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Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana
kepada Gubernur Lemhannas RI Budi Susilo Soepandji di Istana Presiden
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Isi di luar tanggung jawab percetakan

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas perkenan-Nya, Majalah Triwulanan Lemhannas RI “Swantara” edisi
sepuluh dapat kembali hadir di tengah pembaca sekalian.
Pembaca yang budiman, pada edisi kali ini redaksi mengangkat tema
laporan utama membangun pemerintahan kuat paska pemilu legislatif
9 April dan pemilu presiden 9 Juli yang lalu. Tema ini menarik untuk
disuguhkan, mengingat pemerintahan yang kuat sangatlah dibutuhkan
oleh bangsa ini untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya.
Dalam perspektif Ketahanan Nasional dihadapkan pada kondisi politik
yang sarat dengan kepentingan kelompok, negara ini membutuhkan
sebuah pemerintahan kuat yang terbentuk dari soliditas hubungan antara
eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan berlandaskan pada empat
konsensus dasar bangsa.
Untuk itulah, pada edisi ini redaksi mencoba untuk menyajikan
pandangan para pakar dari berbagai disiplin ilmu dalam menyikapi
upaya membangun pemerintahan yang kuat. Redaksi berharap mudahmudahan berbagai perspektif tersebut bisa membuka cakrawala pandang
pembaca sekalian.
Edisi Majalah Swantara kali ini dilengkapi dengan sisipan rangkaian
kegiatan Pembekalan dan Pemantapan Pemimpin Tingkat Nasional
Anggota DPR RI Periode 2014-2019.
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.
Semoga bermanfaat.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera,
Om Shanti Shanti Shanti Om.

Pemimpin Redaksi

Swantara menerima artikel dan opini dari luar
Lemhannas RI dan akan dimuat apabila
sesuai dengan kebijakan redaksi
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Surat Pembaca
Lemhannas RI Perlu Mengembangkan
Jabatan Fungsional Tertentu
Menurut saya, sebagai Lembaga Negara dengan
posisi strategis, Lemhannas RI ke depannya perlu lebih
mengembangkan Jabatan Fungsional. Kendati Jabatan
Fungsional ini tidak tercantum dalam struktur organisasi,
tetapi dari sudut pandang fungsional, sangat diperlukan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi.
Adapun tujuan dari pengembangan jabatan fungsional
adalah agar organisasi dapat bekerja dengan efektif dan
efisien sesuai beban kerja dan tanggung jawab masingmasing satuan organisasi dengan jumlah dan mutu pegawai
yang memadai.
Untuk saat ini, Jabatan Fungsional yang telah ada di
Lemhannas RI adalah sebagai berikut: Perawat, Perawat
Gigi, Analis Kepegawaian, Apoteker, Dokter, Dokter Gigi,
Pranata Komputer, Arsiparis, Pranata Laboratorium
Kesehatan, Fisioterapis, Radiografer, dan Auditor.
Lemhannas RI dimasa mendatang diperkirakan
memerlukan Jabatan Fungsional lain sebagai berikut:
Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pranata
Hubungan Masyarakat, Perencana, Analis Kebijakan,

Auditor Kepegawaian, Assessor SDM Aparatur, Pustakawan,
Penerjemah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Ada beberapa keuntungan bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang memangku Jabatan Fungsional, yaitu: (1)
tunjangan fungsional yang besarnya bervariasi sesuai
dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional; (2) peluang
memperoleh kepangkatan lebih tinggi; (3) peluang memperoleh kenaikan pangkat/golongan lebih cepat; (4)
motivasi lebih untuk meningkatkan keterampilan dan
pengetahuan sesuai dengan Jabatan Fungsional yang diikuti; serta (5) peluang untuk mengembangkan gagasan/
ide kreatif lebih luas.
Dengan segala keuntungan yang ditawarkan tersebut
serta posisinya yang penting dalam organisasi, maka mudahmudahan segenap pegawai Lemhannas RI RI dapat memanfaatkan peluang pengembangan karier melalui
Jabatan Fungsional ini dengan sebaik-baiknya.
J acob Junian Endiartia, S.E., M.M.
Analis Kepegawaian Pertama di Bagian Kepegawaian

Perpustakaan sebagai Gudangnya Informasi
dan Ilmu Pengetahuan
Menyitir kata-kata mutiara “Belajar di masa mudamu,
sebelum datang masa tuamu” atau “belajarlah di waktu
sehat sebelum datang masa sakitmu”, maka sebaiknya kita
tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk terus belajar dan
menggali ilmu. Salah satunya adalah melalui perpustakaan
yang merupakan gudangnya informasi dan ilmu pengetahuan.
Sebagai salah seorang yang bergerak dalam bidang
pelayanan dan peminjaman di perpustakaan Lemhanas RI,
saya melihat anggota Lemhannas RI masih jarang yang
berkunjung secara rutin ke perpustakaan, baik untuk
membaca atau pun meminjam buku. Selain peserta
pendidikan Lemhannas RI yang memang membutuhkan
referensi buku perpustakaan, biasanya anggota Lemhannas RI
yang berkunjung ke perpustakaan orangnya itu-itu saja.
Mungkin karena kesibukan kerja sehari-hari dan tugas
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rutin lainnya, sehingga yang lainnya tidak sempat datang
ke perpustakaan.
Padahal untuk menopang Tugas Pokok dan Fungsi
Lemhannas RI, dan juga untuk mewujudkan lembaga yang
berkelas dunia (world-class institution), segenap anggota
tentunya harus selalu update dengan perkembangan yang
terjadi di sekitar kita dan terus meningkatkan wawasan
dan ilmu pengetahuannya. Hal ini bisa kita penuhi dengan
memanfaatkan buku-buku atau pun referensi yang tersedia di
perpustakaan.
Jemari, SE
Kasubbag Katalog dan Pelayanan Peminjaman
Bagian Pustaka Humas Lemhannas RI

Daftar Isi
Sejarah
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Sejarah

Dok: id.wikipedia.org

Kabinet Indonesia

Kabinet pemerintahan Indonesia sejak era proklamasi hingga kemerdekaan saat ini dapat dibagi dalam lima era, yaitu
Era Perjuangan Kemerdekaan, Era Demokrasi Parlementer, Era Demokrasi Terpimpin, Era Orde Baru dan Era Reformasi.
ERA PERJUANGAN KEMERDEKAAN
1. Kabinet Presidensial (2 September
1945 - 14 November 1945),
Pimpinan: Presiden Ir. Soekarno.
Kabinet Presidensial merupakan
kabinet pertama yang dibentuk
di Indonesia setelah Proklamasi
Kemerdekaan tanggal 17 Agustus
1945. Kabinet pertama ini hanya
bersifat formal saja dan belum
bisa melaksanakan roda pembangunan dan pemerintahan.
2. Kabinet Sjahrir I (14 November
1945 – 12 Maret 1946), Pimpinan:
Perdana Menteri Sutan Syahrir.
Perbedaan utama dengan kabinet
sebelumnya ialah bahwa pada
kabinet ini, para menteri diangkat
dari Partai Politik.
3. Kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946
- 2 Oktober 1946), Pimpinan:
Perdana Menteri Sutan Syahrir.
4.obornews.com
Kabinet Sjahrir III (2 Oktober
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1946-3 Juli 1947), Pimpinan:
Perdana Menteri Sutan Syahrir.
5.

