari 1988 ini. Di saat yang bersamaan pada 2006, oleh 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono saat 
itu, ia diminta menangani program rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca gempa bumi di Jawa Tengah. Tahun 
2008, ia mulai bertugas di Lemhannas RI sebagai Tenaga 
Ahli Pengkaji Bidang Ekonomi. Selanjutnya, tahun 2009 
hingga saat ini, ia diberi tugas oleh Gubernur Lemhannas RI, 
di samping sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ekonomi, 
untuk menjabat sebagai Ketua Laboratorium Pengukuran 
Ketahanan Nasional (Labkurtannas). Ia mengaku men-
dapatkan banyak hikmah dari berkecimpung di dunia 
birokrasi dengan latar belakangnya sebagai dosen, 
“pengalaman saya jadi cukup memadai lah,” ujarnya 
dengan rendah hati.

Titik balik (turning point) kehidupan dan keluarga
Sebagai insan yang beriman, Miyasto amat meyakini 

akan adanya campur tangan Allah di setiap langkah 
kehidupannya. Menurutnya, titik balik dalam kehidupan 
kariernya adalah ketika menjadi Ketua Bappeda. Ia tidak 
pernah mengira akan dikontak oleh Gubernur Jawa 
Tengah (saat itu dijabat oleh Mardiyanto) yang ketika itu 
membutuhkan orang yang memiliki kompetensi di bidang 
makro ekonomi dan sistem perencanaan. “Pada saat 
masuk ke dunia birokrasi, saya berpendapat, bahwa sebagai 
orang baru, saya harus mampu beradaptasi dengan
lingkungan yang berbeda dari lingkungan saya sebelumnya 
di perguruan tinggi. Alhamdulillah saya bisa beradaptasi 
dan bersinergi dengan orang-orang yang ada di Bappeda 
yang berasal dari berbagai latar belakang profesi dan 
disiplin ilmu. Jadi, itu tadi, ada Tuhan yang menentukan”, 
ujar pria yang pernah terpilih menjadi dosen teladan I 
Fakultas Ekonomi Undip ini mantap. 

Dalam kehidupan keluarganya, suami dari Dra. Endang 
Tri Widyarti dengan dua orang anak ini menyatakan bahwa 
kualitas dan kuantitas interaksi dengan anggota keluarga 
sama pentingnya, meskipun tidak harus setiap hari. 
Komunikasi juga tidak harus bertemu langsung, tapi bisa 
dilakukan lewat telepon dan alat komunikasi modern lain-
nya. Setiap Jumat Miyasto masih harus ke Semarang 
untuk mengajar. Hal ia lakukan agar jabatan akademik 
sebagai guru besarnya tidak diputus. Sedangkan hari Jumat 
hingga Minggu ia gunakan untuk berkomunikasi dengan 
keluarga sebelum kembali ke Jakarta untuk menunaikan 
tugasnya di Lemhannas RI. 

Konsep Manajemen dan Etika Birokrasi 
Menurut Miyasto, di manapun ditempatkan, kita harus 

selalu berpegang teguh pada prinsip dan kaidah-kaidah 
normatif yang harus diikuti. Menghadapi manajemen dan 
lingkungan strategis yang sangat bervariasi, prinsip itu 
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harus dari multi sektor yang kemudian dilaksanakan 
secara simultan. Pendekatan Asta Gatra yang dilakukan 
Lemhannas RI memang merupakan suatu pendekatan 
yang sangat diperlukan agar setiap sektor itu bisa bersinergi 
secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan 
nasional. “Jadi, metodologi yang digunakan sudah cukup 
baik. Di Lemhannas RI peserta program dilatih kemampuan 
berkoordinasi melalui Sistem Manajemen Nasional 
(Sismennas)”, tandasnya.

Sebenarnya kesuksesan seorang pemimpin juga di-
pengaruhi oleh faktor moral dan etika serta semangat 
juang (fighting spirit) dari pemimpin itu sendiri, tambah 
Miyasto. “Ini semua tentunya bisa dibangun melalui nilai-
nilai kebangsaan kita. Namun, kalau kita tidak percaya diri 
dalam menghadapi persaingan maka kita akan kalah. 
Pendidikan di Lemhannas RI salah satunya adalah untuk 
membangun kepercayaan diri itu tadi dan juga untuk 
membangun kemampuan koordinasi”, jelas Miyasto.

Kepemimpinan Nasional di Mata Miyasto
Ada dua hal, menurut Miyasto, yang perlu ditingkatkan 

dari sistem demokrasi di Indonesia. Pertama; sistem 
demokrasi yang ada sekarang ini adalah sistem 
yang cukup mahal (high-cost politics). Untuk melahirkan 
seorang pimpinan nasional dan juga pimpinan daerah, 
biaya yang dikeluarkan sangat besar. Untuk itu, harus 
ada upaya untuk menciptakan sistem demokrasi yang 

bisa diakses oleh calon-calon pemimpin yang ber-
integritas, berkapabilitas dan berkomitmen terhadap 
bangsa dan masyarakat. “Dengan demikian semua orang 
yang memenuhi persyaratan tadi bisa memiliki akses, jadi 
tidak hanya mereka yang mempunyai kemampuan 
finansial dan massa yang besar”, ujarnya.

Kedua; pengawasan dari masyarakat sudah cukup 
baik. Ada keterbukaan meski kadang kebablasan. “Peran 
media massa itu sebetulnya sangat penting. Kalau media 
massa bisa disinergikan untuk mengakselerasi pencapaian 
tujuan nasional, maka itu akan sangat bagus”, ujarnya.

Menghadapi tantangan yang menghadang di masa 
mendatang, Miyasto berpandangan bahwa bangsa 
Indonesia harus fokus dalam mengejar ketertinggalannya. 
“Persaingan ekonomi itu ke depannya akan sangat keras. 
Apalagi nanti di tahun 2015, kita akan menjadi bagian 
komunitas masyarakat ASEAN. Nah, di dalam persaingan, 
yang mesti kita perhatikan adalah bagaimana kita mem-
perkuat internal factor kita” ujar Prof Miyasto dengan 
mimik serius.