Kabinet Amir Sjarifuddin I (3
Juli 1947 - 11 November 1947),
Pimpinan: Perdana Menteri
Amir Sjarifuddin.

6.

Kabinet Amir Sjarifuddin II (11
November 1947-29 Januari
1948), Pimpinan: Perdana
Menteri Amir Sjarifuddin.

7.

Kabinet Hatta I (29 Januari
1948 - 4 Agustus 1949), Pimpinan:
Perdana Menteri Mohammad
Hatta. Kabinet ini dibentuk oleh
Wakil Presiden Mohammad
Hatta, atas perintah Presiden
Soekarno pada tanggal 23 Januari
1948, hari yang sama saat kabinet
sebelumnya dinyatakan bubar.

8.

Kabinet Darurat (19 Desember
1948 - 13 Juli 1949), Ketua:
Sjafruddin Prawiranegara. Ini

merupakan Kabinet Sementara
untuk menjalankan negara
Indonesia di mana pada saat itu,
Presiden Ir. Soekarno dan Wakil
Presiden yang merangkap
Perdana Menteri Drs. Moh. Hatta,
ditangkap oleh Belanda. Kabinet
ini bertugas menggantikan
sementara Kabinet Hatta I yang
anggotanya ditawan oleh Belanda
pada Agresi Militer Belanda
II. Kabinet ini dikenal sebagai
Pemerintahan Darurat Republik
Indonesia (PDRI) yang berpusat
di Bukittinggi.
9.

Kabinet Hatta II (Agustus 194920 Desember 1949), Pimpinan:
Mohammad Hatta. Kabinet ini
dibentuk setelah para pemimpin
Indonesia, yang ditangkap oleh
pasukan Belanda setelah Agresi
Militer Belanda II, kembali ke
ibukota Yogyakarta.

Sejarah
ERA DEMOKRASI PARLEMENTER
10. Kabinet Republik Indonesia
Serikat atau Kabinet RIS (20
Desember 1949 - 6 September
1950), Pimpinan: Perdana
Menteri Mohammad Hatta.
Kabinet ini dibentuk sebagai
hasil dari pembentukan negara
Republik Indonesia Serikat
setelah pengakuan kedaulatan
dari kekuasaan kolonial Belanda.
Kabinet ini bertugas kurang dari
satu tahun sebelum akhirnya
Indonesia kembali menjadi
Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Kabinet ini memerintah
pada waktu yang kurang lebih
bersamaan dengan kabinet
Republik Indonesia, Kabinet
Halim, di Yogyakarta.
11. Kabinet Susanto (20 Desember
1949 - 21 Januari 1950),
Pim-pinan: Pjs Perdana Menteri
Susanto Tirtoprodjo. Kabinet ini
merupakan kabinet peralihan
sewaktu pembentukan Republik
Indonesia Serikat. Kabinet ini
hanya bertugas selama satu
bulan dan dengan jumlah menteri
yang cukup sedikit, karena sifatnya
yang sementara. Setelah Abdul
Halim terpilih menjadi Perdana
Menteri, maka kabinet ini
dibubarkan.
12. Kabinet Halim (21 Januari 19506 September 1950), Pimpinan:
Perdana Menteri Abdul Halim.
Kabinet ini merupakan pemerintah
Republik Indonesia (dengan
Yogyakarta sebagai ibu kota)
yang merupakan bagian dari
Republik Indonesia Serikat. Pada
saat yang kurang lebih bersamaan, Kabinet Republik
Indonesia Serikat pimpinan
Mohammad Hatta memerintah
di ibu kota RIS, Jakarta. Pada
masa yang hampir bersamaan
pula, Assaat menjabat sebagai
Presiden Republik Indonesia
sedangkan Soekarno sebagai
Presiden Republik Indonesia
Serikat.

13. Kabinet Natsir (6 September 195021 Maret 1951), Pimpinan:
Perdana Menteri Mohammad
Natsir. Kabinet Natsir adalah
kabinet pertama yang dibentuk
setelah pembubaran negara
Republik Indonesia Serikat,
dan kembali menjadi Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pada masa kabinet ini, terjadi
pemberontakan hampir di
seluruh wilayah Indonesia, masalah
dalam keamanan negeri, seperti
gerakan DI/TII, Gerakan Andi
Azis, Gerakan APRA, Gerakan
RMS. Perundingan masalah Irian
Barat juga mulai dirintis, tetapi
mengalami jalan buntu. Penyebab
jatuhnya Kabinet Natsir dikarenakan kegagalan Kabinet ini dalam
menyelesaikan masalah Irian
Barat dan adanya mosi tidak
percaya dari PNI menyangkut
pencabutan Peraturan Pemerintah
mengenai DPRD dan DPRDS. PNI
menganggap peraturan pemerintah
No. 39 th 1950 mengenai DPRD
terlalu menguntungkan Masyumi.
Mosi tersebut disetujui parlemen
sehingga Kabinet Natsir harus
mengembalikan mandatnya
kepada Presiden.
14. Kabinet Sukiman-Suwirjo (27
April 1951-3 April 1952), Pimpinan:
Perdana Menteri Soekiman

Wirjosandjojo. Kejatuhan Kabinet
Soekiman merupakan akibat dari
ditanda-tanganinya persetujuan
bantuan ekonomi dan persenjataan
dari Amerika Serikat kepada
Indonesia atas dasar Mutual
Security Act (MSA). Persetujuan
ini menimbulkan tafsiran bahwa
Indonesia telah memasuki Blok
Barat, yang berarti bertentangan
dengan prinsip dasar politik luar
negeri Indonesia yang bebas
aktif. Muncul pertentangan dari
Masyumi dan PNI atas tindakan
Sukiman sehingga mereka
menarik dukungannya pada
kabinet tersebut. Parlemen akhirnya
menggugat Sukiman dan terpaksa
Sukiman harus mengembalikan
mandatnya kepada presiden.
15. Kabinet Wilopo (3 April 195230 Juli 1953), Pimpinan: Perdana
Menteri Wilopo. Kabinet Wilopo
banyak mengalami kesulitan dalam
mengatasi timbulnya gerakangerakan kedaerahan dan benihbenih perpecahan yang akan
menggangu stabilitas politik
Indonesia. Ketika kabinet Wilopo
berusaha menyelesaikan sengketa
tanah perusahaan asing di
Sumatera Utara, kebijakan itu
ditentang oleh wakil-wakil partai
oposisi di Parlemen sehingga
menyebabkan kabinetnya jatuh

Dok: id.wikipedia.org
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Sejarah
pada 2 Juni 1953 dalam usia
14 bulan.
16. Kabinet Ali Sastroamidjojo I
(30 Juli 1953-12 Agustus 1955),
Pimpinan: Perdana Menteri Ali
Sastroamidjojo. Pada masa kabinet
Ali-Wongsonegoro, gangguan
keamanan makin meningkat,
antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat,
Daud Beureuh Aceh, dan Kahar
Muzakar di Sulawesi Selatan.
Meskipun dihinggapi berbagai
kesulitan, kabinet Ali-Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh
karena itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut terangkat namanya.
Kabinet Ali-Wongsonegoro
akhirnya jatuh pada bulan Juli
1955 dalam usia 2 tahun (usia
terpanjang). Penyebab jatuhnya
kabinet Ali-Wongsonegoro adalah
perselisihan pendapat antara
TNI-AD dan pemerintah tentang
tata cara pengangkatan Kepala
Staf TNI-AD.
17. Kabinet Burhanuddin Harahap
(12 Agustus 1955-24 Maret
1956), Pimpinan: Perdana Menteri
Burhanuddin Harahap. Setelah
hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi
di Parlemen diumumkan, maka
tanggal 2 Maret 1956, Kabinet
Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, menyerahkan
mandatnya kepada Presiden,
untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum.
Sebenarnya kabinet ini seandainya terus bekerja tidak apa-apa
selagi tidak ada mosi tidak
percaya dari parlemen. Tetapi
secara Etika politik demokrasi
parlementer, kabinet ini dengan
sukarela menyerahkan mandatnya, setelah berhasil melaksanakan
Pemilu baik untuk anggota DPR
maupun konstituante.
18. Kabinet Ali Sastroamidjojo II,
sering pula disebut Kabinet AliRoem-Idham (24 Maret 1956jnlatu-jento.blogspot.com
14 Maret 1957), Pimpinan:
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Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Kabinet Ali Sastroamidjojo kembali diserahi mandat
pada tanggal 20 Maret 1956
yang merupakan koalisi antara
PNI, Masyumi, dan NU. Pada
tanggal 14 Maret 1957 Kabinet
Ali Sastroamidjojo II menyerahkan
mandatnya kepada presiden.
Akhirnya kabinet ini jatuh dan
presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang
bernama kabinet Karya dan
Djuanda sebagai perdana
menteri.
19. Kabinet Djuanda / Kabinet Karya
(9 April 1957 -10 Juli 1959),
Pimpinan: Perdana Menteri
Djuanda. Berakhir saat presiden
Sukarno mengeluarkan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu
Demokrasi Terpimpin.
ERA DEMOKRASI TERPIMPIN
20. Kabinet Kerja I (10 Juli 1959 18 Februari 1960), Pimpinan:
Presiden Ir. Soekarno.
21. Kabinet Kerja II (18 Februari
1960 - 6 Maret 1962), Pimpinan:
Presiden Ir. Soekarno.
22. Kabinet Kerja III (6 Maret 1962 13 November 1963), Pimpinan:
Presiden Ir. Soekarno. Kabinet
ini merupakan hasil reshuffle
kabinet sebelumnya oleh
Presiden Sukarno.
23. Kabinet Kerja IV (13 November
1963 - 27 Agustus 1964),
Pimpinan: Presiden Ir. Soekarno.
24. Kabinet Dwikora I (27 Agustus
1964-22 Februari 1966),
Pimpinan: Presiden Ir. Soekarno.
25. Kabinet Dwikora II atau Kabinet
Dwikora Yang Disempurnakan
(24 Februari 1966 - 28 Maret 1966),
Pimpinan: Presiden Ir. Soekarno.
26. Kabinet Dwikora III atau Kabinet
Dwikora Yang Disempurnakan
Lagi (27 Maret 1966 - 25 Juli
1966), Pimpinan: Presiden Ir.
Soekarno.

27. Kabinet Ampera I (25 Juli 196617 Oktober 1967), Pimpinan:
Presiden Ir. Soekarno. Kabinet
ini diumumkan langsung oleh
Letjen Soeharto sebagai Ketua
Presidium Kabinet atas persetujuan
Presiden Soekarno. Pada 12 Maret
1967, Presiden Soekarno
diberhentikan oleh MPRS.
28. Kabinet Ampera II (17 Oktober
1967 - 6 Juni 1968), Pimpinan:
Pjs. Presiden Jenderal Soeharto.
Kabinet ini diumumkan langsung
oleh Pejabat Presiden RI,
Jenderal TNI Soeharto.
ERA ORDE BARU
29. Kabinet Pembangunan I (6 Juni
1968 - 28 Maret 1973), Pimpinan:
Presiden Jenderal Soeharto.
Komposisi kabinet ini tidak jauh
berbeda dengan komposisi
menteri dalam Kabinet Ampera
II. Pada 1 April 1969, dimulailah
pelaksanaan Pelita I (1969-1974).
Tujuan diselenggarakan Pelita
I adalah untuk meningkatkan
taraf hidup rakyat dan sekaligus
meletakkan dasar-dasar bagi
pembangunan dalam tahap
berikutnya. Sedangkan sasarannya adalah pangan, sandang,
perbaikan prasarana, perumahan
rakyat, perluasan lapangan kerja,
dan kesejahteraan rohani. Titik
berat Pelita I adalah pembangunan
bidang pertanian sesuai dengan
tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses
pembaharuan bidang pertanian,
karena mayoritas penduduk
Indonesia masih hidup dari hasil
pertanian.
30. Kabinet Pembangunan II (28
Maret 1973 - 29 Maret 1978),
Pimpinan: Presiden Jenderal
Soeharto. Presiden pada Kabinet
ini adalah Soeharto sedangkan
wakil presiden adalah Sri Sultan
Hamengkubuwono IX. Pada
masa kabinet ini, dimulailah
Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret
1979). Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah

Sejarah
dilanjutkan oleh Kabinet
Reformasi Pembangunan.