 “Untuk penguatan internal faktor ini kita harus solid. 
Soliditas ini terdapat dalam sila ketiga Pancasila. Yang 
perlu kita perbaiki adalah, pertama, bagaimana kita 
merebut pasar domestik. Kita sekarang ini berkelahi di 
dalam negeri saja kalah”, ungkapnya prihatin. “Jadi, harus 
ada semacam gerakan nasional. Misalnya saja, pegawai 
negeri setiap hari pakai batik. Terus, rekanan pemerintah 
diimbau pakai batik. Kedua, sumber daya manusia. Se-
benarnya kalau kita lihat, negara-negara yang unggul 
dalam persaingan adalah negara yang mampu menciptakan 
perubahan melalui teknologi. Mau tidak mau kita harus 
segera menuju ke penguasaan teknologi”, papar Miyasto.

Perilaku Apatis Masyarakat Menjelang Pemilihan 
Umum 2014

Menyikapi perilaku apatis dan fenomena golput 
(golongan putih), Miyasto menilai hal tersebut sebetulnya 
tidak perlu terjadi. Sejelek apa pun mekanisme dan sistem-
nya, tetap saja masih ada yang bagus. “Cobloslah sesuai 
dengan pilihan hati nurani. Karena kalau tidak mencoblos, 
orang-orang yang baik ini akan kehilangan peluang untuk 
menjadi pimpinan nasional”, imbaunya. Oleh karena itu, 
dibutuhkan pendewasaan politik. Demokrasi, lanjutnya, 
akan berjalan dengan baik kalau semua orang sudah 
dewasa dan pintar dalam berdemokrasi.

Terakhir, Miyasto juga menambahkan bahwa salah 
satu ciri bahwa seseorang itu sudah dewasa dan well-
informed adalah terlihat dari pengetahuan politiknya. 
“Jadi asumsi dari pilihan langsung itu adalah bahwa setiap 
orang yang berhak memilih itu sudah pintar, sudah cerdas 
dan sudah bisa memilih orang-orang yang baik. Jadi, 
imbauan saya, janganlah jadi Golput, pilihlah orang-orang 
terbaik. Banyak juga yang masih lurus”, imbaunya.
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 “Optimis, Jangan Mundur Sebelum Menang”, ungkapan 
tersebut merupakan penyemangat tersendiri bagi Subandi, 
juara pertama tingkat nasional lomba pengucapan Panca 
Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) 
Kementerian dan Lembaga (K/L) berturut-turut di tahun 
2012 dan 2013. Subandi tampil mewakili lembaga tercinta, 
Lemhannas RI. Kunci sukses pria kelahiran Batang, 16 Juni 
1979 ini adalah sikap optimis dan percaya diri dalam 
menuju kemenangan. 

Bagi Subandi, pengucapan sumpah pegawai negeri 
sipil bukanlah perkara main-main. Pengucapan Panca 
Prasetya KORPRI harus didasarkan pada penghayatan dan 
peresapan mendalam  terhadap nilai-nilai yang terkandung 
di dalam isinya. “Perasaan gugup, deg-degan atau grogi 
pasti ada, tapi kalau dihayati maknanya dan percaya diri, 
insya Allah gak akan lupa” ujar Subandi. Ia berujar, sejak di-
perkenalkan dengan Panca Prasetya KORPRI pada saat 
pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan, ia hampir tidak 
pernah lupa akan “sumpah” para pegawai negeri sipil 
(PNS) itu. 

Saat ini Subandi bertugas di staf tata usaha Kedeputian 
Pendidikan Lemhannas RI sebagai Operator Komputer. 
Selain mengoperasikan komputer, tugas sehari-harinya 
adalah membantu menyiapkan bahan ajar, melayani dan 
mendampingi pimpinan saat pemberian materi ajar ke 
peserta pendidikan di Lemhannas RI. Penggemar olahraga 
tenis meja ini merasakan betul manfaat yang ia peroleh 
dalam melaksanakan tugas tersebut. “Saya suka baca-baca 
isi materi pelajaran sebelum dibagikan, jadi sedikit banyak 
tahu isi materi. Itu jadi pengetahuan tersendiri bagi saya”, 
ungkapnya dengan tersenyum. 

Bagi Subandi, pendidikan merupakan hal utama yang 
harus ditempuh untuk kehidupan yang lebih baik. Ia 
merasakan betul bagaimana pendidikan bisa menjadi 
kereta penggerak kehidupan hingga saat ini. “Alhamdulillah 
sekarang saya kuliah dengan beasiswa Lemhannas RI di 
Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan sudah hampir 
memasuki semester VI,” imbuhnya. Bagi pria berusia 35 
tahun ini,  pendidikan akan memperluas wawasan dan cara 
pandangnya dalam menghadapi suatu permasalahan atau 
situasi. Ilmu yang telah diperoleh tentu akan berdampak 
banyak terhadap perkembangan pribadi, selain menambah 
pengetahuan dalam bidang akademik, pendidikan pun 
membentuk mental menjadi diri yang lebih berwawasan 
dan bijak. “Jenjang pendidikan membuat paradigma yang 
tadinya sempit menjadi lebih luas,” tambah Subandi. 

Subandi bercerita tentang pengalamannya dulu ketika 
bekerja sebagai pekerja bangunan. “Pas kerja bangunan 
dulu saya ngaspal jalan, bikin gedung, dan lain-lain,” 
katanya sambil menerawang ke masa lalu. Di tahun 1996 

mulai bekerja menjadi petugas cleaning service (kebersihan, 
red). Selanjutnya ia mendapatkan kesempatan untuk men-
jadi pegawai honorer di Lemhannas RI pada tahun 2002. 
Kesempatan tersebut tidak ia sia-siakan karena sejak awal, 
bapak dua orang putri ini memiliki keinginan kuat untuk 
menjadi PNS. 

Berkat doa dan semangat yang tidak pernah padam, 
di tahun 2009 Subandi pun diangkat menjadi PNS, suatu 
impian yang akhirnya menjadi kenyataan. “Alhamdulillah, 
menjadi PNS di Lemhannas RI merupakan suatu kehormatan 
tersendiri. Saya tidak akan sia-siakan amanah yang sudah 
Allah berikan kepada saya”, ujar Subandi mantap. Selain 
kebanggaan profesi, menjadi PNS baginya merupakan 
suatu bentuk pengabdian dan kerja nyata kepada negara. 

Subandi mengaku merasa nyaman bekerja di Lemhannas RI 
karena lingkungan kerja yang akomodatif dan rekan kerja 
yang suportif.  Ia berharap, Lemhannas RI akan terus mem-
berikan kesempatan beasiswa bagi para pegawai. Karena 
dengan peningkatan pendidikan, otomatis akan me-
ningkatkan peran dan sumbangsih pegawai kepada 
Lemhannas RI. Subandi berujar, pendidikan dan disiplin 
pegawai akan mampu membuat Lemhannas RI tetap 
harum namanya, semakin maju dan semakin mantap 
dalam menjelang world class institution (WCI). 

SUBANDI : Optimis, Jangan Mundur 
Sebelum Menang!

Profil
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Bagi alumni PPSA 19, Ikhsan Tanggok, hal yang perlu 
diperhatikan dalam memilih wakil rakyat/calon legislatif 
adalah latar belakang dari calon itu sendiri, baik pendidikan, 
pengalaman dalam memimpin dan yang paling penting 
adalah mereka tidak pernah terlibat dalam perkara korupsi. 
“Ada kekhawatiran, kebanyakan dari mereka yang maju se-
bagai calon legislatif adalah orang-orang yang hanya 
mengandalkan modal atau pendanaan yang besar. 
Hal ini tentu saja memprihatinkan karena 
merekalah nantinya yang akan menentukan 
perjalanan nasib bangsa ini ke depannya,” 
kata Ikhsan Tanggok.

Agar tidak terjebak dalam memilih 
calon yang kurang berkualitas, 
hendaknya pemilih mencari informasi 
terlebih dahulu mengenai orang-orang 
yang menjadi calon legislatif (caleg) di 
daerahnya. “Namun tentu saja hal ini tidak 
mudah dilakukan karena tidak banyak 
informasi yang membeberkan karakter  
keseharian para caleg sebelum mereka terlibat dalam 
kancah politik. Apatisme masyarakat terhadap latar 
belakang para caleg ini sedikit banyak dipengaruhi oleh 
stigma perilaku koruptif yang dilakukan oknum-oknum di 

pemerintahan”, kata Guru Besar Universitas Islam 
Nasional ini. Selain itu, perilaku caleg yang baru menampak-
kan diri dalam kegiatan sosial saat menjelang waktu 
pemilihan umum turut membangkitkan rasa antipati 
masyarakat. 

Menurut Ikhsan, sosialisasi dan pendidikan politik bagi 
para pemilih pemula dirasa masih sangat kurang hingga saat 

ini. “Idealnya, pelajar SMA dan mahasiswa diberikan 
pendidikan mengenai politik yang terintegrasi 

dengan kurikulum sekolah/perkuliahan se-
hingga mereka lebih memahami tentang 
pentingnya pemilu dan politik dalam 
kehidupan.

Ia juga menyoroti minimnya tingkat 
partisipasi politik masyarakat minoritas, 
misalnya pada etnis Tionghoa di berbagai 

daerah dan di kalangan umat Islam kelompok 
tertentu yang dianggap “sesat”.  Bagi Ikhsan, 

hal tersebut dapat berdampak pada terancam-
nya keberagaman di Indonesia. “Partai politik dan 

pemerintah hendaknya bisa memfasilitasi kepentingan 
kelompok minoritas ini sehingga mereka bisa lebih aktif 
dalam berpolitik dan melaksanakan hak-hak mereka sebagai 
rakyat Indonesia, pungkasnya. (TR/SP) 

“Seorang pemimpin harus mempunyai visi dan 
misi yang jelas serta kemampuan dalam meng-
implementasikan hal-hal yang sudah tertuang 
dalam Undang-undang Dasar 1945,” ungkap 
alumnus Indratmo Soekarno saat di-
wawancarai Majalah Swantara terkait 
dengan karakteristik pemimpin yang 
dibutuhkan Indonesia di masa sekarang.

Menurut Alumnus Program Pen-
didikan Singkat Angkatan 19 Lemhannas RI 
ini, pemimpin tidak hanya dituntut untuk 
bisa menyampaikan pandangan dan 
impiannya, tapi juga harus mampu menjelaskan 

Ikhsan Tanggok
Alumnus PPSA XIX

Banyak Pemilih Belum Jeli  Telusuri 
Latar Belakang Para Caleg

Prof. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc., Ph.D
Guru Besar Teknik Sipil Universitas Gajah Mada
Alumnus PPSA 19

Pemimpin Harus Mampu Menjadi Dirigen
detail pelaksanaan serta mengontrol prosesnya. 
“Pemimpin harus mampu menjadi dirigen dan 

mengomandoi seluruh jajarannya untuk 
bekerja dalam mewujudkan visi nasional,” 

ujar Indratmo.
Karakteristik kepemimpinan yang 

dibutuhkan selalu berubah-ubah sesuai 
dengan situasi dan kondisi yang dihadapi 
suatu bangsa. Sebagai contoh, di awal 
terbentuknya bangsa ini, rakyat Indonesia 

membutuhkan seorang Bung Karno yang 
memiliki semangat menyala-nyala dalam 

menyatukan seluruh Nusantara. “Untuk kondisi 

Suara Alumni
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kekinian, karakteristik pemimpin yang kita butuhkan adalah 
mereka yang mampu melakukan pemerataan kesejahteraan 
di segala lapisan masyarakat di seluruh Indonesia”, ujar 
Indratmo. 

Saat ini Indonesia memiliki permasalahan kesenjangan 
sosial yang harus segera dicarikan solusinya oleh pemimpin 
bangsa. Ternyata, di tengah pertumbuhan ekonomi 
Indonesia yang tinggi, kemakmuran tidak terdistribusi 
secara merata. “Itulah yang menjadi tantangan pemimpin 
Indonesia masa kini”, tegas Indratmo. “Kita membutuhkan 
orang-orang yang mempunyai rasa nasionalisme yang kuat 
untuk melakukan pemerataan kesejahteraan. Jadi, ini 

merupakan persoalan yang lebih luas dan kompleks dibanding 
menaikkan keuntungan semata,” kata Guru Besar Teknik Sipil 
Universitas Gajah Mada ini. 

 Lebih lanjut dijelaskan olehnya bahwa untuk men-
ciptakan sinergi yang kuat antara berbagai kalangan, 
dibutuhkan manusia-manusia yang mau menjalankan ber-
bagai regulasi yang ada dalam UU dengan penuh ketaatan 
dan disiplin. Karena itu, kualitas SDM, terutama kesadaran 
masyarakat tentang kepentingan nasional dan wawasan 
kebangsaan, merupakan salah satu hal paling penting yang 
harus dimiliki bangsa Indonesia. (TR/SP)

Aimee Dawis, Ketua Bidang Komunikasi Paguyuban 
Sosial Warga Tionghoa, melihat, saat ini tingkat partisipasi 
politik  kaum minoritas di Indonesia, khususnya  etnis 
Tionghoa, telah meningkat dari sebelumnya, yakni dua 
hingga tiga kali lipat. Sebelumnya warga Tionghoa 
kebanyakan hanya menjadi pemilih pasif, kini mereka  
terlibat langsung dengan menjadi calon legislatif di tempat 
tinggalnya masing-masing. 