Dok: solopos.com

pangan, sandang, perumahan,
sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas
lapangan kerja. Pelita II berhasil
meningkatkan pertumbuhan
ekonomi rata-rata penduduk 7%
setahun. Perbaikan dalam hal
irigasi. Di bidang industri juga
terjadi kenaikan produksi. Banyak
jalan dan jembatan yang juga
direhabilitasi dan dibangun.
Pada masa kabinet ini juga, terjadilah peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) pada
tanggal 15-16 Januari 1974 yang
bertepatan dengan kedatangan
Perdana Menteri Jepang Tanaka
Kakuei ke Indonesia.
31. Kabinet Pembangunan III (29
Maret 1978 - 19 Maret 1983),
Pimpinan: Presiden Soeharto.
Kabinet menyelenggarakan Pelita
III (1 April 1979 – 31 Maret 1984).
Pelita III lebih menekankan pada
Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada
segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah
Trilogi Pembangunan dan
Delapan Jalur Pemerataan.
32. Kabinet Pembangunan IV (19
Maret 1983-22 Maret 1988),
Pimpinan: Presiden Soeharto.
Pada masa ini diselenggarakan
Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret
1989). Pada Pelita IV lebih dititik
beratkan pada sektor pertanian

menuju swasembada pangan
dan meningkatkan industri yang
dapat menghasilkan mesin
industri itu sendiri. Hasil yang
dicapai pada Pelita IV antara
lain swasembada pangan. Pada
tahun 1984 Indonesia berhasil
memproduksi beras sebanyak
25,8 ton. Hasilnya Indonesia berhasil swasembada beras. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi
Pangan dan Pertanian Dunia)
pada tahun 1985. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV
juga dilakukan Program KB dan
Rumah untuk keluarga.
33. Kabinet Pembangunan V (23
Maret 1988 - 17 Maret 1993),
Pimpinan: Presiden Soeharto.
34. Kabinet Pembangunan VI (17
Maret 1993 - 14 Maret 1998),
Pimpinan: Presiden Soeharto.
35. Kabinet Pembangunan VII (14
Maret 1998 - 21 Mei 1998),
Pimpinan: Presiden Soeharto.
Masa bakti kabinet ini seharusnya berakhir pada tahun 2003,
namun karena terjadi demonstrasi
mahasiswa dan kerusuhan massal
1998 akibat krisis ekonomi yang
melanda Indonesia yang berujung
pada pengunduran diri Soeharto
dari jabatannya pada tanggal 21
Mei 1998 dan diangkatnya B.J.
Habibie sebagai pejabat presiden
dalam situasi darurat, mengakibatkan kabinet ini menjadi
demisioner. Sebagai penggantinya, pemerintahan Indonesia

ERA REFORMASI
36. Kabinet Reformasi Pembangunan
(21 Mei 1998 - 26 Oktober
1999), Pimpinan: Presiden B.J.
Habibie. Ada berbagai langkah
kebijakan yang dilaksanakan pada
masa pemerintahan Presiden B.J.
Habibie setelah terbentuknya
Kabinet Reformasi Pembangunan,
antara lain: kebijakan di bidang
politik, kebijakan pada bidang
ekonomi, dan kebijakan pada
bidang Manajemen Internal
ABRI. Di tengah-tengah upaya
pemerintahan Habibie memenuhi
tuntutan reformasi, pemerintah
Habibie dituduh melakukan
tindakan yang bertentangan
dengan kesepakatan MPR
mengenai masalah Timor-Timur.
Pada tanggal 14 Oktober 1999
Presiden Habibie menyampaikan
pidato pertanggungjawabannya
di depan Sidang Umum MPR
namun terjadi penolakan terhadap pertanggungjawaban
presiden karena Pemerintahan
Habibie dianggap sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari
Rezim Orba. Kemudian pada
tanggal 20 Oktober 1999, Ketua
MPR Amien Rais menutup Rapat
Paripurna sambil mengatakan,
”dengan demikian pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie
ditolak”. Pada hari yang sama
Presiden habibie mengatakan
bahwa dirinya mengundurkan
diri dari pencalonan presiden.
37. Kabinet Persatuan Nasional
(26 Oktober 1999 - 9 Agustus
2001), Pimpinan: Presiden
Abdurahman Wahid. Masa
kepresidenan Abdurrahman
Wahid dimulai pada 20 Oktober
1999 dan berakhir pada Sidang
Istimewa MPR pada tahun 2001.
Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati
Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR.
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Sejarah
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38. Kabinet Gotong Royong (9
Agustus 2001 - 21 Oktober 2004),
Pimpinan: Presiden Megawati
Soekarnoputri. Nama gotongroyong diambil Megawati sebab
pemerintahannya adalah hasil
koalisi banyak partai. Megawati
adalah presiden kedua yang
menjabat pada masa pemilu
multipartai pasca tumbangnya orde baru. Nama gotong
royong juga dipilih megawati
untuk menguatkan visi misi
utama pemerintahannya, yaitu
rekonsiliasi nasional. Indonesia,
saat Megawati terpilih menjadi
presiden sedang porak-poranda
akibat beragam konflik, seperti
konflik komunal (ambon, poso,
sampang) dan konflik politik
(pemakzulan Gus Dur oleh koalisi
yang sebelumnya mendukungnya). Gotong royong adalah
kata yang dipilih untuk merekonsiliasi atau mempersatukan
bangsa Indonesia dalam semangat
membangun kembali. Masa
pemerintahan Megawati ditandai
dengan semakin menguatnya
konsolidasi demokrasi di Indonesia,
dalam masa pemerintahannyalah,
pemilihan umum presiden secara
langsung dilaksanakan dan
secara umum dianggap merupakan
salah satu keberhasilan proses
demokratisasi di Indonesia. Ia
mengalami kekalahan dalam
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pemilihan umum presiden 2004
tersebut dan harus menyerahkan
tonggak kepresidenan kepada
Susilo Bambang Yudhoyono
mantan Menteri Koordinator
pada masa pemerintahannya
(dengan perolehan suara Megawati
Soekarnoputri 40% - Susilo
Bambang Yudhoyono 60%) .
39. Kabinet Indonesia Bersatu I
(21 Oktober 2004 - 22 Oktober
2009), Pimpinan: Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. Pada
5 Desember 2005, Presiden
Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama
kalinya, dan setelah melakukan
evaluasi lebih lanjut atas kinerja