Keterlibatan etnis Tionghoa dalam kancah politik 
merupakan bagian penting  sejarah perjalanan 
bangsa. Identitas budaya Tionghoa  baru hidup 
kembali setelah tahun 1998. Pada saat 
tersebut, kaum Tionghoa mendirikan 
partai politik sebagai wadah politik 
yang mengedepankan kepentingan 
warga Tionghoa. Meski tidak men-
dapat dukungan yang besar, tapi 
momentum tersebut menjadi awal 
kebangkitan kelompok etnis 
Tionghoa pasca Orde Baru. 

“Kemunculan tokoh-tokoh politik 
dari etnis Tionghoa yang mampu 
menarik simpati masyarakat umum, 
dan juga sukses dalam karier politiknya, 
telah memberikan motivasi tersendiri bagi 
para warga etnis Tionghoa lainnya untuk 
ikut terjun dalam dunia perpolitikan tanah air,” kata Aime. 
Basuki Tjahja Purnama, atau biasa disebut Ahok misalnya,  
berhasil menjadi wakil gubernur DKI Jakarta setelah 

mengawali karier politiknya sebagai bupati di tanah 
kelahirannya, Belitung. Di awal pencalonannya, banyak 
pertentangan yang dikaitkan dengan isu suku, agama, ras 
dan antar golongan (SARA). Adanya paham bahwa etnis 
Tionghoa merupakan warga ‘pendatang’ dan tidak bisa 
membaur dijadikan salah satu alasan di balik polemik 
penolakan terhadap pencalonan warga etnis Tionghoa 
untuk menjadi calon legislatif. Hal itu membuat kiprah 

politik warga Tionghoa sebagian besar hanya 
berkembang di daerah yang mayoritas 

populasinya adalah warga Tionghoa 
sendiri, seperti di Singkawang, Kalimantan 

Barat. 
Sebagai negara yang terdiri 

lebih dari 300 kelompok etnis, 
pemahaman akan persatuan dan 
kesatuan bangsa harus selalu 
ditingkatkan demi menjaga 
kerukunan dalam hidup ber-
masyarakat, berbangsa dan ber-

negara. Untuk itu, persoalan hak 
warga etnis minoritas yang tidak 

terwakili di masyarakatnya sendiri 
harus mendapat perhatian yang serius 

dari calon legislatif yang ingin me-
wujudkan misi persatuan dan kesatuan 

bangsa. Sebagaimana yang disampaikan Aimee Dawis, 
bicara mengenai warga minoritas berarti ikut berbicara 
mengenai keberagaman di Indonesia.  (TR/SP)

Aimee Dawis
Alumnus PPRA 50

Etnis Tionghoa Ramaikan Kancah 
Perpolitikan Tanah Air

Suara Alumni
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Gubernur Lemhannas RI menyambut kedatangan Panglima TNI saat hadir pada acara Dialog Kebangsaan 
Pimpinan Tingkat Nasional pada Selasa (18/3)  di Gedung Pancagatra Lt.III Timur Lemhannas RI.
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Politik itu Suci
“Bahwa politik itu bisa menjadi kotor, itu betul. Tapi, 

kalau dalam politik sudah bersih semua, ngapain harus kita 
layani dan bersaksi di situ. Justru karena banyak tantangan 
dalam politik, maka kita harus melayani”. Sepenggal kalimat 
tersebut menjadi inti dari prolog buku Politik itu Suci : 
Pemikiran dan Praktik Politik Sabam Sirait. 

Sabam memulai karir politiknya ketika masih muda 
sebagai Sekjen DPP Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 
hingga menjadi Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia 
(PDI) hasil gabungan dari beberapa partai beraliran nasional 
tahun 1973. Sabam pernah menjadi anggota DPR GR 
(Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong), DPR RI era Orde 
Baru dan Orde Reformasi. 

Citra buruk sering mewarnai atmosfer perpolitikan di 
negeri ini. Hari demi hari hampir tidak terdengar orang mem-
bicarakan politik dengan kalimat positif. Di masa ini, politik 
dimaknai sebagai cela ketimbang tindakan luhur. Politik 
dianggap asal muasal kericuhan, dagang sapi, perilaku 
tamak, licik, munafik, dan tanpa prinsip. Menurut Robertus 
Robert dan Ronny Agustinus dalam buku Kembalinya Politik : 
Pemikiran politik kontemporer, menjelaskan bahwa politik 
dimengerti sebagai perilaku buruk kolektif yang secara 
hukum terlembagakan dan termaklumkan.

Sebagai seorang yang sejak lama terlibat dan telah 
menjadi bagian dari dunia politik  negeri ini, Sabam pun 
cukup menyadari dan siap menerima risiko terkait persepsi 
negatif masyarakat yang semacam itu. Tak dapat dipungkiri 
bahwa terdapat anggapan umum yang dewasa ini telah 
diterima kebenarannya secara meluas dan hampir tidak 
tergoyahkan : bahwa politik itu kotor. 

Politik pada dasarnya dan pada awalnya diadakan 
sebagai keseluruhan tindakan untuk menyempurnakan 
kebahagiaan kehidupan masyarakat. John Calvin, seorang 
pemikir teologi Kristen di abad 16 (1509-1564), bahkan 
menyatakan bahwa politisi itu sejatinya merupakan profesi 
yang sakral dan suci, melebihi profesi pendeta sekalipun. 

Sebab menurut Calvin, seseorang yang berani terjun ke 
dunia politik berarti ia berani menyandang tugas ilahiah 
untuk memancarkan terang di tempat yang gelap. 

Sabam memaknai secara dalam tentang makna politik 
dalam kehidupan manusia. Bagaimanapun, manusia dan 
politik merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. 
Aristoteles (384-322 SM) mendefinisikan manusia sebagai  
zoon politicon, binatang yang berpolitik. Aristoteles meng-
gariskan posisi manusia terkait dengan penyelenggaraan 
kekuasaan (berpolitik) demi mencapai kemaslahatan publik 
atau res publica. 

Sabam secara khusus menyarankan kepada kader-
kader partai politik untuk terus belajar, membaca apa saja. 
Menurut Sabam, kebiasaan membaca akan sangat berguna 
untuk memberikan bobot pada gagasan-gagasan yang 
dilontarkan seorang politisi. Yudi Latif, pemikir kebangsaan 
dan kenegaraan berpendapat bahwa Sabam bisa menjadi 
inspirasi bagi para politisi muda saat ini. Ia juga mengatakan 
selama terjun di dunia politik, Sabam tidak pernah meng-
halalkan segala cara demi mencapai ambisi dan kepentingan 
pribadinya.

Buku ini merupakan hasil telaahan tim penulis terhadap 
perjalanan politik Sabam Sirait selama lebih dari setengah 
abad. Hal menarik yang patut diberi perhatian khusus ter-
hadap perjalanan politik Sabam Sirait adalah bahwa : 
politik tidak melulu berkaitan langsung dengan kekuasaan 
dan berkuasa. Politik memang lekat dengan relasi antara 
kuasa—kebijakan—kemenangan. Melalui politik yang 
sering diterjemahkan sebagai “seni segala kemungkinan”, 
kekuasaan kerap diperebutkan dan darinya lahir kebijakan-
kebijakan oleh pemenang. 

Kebijakan yang bisa berupa kebajikan, atau justru keti-
dak baikan, bagi lebih banyak orang. Pada titik ini menurut 
tim penulis, Sabam telah memberi batas. Baginya, politik 
harus berarti kebajikan dan kebaikan bagi lebih banyak 
orang. Malah sedapat mungkin untuk semua orang. 

Resensi Buku
Judul  :  Politik itu Suci : Pemikiran dan 
     Praktik Politik Sabam Sirait
Penyunting  :  Imran Hasibuan
Penerbit  :  Q Communication
Tahun Terbit :  2013
Tebal   :  xiv, 319 hlm. 

Resensi Buku



SWANTARA NO. 08 TAHUN III/MARET 201464

Sosok

Dokter  kelahiran Malang-Jawa Timur bernama 
lengkap Gamal Albinsaid ini   mendapatkan peng-
hargaan Kehidupan Berkelanjutan Wirausaha 

Muda (Sustainable Living Young Entrepreneurs) karena 
gagasannya telah menginspirasi Indonesia dan dunia 
dalam memanfaatkan sampah, yakni Klinik Asuransi 
Sampah. 

Ide Gamal Albinsaid tersebut awalnya adalah untuk 
memberikan kemudahan bagi warga miskin untuk ber-
obat di Malang. Melalui kegiatan ini, ia ingin menyediakan 
kesehatan murah bagi masyarakat kecil dengan cara 
membeli dan menampung sampah rumah tangga yang 

mereka kumpulkan. 
Masyarakat kecil di sekitar klinik 
yang dibangunnya diminta untuk 
memilah-milah sampah rumah tangga 

dan membawanya ke klinik 
asuransi  sampah terdekat. 

Akumulasi dari sampah 
yang dikumpulkan 
masyarakat tetap 
dihitung dan kom-

pensasinya berupa 
pemeriksaan dan peng-

obatan sesuai dengan jumlah 
sampah yang telah diasuransi-

kan.  
Aktivitas melalui organisasi 

Indonesia Medika ini mulai 
dibentuk tahun 2010. Namun 
sempat terhenti setelah berjalan 
baru enam bulan. Sejak Maret 
2013, Klinik Asuransi Sampah 
ini mulai diaktifkan lagi den-
gan sasaran utama keluarga 
kurang mampu. Saat ini , 
sistem pembayaran berobat 
dengan sampah diterapkan 
di l ima klinik di Malang, 
dengan jumlah anggota 
sekitar 500 orang, yang 
sebagian besar berasal dari 
masyarakat miskin. Anggota 

klinik terus bertambah sekitar 
50 orang per minggunya.

Saat ini, lima klinik di Malang menerapkan sistem 
premi dengan sampah kering dan direncanakan akan 

Gamal Albinsaid, 
Pendiri Klinik Asuransi Sampah
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dikembangkan di klinik-klinik lain tidak hanya di Malang 
dan Jawa Timur namun juga di kota-kota lain di Indonesia.  

“Saya ingin mereplikasikan klinik asuransi sampah 
secara besar-besaran di Indonesia dan juga mereplikasi di 
dunia internasional. Saya berharap juga dapat menerapkan 
sistem ini di bidang lain,” ujar Gamal. Gamal mendapatkan 
hadiah sebesar 50.000 euro dan dukungan dari Cambridge 
Programme for Sustainability Leadership (CPSL) dan 
Unilever untuk menjalankan sistem tersebut dalam 
beberapa bulan mendatang.

Setiap akhir pekan puluhan warga datang ke sejumlah 
klinik di kota Malang dengan membawa sampah antara 
lain berupa botol plastik, kardus dan kertas. Sampah-sampah  
yang mereka kumpulkan dari rumah  dan lingkungan di 
sekitar dapat dibawa dan ditukarkan dengan kartu ber-
obat melalui program Klinik Asuransi Sampah, yang 
digagas Gamal Albinsaid.

“Warga cukup menyerahkan sampahnya kepada 
Klinik Asuransi Sampah dan mereka bisa menikmati ber-
bagai fasilitas pelayanan kesehatan primer. Sampah dibawa 
oleh warga dihargai Rp10.000,” kata Gamal. Dengan 
program sampah tersebut, Program Klinik Asuransi 
Sampah mampu memberikan pelayanan kesehatan 
berupa pemeriksaan dokter, gula darah sampai obat. 

“Kami membentuk klinik dengan sistem asuransi 
sampah ini dengan mengajak kader Posyandu, ibu-ibu 
PKK dan masyarakat untuk mengembangkan Klinik 
Asuransi Sampah untuk membantu masyarakat,” kata Gamal.

Penyuluhan dan Rehabilitasi
“Mereka tidak hanya bisa berobat namun juga 

mendapatkan penyuluhan untuk mencegah penyakit dan 

juga rehabilitasi bagi mereka yang baru sembuh dari sakit,” 
Gamal menambahkan. Namun dalam upaya mengembang-
kan klinik dengan premi sampah ini, cukup sering juga 
Gamal dan teman-teman mendapat permintaan agar 
dana Rp10.000 diberikan saja dalam bentuk uang tunai 
dan bukan dengan membawa sampah.