para menterinya, Presiden
melakukan perombakan kedua
pada 7 Mei 2007.
40. Kabinet Indonesia Bersatu II (22
Oktober 2009 - 22 Oktober 2014),
Pimpinan: Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. Susunan
kabinet ini berasal dari usulan
partai politik pengusul pasangan
SBY-Boediono pada Pilpres 2009
yang mendapatkan kursi di DPR
(Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP,
dan PKB) ditambah Partai Golkar
yang bergabung setelahnya, tim
sukses pasangan SBY-Boediono
pada Pilpres 2009, serta kalangan
profesional.
Sumber:
Simanjuntak, P. N. H. (2003) (in
Indonesian), Kabinet-Kabinet
Republik Indonesia: Dari Awal
Kemerdekaan Sampai Reformasi,
Jakarta: Djambatan, pp. 23–28,
ISBN 979-428-499-8.
http://www.setkab.go.id/profilkabinet.html
http://orasisembilandelapan.wordpress.com/2013/06/09/indonesiadi-masa-habibie/
http://pembelajaranhistory.blogspot.
com/2012/06/masa-pemerintahanmegawati.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_
Soekarnoputri

id.wikipedia.org
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Membangun
Pemerintahan Kuat

Dok: itbdigital.com
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angsa Indonesia telah sukses
melaksanakan pemilu legislatif
serta pemilu Presiden pada 9
april dan 9 juli 2014 lalu. Walaupun
diwarnai berbagai isu negatif dan cibiran
ketidakpuasan terhadap hasil pemilu,
hingar bingar proses demokrasi tahun
2014 dapat dilalui oleh bangsa
Indonesia dengan lebih dewasa.
Pencapaian tersebut patut disyukuri
oleh segenap warga bangsa karena
kelangsungan hidup berbangsa dan
bernegara masih tetap berjalan di
dalam wadah NKRI yang ber – bhinneka
tunggal ika. Namun demikian, per-

jalanan proses demokrasi bangsa ini
masih jauh dari kata usai. Pesta
demokrasi hanyalah sebuah pintu
gerbang bagi masa transisi kepemimpinan nasional untuk menjalankan roda pemerintahan selama
lima tahun ke depan.
Sebagaimana dikatakan Miriam
Budiarjo, sejatinya di dalam sistem
Presidensiil yang dianut oleh Indonesia,
antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif
memiliki tugas dan fungsinya masingmasing. Tetapi hal ini menjadi
sebuah klise, dimana hasil pemilu
legislatif lalu tidak menghasilkan satu

pun partai yang mampu meraup hasil
suara mayoritas di legislatif. Menilik
hasil tersebut, sebagai sebuah mesin
politik, partai-partai itu pun mau
tak mau dihadapkan pada pilihan
untuk saling merapatkan diri guna
memenangkan calon presiden dan
calon wakil presiden yang diusungnya.
Adanya koalisi dalam mengusung
pasangan calon presiden dan calon
wakil presiden inilah, yang pada
implementasinya kelak dapat menjadi
sandungan bagi Presiden terpilih di
dalam menjalankan roda pemerintahannya. Melalui kacamata awam saja
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dapat diprediksi bahwa kabinet
pemerintahan eksekutif pastilah akan
menjadi ajang kompromi bagi bagi
kekuasaan dan tarik menarik kepentingan
diantara partai koalisi pendukung
pasangan presiden terpilih. Hal ini
dikhawatirkan dapat memperlemah
kendali pemerintahan, dan rawan
akan terjadinya perpecahan di lingkup
eksekutif itu sendiri. Sebab, kebanyakan
menteri yang terdapat di dalam kabinet
tersebut otomatis akan lebih loyal
terhadap kepentingan partainya
masing-masing.
Demikian halnya dengan legislatif.
Kewenangannya yang besar di satu
sisi dapat menjadi sinyal positif bagi
terciptanya kondisi politik dan berjalannya check and balances kekuasaan
yang sehat. Namun di sisi lain, hal ini
dapat pula menimbulkan inefisiensi
kinerja. Sebab tidak tertutup kemungkinan jalannya roda pemerintahan
akan tersendat akibat ganjalan dan
hambatan dari legislatif terhadap
kebijakan dan program yang ditempuh
oleh eksekutif.
Guna mewujudkan cita-cita dan
tujuan nasional Indonesia, membangun
sebuah pemerintahan yang kuat
adalah mutlak dibutuhkan oleh bangsa
ini dan harus menjadi komitmen
kolektif eksekutif, legislatif maupun
yudikatif. Pimpinan nasional terpilih
mau tidak mau harus memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai
problematika tersebut. Sebagaimana
dikatakan oleh Gubernur Lemhannas RI
Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji D.E.A.,
membangun sebuah pemerintahan yang
kuat adalah terletak pada kepiawaian
pimpinan nasional terpilih di dalam
menjalankan roda kepemerintahan.
Kepiawaian pimpinan nasional
terpilih ini dapat terukur melalui
indikator-indikator yang telah digagas
oleh Lemhannas RI, melalui apa
yang dinamakan dengan Indeks
Kepemimpinan Nasional Indonesia
(IKNI), dimana pimpinan nasional
terpilih harus memiliki moralitas serta
akuntabilitas baik secara individual,
sosial, institusional, maupun global.
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Koalisi dan Realita Politik
Kepiawaian pimpinan nasional
terpilih di dalam menjalankan roda
kepemerintahan sejatinya harus pula
ditopang oleh adanya komitmen diantara parpol. Sebab secara geografis,
demografis maupun secara politis,
rakyat Indonesia adalah masyarakat
yang bhinneka dan plural. Dengan
kondisi demikian, sulit menemukan
kelompok dominan pada ranah politik
nasional. Berpijak pada fakta tidak
adanya kelompok politik dominan di
negeri ini, Pengamat Tata Negara
Dr. Margarito Kamis mengatakan
pembentukan koalisi sebenarnya
justru efektif untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan yang kuat.
Pimpinan nasional yang telah
mendapat mandat penuh dari rakyat
belum tentu memiliki kedudukan
yang kuat di dalam percaturan politik
nasional. Untuk menghindari
inefisiensi kinerja eksekutif, pimpinan
nasional terpilih haruslah mendapat
dukungan signifikan dari legislatif
yang notabene anggotanya berasal
dari beragam partai politik tersebut.
Walau pun pada kenyataannya, kita
sama-sama tahu apabila anggota
legislatif itu sendiri tidak dapat terbebas
daripada kepentingan partainya.
Namun demikian, untuk mengamankan stabilitas politik nasional haruslah
terjalin koalisi yang konstruktif di
antara partai-partai politik tersebut.
Pada realitanya, sebuah koalisi
tidak dapat terhindar dari praktek
bagi-bagi kursi kekuasaan. “Dalam
sistem ini, anda tidak bisa sendirian.
Konsekuensinya, mereka yang membantu harus diberikan kursi dalam
pemerintahan. Anda tidak bisa menikmati kemenangan sendirian,” kata
Margarito.
Dari hingar-bingar koalisi yang
terjadi pada pesta demokrasi, justru
yang harus dicermati dengan seksama
bukanlah menyoal koalisi secara
obyektif semata, melainkan komitmen
pembentukan serta pelaksanaannya
ke depan. Pengalaman mengajarkan
pada bangsa ini, bahwa yang seringkali menjadi konflik bukanlah pem-