“Konsep edukasi lingkungan ini yang juga ingin kami 
tanamkan, dengan menjaga kebersihan lingkungan dan 
memanfaatkan sumber daya yang terbuang,” tutur Gamal. 
Bagi warga kota Malang yang telah menjadi anggota Klinik 
Asuransi Sampah ini, konsep ini tidak hanya membantu 
secara finansial namun juga kebersihan lingkungan.

Gamal mengatakan, dengan kartu klinik asuransi sampah, 
warga dapat memiliki akses pelayanan kesehatan primer 
dengan berobat maksimal dua kali dalam satu bulan. 
“Namun bila tidak berobat, warga tidak akan rugi karena 
mendapatkan berbagai fasilitas lain seperti penyuluhan 
serta rehabilitasi untuk yang baru sembuh sakit dan 
jaringan telepon khusus pasien ke dokter untuk ber-
konsultasi,” tambah Gamal.

Sistem ini mulai diterapkan pada tahun 2013 dengan 
fokus menjaring banyak anggota. Gamal mengatakan 
sistem ini dilakukan berdasarkan asuransi mikro sehingga 
yang difokuskan saat ini adalah menambah jumlah anggota 
untuk mempertahankan keberlangsungan.

Gamal Albinsaid telah mampu menginsipirasi masyarakat 
luas untuk mau berinovasi dalam mengolah sampah dan 
memberikan kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan 
sekitarnya.  Melalui Klinik Asuransi Sampah, Gamal telah 
menggabungkan semangat sosial memberi layanan 
kesehatan gratis bagi warga miskin dengan gerakan 
kepedulian lingkungan.(www.bbc.co.uk, swa.co.id)

pikiran-rakyat.com
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Oleh : Mayjen TNI (Purn) Dr. Putu Sastra Wingarta, S.IP, M.Sc
Tenaga Profesional Lemhannas RI Bidang Kewaspadaan Nasional

Walau Pahit,
Introspeksi Diri 
Obatnya

Kehidupan adalah perjalanan. Dinamika yang dialami 
terus mewarnai jalannya kehidupan. Disadari atau tidak, 
dalam menjalani kehidupan itu kebanyakan dari kita sering 
menyalahkan pihak lain dibandingkan bersedia meng-
introspeksi diri ketika menemui kesulitan. Seberapa kecil-
pun kesulitan itu. Ketika tersandung, terantuk batu, benda 
apapun itu, yang disalahkan selalu batu atau benda itu. 
Kenapa batu, benda itu berada disana, sehingga membuat-
nya terantuk. Padahal batu atau benda itu memang begitu 
dan atau disitu adanya. Hanya karena kekurang waspadaan 
orang itu saja, membuatnya jadi tersandung atau terantuk. 
Hanya karena kekurangdewasaan orang itu saja, dia men-
jadi kekanak-kanakan seperti anak-anak yang senang dan 
minta dipuji maupun dimanjakan dengan kebiasaan 
menyalahkan pihak lain, termasuk menyalahkan batu yang 
membuatnya terantuk. Akibatnya benar kata pepatah yang 
mengatakan “kuman diseberang lautan sepertinya mudah 
dapat dilihat dibandingkan gajah yang dipelupuk matanya”. 
Pihak lain, bahkan Tuhan pun begitu mudah dapat  disalahkan, 
tanpa bersedia berjiwa besar menemukan kesalahan dan 
kekurangan diri sendiri. Inilah sifat umum dunia anak-anak, 
yang belum dewasa atau matang. Kondisi seperti ini, apabila 
mempengaruhi masyarakat, mampu melahirkan tipologi 
masyarakat drifting atau ‘mengapung’ yang rentan berbagai 
bentuk konflik, karena senang saling tuding, menyalahkan.

Dalam menjalankan kehidupan ini, rasanya masih banyak 
orang memilih untuk mengomentari dibandingkan 
dikomentari. Lebih nyaman menghujat dari pada dihujat. 
Padahal, mengomentari, mengoreksi, menghujat orang lain, 
belum tentu dalam keadaan lebih baik dari orang yang di 
komentari, dikoreksi maupun dihujat. Akibatnya kebiasaan 
saling tuding dan menyalahkan semakin marak. Kebiasaan 
merasa paling benar sendiri semakin mewarnai kehidupan 
sosial masyarakat. Konflik social semakin tidak bisa di-
hindari, mulai dari yang eskalasinya rendah atau soft sampai 
dengan yang keras yang bersifat destructive  menghancur-
kan, semata-mata karena masing-masing pihak sama-sama 
tidak mau disalahkan. Padahal, kalau masing-masing pihak 
bersedia atau mau mengintrospeksi diri, mungkin akan lain 

ceritanya. Paling tidak konflik dengan kekerasan tidak 
mudah meledak.

Masyarakat Drifting atau ‘Mengapung’ dan Positive 
Thinking

Amitai Etzioni seperti yang diulas oleh A.Khozin Afandi 
bahwa; dalam buku himpunan bunga rampai yang ber-
judul Social Change,  Etzioni membahas  tentang teori 
transformasi dalam tulisannya yang dia beri judul Toward a 
Theory of Societal Guidance (Etzioni; 154-155). Etzioni meng-
kaitkan teori ini dengan tipologi masyarakat. Secara garis 
besar, dia membagi tipologi masyarakat menjadi dua, yakni 
masyarakat pasif  masyarakat aktif.  Masyarakat yang kontrol 
dan konsensusnya tinggi  masuk ke dalam masyarakat aktif; 
dan jika kontrol dan konsensusnya rendah merupakan 
masyarakat pasif. Di samping dua tipologi tersebut, masih 
ada dua tipologi lain; yakni masyarakat yang overmanaged 
dan masyarakat drifting.

Masyarakat overmanaged adalah masyarakat ‘robot’, 
yang ditandai dengan masyarakat yang dikendalikan secara 
berlebihan sehingga manusia-manusia yang ada dalam 
masyarakat itu kehilangan hakekatnya sebagai manusia. 
Sedangkan masyarakat drifting adalah masyarakat 
‘mengapung’ yang ditandai dengan mudahnya terjadi 
ledakan konflik karena rendahnya kepatuhan. Diantara ke 
empat tipologi itu, sudah tentu tipologi masyarakat aktif 
yang paling didambakan. Tipologi ini menggambarkan 
masyarakat yang demokrasinya matang, dengan sadar aktif 
berkontribusi, namun patuh hukum dengan masyarakatnya 
yang saling menghargai berdasar nilai-nilai yang di-
sepakatinya. Masyarakat mengapung adalah masyarakat 
yang tidak memiliki atau kehilangan pegangan nilai. 
Masyarakat seperti ini, sangat mudah didikte orang lain 
karena ketiadaan pegangan itu. Terlebih-lebih didikte atau 
dikendalikannya  dengan hal-hal yang negatif. Akibatnya, 
di lingkungan  masyarakat drifting banyak diwarnai dengan 
negative thinking. Kecurigaan antar sesama begitu tinggi. 