bagian kekuasaan dalam pemerintah,
melainkan bagaimana partai politik
yang terlibat dalam koalisi dapat
selalu konsisten pada kesepakatan awal.
Bukan rahasia lagi, ketika pemerintahan
berjalan, dalam kondisi tertentu, sulit
bagi partai politik untuk menghilangkan kepentingan partainya secara total.
Kerja Sama Antar Partai
Sesungguhnya, istilah koalisi
partai politik itu sendiri tidak dikenal
di negara yang menganut sistem
demokrasi presidensil seperti Indonesia.
Pada sistem ketatanegaraan kita,
istilah tersebut lebih tepat apabila
dikatakan sebagai sebuah bentuk
kerjasama di dalam membangun
republik yang karakter rakyatnya
bercirikan semangat gotong royong.
Menurut Ketua Umum Srikandi
Hanura Miryam S Haryani, dalam
dunia perpolitikan, suatu bentuk
kerjasama adalah bersifat dinamis
dimana kerjasama tersebut bertendensi untuk memenangkan pertarungan politik melalui pemilihan
calon pimpinan-pimpinan nasional.
Namun begitu, hakikat terbentuknya kerja sama politik adalah selalu
mengedepankan kepentingan bangsa.
Partai politik selaku pengemban
amanat suara rakyat, sudah selayaknya
berkewajiban mewujudkan aspirasi
masyarakat sebagai tujuan dari
dibentuknya suatu kerja sama politik.
Setiap partai politik yang membentuk kerja sama sebaiknya memiliki kesamaan visi dan misi dalam
membangun bangsa, dengan selalu
mengedepankan musyawarah untuk
mufakat. Proses musyawarah mufakat
inilah yang menjadikan bentuk kerja
sama antar partai politik tersebut
lebih terasa dinamis.
Lazimnya, kerja sama politik terbentuk dengan maksud untuk menggabungkan beberapa partai politik
dalam satu kelompok untuk memperkuat aspirasi yang diusung secara
bersama. Kerjasama politik ini terbangun
baik di eksekutif maupun di legislatif,
sehingga apa yang menjadi program
pemerintahan akan mendapat dukungan
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penuh, serta menjadikan pemerintahan
tersebut menjadi kuat.
Namun tidak dapat diingkari
bahwa pembentukan kerja sama tidak
lain karena faktor kepentingan politik
yang identik dengan kekuasaan. Pada
umumnya, partai-partai politik yang
bergabung atas dasar persamaan
kepentingan politik praktis akan
saling menopang satu sama lain
untuk menggulirkan maksud-maksud
politik mereka.
Lobi sebagai Bentuk Komunikasi
Politik
Dalam lingkaran politik praktis,
setiap manuver selalu terdapat
kepentingan politik yang termuat di
dalamnya. Demikian juga halnya
dengan koalisi, dimana akan selalu
bernuansa politis. Kesepakatan dalam
koalisi antar partai politik yang terlibat
bisa bersifat pragmatis, tetapi ada
pula kepentingan ideologis.
Walau begitu, koalisi ideal
selayaknya dibangun berdasarkan
kesamaan cara pandang politis. Kesesuaian visi misi dapat memudahkan
koordinasi antar partai politik, serta
dapat lebih kuat di dalam mencapai

sebuah target. Koalisi yang dibentuk
atas kepentingan pragmatis akan
mudah terpecah di tengah jalan. Sebab,
koalisi tersebut berubah sesuai dengan
perkembangan dinamika politik yang
terjadi. Sayangnya, koalisi di negara
kita pada umumnya terbentuk secara
pragmatis. Padahal, kesamaan cara
pandang dalam membentuk koalisi
dapat menjadi benteng pengaman
bagi efisiensi kinerja pemerintahan
pimpinan nasional terpilih.
Terkait perlu tidaknya pemberian
sanksi bagi partai politik yang bermanuver, Pengamat Politik Boni Hargen
mengingatkan bahwa koalisi dibentuk
untuk beberapa tujuan taktis, semisal
mengawal kebijakan yang diambil
oleh pimpinan nasional terpilih. Jadi,
tidak perlu ada sanksi serius, sebab
koalisi tidak membutuhkan aturan
yang mengikat. Secara etika, partai
yang tidak sejalan dengan visi misi
awal terbentuknya koalisi sudah
sepatutnya harus keluar dari lingkaran
koalisi.
Demikian halnya dengan lobilobi politik. Seandainya ada partai
yang memutuskan keluar dari koalisi,
secara otomatis lobi akan beralih ke

partai lain yang berada di luar lingkaran
koalisi. Disinilah pentingnya peran
sebuah lobi, sebagai bentuk komunikasi
politik untuk meyakinkan pihak lain.
Koalisi untuk menciptakan stabilitas
politik
Sementara itu, Ketua Forum
Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia
(FORMAPPI ) Sebastian Salang memandang perlunya membentuk
koalisi di dalam membangun sebuah
pemerintahan yang kuat. Penerapan
sistem multi partai di republik
ini memang tidak akan memunculkan satu pun partai politik yang bisa
memperoleh suara dominan di perhelatan pesta demokrasi rakyat.
Pembentukan koalisi tersebut
selanjutnya dimaksudkan untuk
menciptakan suatu kestabilan politik
nasional. Dimana dengan terciptanya
stabilitas politik, pemerintahan
pimpinan nasional terpilih dapat
mengimplementasikan kebijakankebijakannya di dalam koridor pembangunan yang telah direncanakan.
Sementara itu apabila tidak tercipta
suatu kestabilan politik nasional,
dikhawatirkan kebijakan yang akan