Diceritakan dalam sebuah situasi sebagai ilustrasi;
Di sebuah sudut mall atau pusat perbelanjaan, beberapa 

Serambi Monas
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orang pengunjung menunjukkan rasa tersinggung dan 
tidak senangnya terhadap penjaga atau petugas mall yang 
dianggap tidak sopan atau kurang ramah dalam memper-
lakukan pengunjung. Silih berganti para pengunjung itu 
mencibir dan menunjukkan rasa tersinggungnya terhadap 
petugas itu. Namun, cukup aneh, seorang pengunjung 
justru menunjukkan hal yang berbeda. Pengunjung yang 
satu ini justru terlihat ‘fun and happy’, ketika berinteraksi 
dengan petugas itu. Hal ini mengundang salah seorang 
pengunjung  yang sebelumnya sempat merasa tersinggung 
mencoba mendekati dan menanyakan kepada pengunjung 
yang kelihatan ‘fun and happy‘ itu. “ Kok anda kelihatan 
happy-happy saja, menghadapi petugas itu, padahal raut 
mukanya begitu masam, cemberut. dan menyebalkan” kata 
pengunjung itu dengan wajah yang tidak kalah masamnya 
dibandingkan  petugas yang dimaksud. 

Walau sedikit kaget, orang yang dikatakan ‘fun and 
happy’ (sebut saja  Si A) ini, mencoba menjawab sambil 
mengajak orang yang bertanya (sebut saja Si B) untuk 
sedikit menjauh dari petugas yang dimaksud. “Kenalkan 
nama saya A. Senang berkenalan dengan anda” kata A 
mengawali pembicaraan. “ Tentang petugas itu,” lanjut A. 
“Saya tidak  pernah merasakan  petugas itu bermuka masam, 
cemberut, tidak sopan atau menyebalkan. Kalau itu yang 
dinamakan muka masam, cemberut, tidak sopan atau me-
nyebalkan, saya tidak akan terpengaruh. Saya tidak akan 
mau dipengaruhi atau dikendalikan oleh perasaan-
perasaan seperti itu. Perasaan saya tidak boleh dikendalikan 
oleh orang lain, terlebih perasaan negatif. Saya tidak mau 
perasaan saya mengapung, lalu diseret ke negative thinking 
untuk ikut membalasnya dengan muka masam, cemberut, 
bahkan marah. Perasaan saya harus tetap dapat saya 
kendalikan sendiri seperti yang saya pegang teguh selama 
ini. Positive Thinking.” Kata A meyakinkan B. “Terlebih-lebih”, 
kata A melanjutkan; “Petugas itu juga tidak salah-salah amat 
untuk cemberut, dan bermuka masam, karena pengunjung 
sudah diingatkan berulang-ulang untuk tidak menyentuh 
barang-barang yang dipajang itu selain sudah diingatkan 
dengan tulisan  ‘do not touch’. Pengunjung bandel dengan 
terus mencoba mengelus-elus benda yang dipajang itu. 
Ketika beberapa kali diingatkan, pengunjung malah marah” 
kata A.

(bayangkan seorang pejabat tinggi ‘tersinggung’ 
ketika diingatkan oleh petugas untuk tidak menyentuh trofi 
Piala Dunia yang sempat mampir ke Istana Negara Januari 
2014 yang lalu. Karena ketidaktahuannya, saat itu beliau 
sempat mau mencoba mengelus trofi itu, namun segera 
dicegah oleh petugas FIFA, karena memang  menurut 
ketentuan yang berlaku, hanya Kepala Negara yang di-
izinkan menyentuh trofi tersebut)

Nampaknya, Si B, walau mendengarkan omongan A, 
namun raut wajahnya justru menunjukkan raut wajah 
yang lebih menyeramkan dibanding petugas mall yang 
dikatakan menyebalkan itu. Perasaan tidak senang B yang 

sebelumnya tertuju kepada petugas mall semata, sekarang 
sudah bertambah dan beralih ke A, karena A dianggap telah 
menggurui atau menguliahi dirinya. Tanpa ba bi bu, B 
langsung pergi meninggalkan A sambil didalam hatinya 
berucap kepada Si A; “ Sok Ustad lo”. Inilah bentuk negative 
thinking yang tidak mudah begitu saja diubah menjadi  
positive thinking.  Mengubahnya perlu transformasi. 

Transformasi, seperti yang dikatakan Marcia Daszko 
and Sheila Sheinberg, adalah “ to change in form, 
appearance or structure”. Transformasi adalah perubahan 
pada bentuk dan tampilan. Transformasi negative thinking 
dapat dilakukan dengan introspeksi diri. Hanya dengan 
melakukan introspeksi dirilah dapat diciptakan sikap positive 
thinking, yang tidak mudah dan reaktif menyalahkan 
pihak lain.

Introspeksi diri adalah peninjauan atau koreksi terhadap 
diri sendiri, berkaitan dengan perbuatan, sikap, kelemahan, 
kesalahan, yang dimiliki. Introspeksi diri juga dapat diartikan 
sebagai bentuk mawas diri. Dengan melakukan introspeksi 
diri, akan terjadi upaya untuk mengkritisi diri sendiri 
sebelum mengkritisi pihak lain.  Walau pahit, introspeksi diri 
sendiri adalah obat untuk memperoleh positive thinking. 
Dengan modal positive thinking, akan diperoleh wacana-
wacana yang potitif, berlanjut ke perilaku yang positif juga.  
Masyarakat Bali sering menyebutnya dengan istilah Tri Kaya 
Parisudha sebagai terpadunya manacika, wacika, dan kayika 
atau penyatuan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang 
baik. Dengan Tri Kaya Parisudha dapat dihindari 
berkembangnya masyarakat drifting yang mudah 
melahirkan berbagai bentuk konflik karena senang saling 
menuding menyalahkan.