Dok: metrotvnews.com

SWANTARA NO. 10 TAHUN III/SEPTEMBER 2014

13

Laporan Utama
ditempuh oleh pemerintahan pimpinan
nasional terpilih akan menjadi terhambat, akibat adanya terpaan politis
yang datang dari dalam lingkaran
eksekutif maupun dari kalangan
legislatif.
Pembentukan koalisi memang
tidaklah mudah. Sebab koalisi harus
dibangun berdasarkan kesamaan tujuan
dan platform politik serta terikat
dalam sebuah kontrak politik. Sayangnya, koalisi di Indonesia justru dibentuk
bukan berdasarkan platform, tetapi
lebih bersifat pragmatis, dengan bentuk
sokongan yang berubah-ubah sesuai
perkembangan situasi politik. Hanya
satu atau dua partai yang masih bertahan di koalisi awal.

Dok: jurnalmetro.com
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Namun demikian, pembentukan
koalisi dalam lingkar pemerintahan
tetap diharapkan bisa semakin kompak
di dalam memperjuangkan aspirasi
rakyat. Apabila koalisi yang dibentuk
tidak mengutamakan kepentingan
rakyat, maka tujuan membentuk
dasar pemerintahan yang kuat
niscaya tidak akan pernah dapat
tercapai.
Potret jatuh bangun Pemerintahan
Secara kasat mata, kita dapat
melihat latar belakang pembentukan
dua koalisi politik pada pemilihan
umum Presiden tahun 2014 lalu. Latar
belakang inilah yang menjelaskan
bahwa masih begitu saratnya koalisikoalisi tersebut dengan kesepakatan-

kesepakatan transaksional. Pembagian
kursi, ataupun posisi di pemerintahan,
adalah imbal balik yang diberikan
kepada partai-partai politik pendukung
koalisi. Kesepakatan-kesepakatan
transaksional itulah yang menjadi
pengikat koalisi.
Menyikapi hal itu, anggota DPR RI
Martin Hutabarat justru mendukung
terwujudnya soliditas pada masingmasing koalisi tersebut. Menurutnya,
dengan adanya soliditas koalisi, maka
akan terbentuk dua poros politik di
negeri ini, yakni koalisi pemerintah
dan koalisi oposisi. Kendati terminologi oposisi tidak dikenal dalam
sistem politik di tanah air, implikasinya
adalah kestabilan politik, serta penguatan
sistem pemerintahan Presidensiil
yang dianut oleh bangsa ini.
Rakyat boleh berharap bahwa
kedua poros koalisi tersebut kelak
akan berjuang dan berkompetisi
untuk menawarkan program pro
rakyat yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan rakyat. Sejatinya, ini
adalah gambaran mengenai bentuk
koalisi politik yang ideal, di masa
mendatang.
Walau secara realistis, membangun
sebuah pemerintahan yang kuat
memang bukanlah persoalan mudah.
Sejarah bangsa ini selalu diwarnai
oleh ketidakharmonisan hubungan
politik di antara sesama elit politik,
baik di eksekutif maupun di legislatif.
Kohesi kepentingan antar golongan jauh
lebih kuat daripada mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara itu
sendiri. Ini adalah kelemahan fundamental yang senantiasa dilakukan
berulang-ulang oleh para pimpinan
nasional kita sejak awal kemerdekaan.
Kepentingan sektarian selalu
kental mewarnai perjalanan kabinet
sejak era revolusi. Ketidakstabilan
politik pada masa revolusi tak hanya
terjadi akibat konfrontasi dengan
penjajah. Jatuh bangunnya kabinet
pemerintahan pun berulang akibat
ego masing-masing kelompok politik
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yang saling tuding atas kegagalan
diplomasi terhadap penjajah.
Kita pun dapat melihat puncak
kekisruhan politik melalui Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran konstituante oleh pimpinan
nasional kala itu, sebagai fakta begitu
masifnya ketegangan yang terjadi
antara eksekutif dengan legislatif.
Pergantian otoritas dari Orde Lama
ke masa Orde Baru juga memberikan
pelajaran yang seharusnya dipahami
oleh para elit politik dan elit bangsa.
Alih-alih berupaya mewujudkan
suatu pemerintahan yang kuat,
tampuk pimpinan nasional yang
memang diraih dengan tidak
demokratis itu justru memasung
kebebasan berpolitik rakyat Indonesia.
Kita masih dapat mengingat,
betapa hak berpolitik kita sebagai
bangsa yang merdeka benar-benar
dikebiri melalui rekayasa politik
yang dikendalikan secara otoriter.
Pelibatan militer (ABRI kala itu) dalam
panggung politik nasional, dimanfaatkan sebagai alat untuk melegitimasi
kekuasaan politik semata. Pada akhirnya
kestabilan politik semu yang dibangun
oleh Orde Baru runtuh oleh krisis
ekonomi yang menyengsarakan rakyat.
Kini sudah lebih dari 15 tahun
reformasi bergulir di negeri kita tercinta. Namun nyatanya belum juga
harapan kesejahteraan yang adil
dan merata dirasakan oleh rakyat.
Dalam suasana karut marut tersebut,
akankah rasa kebangsaan senantiasa
dikorbankan demi kepentingan
golongan ? Adanya pemakzulan yang
dilakukan oleh legislatif terhadap
pimpinan nasional pada 2001 lalu,
menjadi fakta betapa masih buramnya potret hasrat elit politik atas
kekuasaan di tanah air.
Karakter Pemerintahan Yang Kuat.
Barangkali para pimpinan nasional
kita perlu membuka dan memahami
kembali lembaran-lembaran sejarah,
untuk mencari jawaban mengapa
bangsa ini tak jua bangkit. Berkaca