Serambi Monas

flickr.com
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Pembukaan Pemantapan Nilai - Nilai Kebangsaan bagi Anggota Partai Polititik 
Peserta pemilu Tahun 2014 Angkatan IV Lemhannas RI oleh Gubernur Lemhannas 
RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A.,  di Gd. Dwi Warna Purwa Lt. I , Selasa  
(21/1).

Pelatihan NAC bagi Tenaga Ahli pengajar, Tenaga Ahli pengkaji, Tenaga 
Profesional dan Personil di Lingkungan Kedeputian Pemantapan Nilai - Nilai 
Kebangsaan Lemhannas RI bertempat di Gd. Panca Gatra Lt. III Barat, Rabu (15/1).

Pembukaan Peserta Pelatihan untuk Pelatih / Training Of Trainers (TOT) 
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Dosen Se-DKI Jakarta oleh Gubernur 
Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A.,  di Gd. Dwi Warna Purwa 
Lt. I , Senin (20/1).

Penutupan Peserta Pemantapan Nilai - Nilai Kebangsaan bagi Anggota Partai 
Politik Peserta pemilu Tahun 2014 Angkatan V Lemhannas RI oleh Gubernur 
Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A.,  di Gd. Dwi Warna Purwa 
Lt. I , Kamis  (13/2).

Menteri Kordinator Bidang Perekonomian RI Hatta Rajasa memberi ceramah 
kepada Peserta HIPMI Angkatan III Tahun 2014 di Gd. Panca Gatra Lt. III Barat, 
Senin (17/2).

Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Dede Rusamsi, SE memimpin rapat 
taklimat awal dari BPK RI di ruang rapat Pimpinan, Senin (3/2).

Gallery
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Dialog Kebangsaan Pimpinan tingkat Nasional Tahun 2014 dengan tema 
“Pemantapan Wawasan Kebangsaan Guna Mewujudkan Pimpinan Tingkat 
Nasional Yang Berkarakter” di Gd. Dwi Warna Purwa Lt. I, Kamis (6/3).

Pembukaan peserta Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan SKK MIGAS oleh 
Gubernur Lemhannas RI di Gd. Dwi Warna Purwa, Senin (24/3).

Gubernur DKI Joko Widodo memberi ceramah kepada Peserta HIPMI Angkatan III 
Tahun 2014  di Gd. Panca Gatra Lt. III Barat, Selasa (18/2).

Kunjungan Mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Prof. Dr. 
Moestopo (Beragama) ke Lemhannas RI pada Kamis (13/3) di Auditorium Mini Gd. 
Asta Gatra Lt. 3 Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., didampingi 
Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Dede Rusamsi, SE memimpin rapat 
Labkurtannas Lemhannas RI di Gd. Asta Gatra Lt. IV, Rabu (5/3).

Organik Lemhannas RI sedang melaksanakan olahraga senam aerobik bersama di 
lapangan tengah, Jumat (14/3).

Gallery
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Jadwal Program 
Kegiatan Penting Lemhannas RI

 April
a. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Padang  
b. Dialog Kebangsaaan dengan Para Pengusaha  
c. Dialog Kebangsaan dengan Unsur Media  
d. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Balikpapan  
e. Dialog Kebangsaan Pimpinan Nasional  
f. Direktif SSDN PPRA LI – 1 April 2014
g. Outbound SSDN PPRA LI – 2  - 4 April 2014 
h. Direktif Budaya SSDN PPRA LI – 7 April 2014
i. Penjelasan Deputi Dik SSDN – 9 April 2014
j. Direktif SSLN – 10 April 2014
k. Penjelasan Dedik SSLN – 17 April 2014 
l. Kajian Aktual I Bidang Politik  - Roundtable Discussion 

(RTD) pada 2 – 3 April 2014
m. Kajian Aktual I Bidang Politik  - Penyusunan Naskah 

Akhir  
n. Quick Response Bidang Politik - Tahap Pengakhiran   
o. Kajian Aktual I Bidang Ekonomi – Roundtable 

Discussion  (RTD)  
p. Kajian Berlanjut I Bidang Ekonomi -  Diskusi 

Pendalaman di Lokus NTB dan Kalsel    
q. Kajian Aktual I Bidang Sosbud - RTD pada bulan Maret 

dan Tahap Pengakhiran  
r. Kajian Aktual I bidang Internasional - RTD pada 

tanggal 3 s.d 4 April 2014 
s. Kajian Aktual I bidang Internasional - Tahap 

Pengakhiran dilaksanakan    

Mei
a. Kajian Berlanjut Bidang Internasional - Diskusi 

Pendalaman di Lokus Sulut, Filipina dan Korsel pada 
bulan April  

b. Dialog Kebangsaan Pimpinan Nasional  
c. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Jambi   
d. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Konsil Dokter 

Indonesia  
e. Kajian Berlanjut Bidang Politik - Diskusi Pendalaman 

di Lokus di Kalsel dan Sumsel pada bulan April   

f. Kajian Berlanjut I Bidang Ekonomi –  RTD   
g. Kajian Berlanjut Bidang Sosbud - FGD   
h. Kajian Berlanjut Bidang Hankam - Melaksanakan FGD   
i. Malam Perkenalan dan International Night PPRA LI – 8 

Mei 2014
j. Penjelasan Deputi Pendidikan POS – 13  Mei 2014
k. Pelaksanaan POS – 21 – 22 Mei 2014 

Juni 
a. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Manado   
b. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Palembang  
c. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Konsil Dokter 

Indonesia  
d. Kajian Berlanjut I Bidang Ekonomi –Tahap Pengakhiran    
e. Kajian Berlanjut II Bidang Ekonomi - Melaksanakan 

Tahap Perencanaan  
f. Kajian Berlanjut Bidang Sosbud - Melaksanakan 

Diskusi Pendalaman di Lokus Sumut dan Kepri  
g. Kajian Berlanjut Bidang Hankam - Melaksanakan 

Diskusi Pendalaman di Lokus Sumut dan Sulsel  
h. Kajian Aktual II Bidang Internasional - Melaksanakan FGD  
i. Tim Aju Budaya Lokal PPRA LI - 2-6 Juni 2014 
j. Laporan Kesiapan Budaya Lokal PPRA LI – 9 Juni 2014
k. Pengenalan Budaya Lokal PPRA LI – 16 – 20 Juni 2014
l. Tim Aju SSDN PPRA LI – 23 – 28 Juni 2014

Agenda
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