dari sejarah perjalanan politik bangsa
ini, kepiawaian pimpinan nasional
terpilih dalam melakukan komunikasi
politiknya sangatlah dibutuhkan
untuk mensinergikan jalannya roda
kepemerintahan yang efektif dan
menyejahterakan rakyat.
Pemerintahan yang kuat membutuhkan hadirnya kolektifitas kepemimpinan nasional yang mampu
mendudukkan kepentingan bangsa
dan negara di atas segala kepentingan.
Moralitas serta akuntabilitas individual,
sosial, institusional, maupun global
merupakan prasyarat dan parameter
yang juga harus dimiliki oleh kepemimpinan nasional. Seorang
pimpinan nasional bukanlah milik
partai politik, golongan ataupun
sekelompok masyarakat. Oleh
karenanya, seorang pimpinan nasional
haruslah mampu berdiri di atas berbagai unsur, lapisan, serta golongan
di negeri ini.
Kepiawaian pimpinan nasional
dalam membangun pemerintahan
yang kuat memang sangat dibutuhkan, namun hal tersebut tidaklah
berarti tanpa adanya dukungan dari
berbagai komponen politik. Dalam
kehidupan berpolitik, adanya sinergitas
antar komponen politik adalah
sebuah keniscayaan di dalam membangun suatu pemerintahan yang
kuat. Koalisi itulah yang kelak berperan
untuk mengawasi serta mengimplementasikan semua kebijakan yang
ditempuh oleh pimpinan nasional
agar senantiasa berpihak kepada
kepentingan rakyat dalam arti
sesungguhnya.
Fakta bahwa terdapat sejumlah
besar suara rakyat yang berbeda pada
pemilu, bagaimana pun harus dapat
terakomodir oleh pimpinan nasional
guna mencegah munculnya ketidakpuasan di masyarakat yang berujung
pada muculnya konflik dan instabilitas
nasional.
Dalam mengemban amanah
rakyat lima tahun ke depan, partaipartai politik, baik yang berada di

dalam pemerintahan maupun yang
berada di luar lingkaran pemerintahan,
selayaknya menjalankan perannya
masing-masing dengan hati nurani
untuk mewujudkan tujuan yang
sama, yakni mewujudkan kesejahteraan
rakyat.
Lebih penting daripada itu
semua, adalah bagaimana para
pimpinan nasional dapat mengaktualisasikan rasa dan semangat
kebangsaan di tengah segala perbedaan. Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi dengan
multi partai, perbedaan pandangan
politik menjadi suatu hal yang sulit
dihindari.
Namun tidak boleh dilupakan
bahwa keberadaan bangsa dan NKRI
merupakan hasil penyatuan perbedaan pandangan politik yang
dikelola secara cerdas dan bijak oleh
founding fathers bangsa Indonesia.
Inilah esensi demokrasi sesungguhnya yang harus direnungkan,
dipahami dan diwujudkan kembali
oleh kepemimpinan nasional masa
kini. Ego kelompok dikubur oleh
semangat mengedepankan kepentingan
bangsa.
Hal inilah yang perlu dilakukan
untuk mewujudkan pemerintahan
yang kuat, agar bangsa ini mampu
menghadapi segala bentuk tantangan
zaman, serta mencapai cita-cita dan
tujuan nasional Indonesia sebagaimana
terdapat dalam Pembukaan UUD
1945 alinea ke-empat, yaitu
melindungi segenap bangsa Indonesia,
dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia
yang
berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.
Sejatinya itulah harapan rakyat.
Semoga suara dan amanah rakyat
didengar oleh nurani para elit politik
maupun elit bangsa. Bila hal ini terwujud, bangsa Indonesia bangga
bersorak....”Hiduplah Indonesia Raya...!!!”.
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Kriteria Utama Pemimpin
Nasional guna Menciptakan
Pemerintahan yang Kuat
Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A.
JAKARTA-Gubernur
Lembaga
Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI,
Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji D.E.A.
menjelaskan bahwa Lemhannas RI
sebagai lembaga kajian strategis negara
telah melakukan sebuah kajian untuk
menyiapkan calon pemimpin nasional
yang memiliki kualitas dan kapabilitas
guna membangun sebuah sistem
pemerintahan yang kuat.
Lemhannas RI sendiri telah
mengkristalkan kualitas kepemimpinan
dalam bentuk Indeks Kepemimpinan
Nasional Indonesia (IKNI), yang dapat
dipakai sebagai acuan dalam menyiapkan pemimpin, serta menjadi kriteria
dalam memilih calon pemimpin.
Indeks tersebut memuat sejumlah
kriteria kepemimpinan, yang meliputi
aspek moralitas dan akuntabilitas
kepemimpinan.
“Parameter moralitas dan akuntabilitas kepemimpinan nasional
Indonesia yang termuat dalam IKNI
terdiri dari empat kategori, yaitu
Indeks Moralitas dan Akuntabilitas
Individual, Indeks Moralitas dan
Akuntabilitas Sosial, Indeks Moralitas
dan Akun-tabilitas Institusional, dan
Indeks Moralitas dan Akuntabilitas
Global,” kata Budi Susilo Soepandji
saat diwawancarai Majalah Swantara
pada Kamis (25/9/14) Gedung Trigatra,
Lemhannas RI.
Terkait Indeks Moralitas dan
Akuntabilitas Individual, Budi Susilo
Soepandji menerangkan bahwa dalam
kategori tersebut terkandung nilainilai takwa kepada Tuhan YME dan
berwawasan ilmu pengetahuan dan
teknologi (iptek), memiliki etika dan
nilai-nilai personal yang jelas (tentang
adil, tidak adil, baik, buruk; dan
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sebagainya), memiliki kondisi kesehatan
prima baik jasmaniah maupun rohaniah,
memiliki nilai kejujuran dan integritas
yang tinggi termasuk integritas dan
kejujuran intelektual yang selalu
berusaha menyampaikan kebenaran
dan bukan pembenaran, dapat
dipercaya, memiliki kecakapan dan
kemampuan serta keberanian secara
terukur, memiliki tingkat kecerdasan
yang memadai dan berpendidikan
yang cukup, sehingga mampu dan
yakin untuk berpikir strategis dalam
pengambilan keputusan, mampu
menyampaikan pemikiran-pemikirannya secara jernih dan mampu memperdebatkannya secara elegan dengan
orang lain dan menghormati pendapat
yang berbeda, memiliki kualitas

penampilan yang menonjol dalam
kampanye dan pidato, dan dapat
memadukan secara serasi hard and
soft power.
“Hard power bersifat koersif
(mengutamakan paksaan), ancaman
terhadap perilaku orang, sedangkan
soft power bersifat tidak langsung
dengan pendekatan budaya dan
ideologis, dengan mendayagunakan
daya tarik, kooptasi dan komunikasi
baik dalam kehidupan nasional maupun internasional, memiliki keluarga
yang harmonis, serta memiliki sikap
merendahkan hati dan kesantunan,”
jelas Budi Susilo Soepandji.
Untuk Indeks Moralitas dan
Akuntabilitas Sosial, Budi Susilo
Soepandji menerangkan bahwa dalam
kategori itu terkandung nilai-nilai
seperti kemampuan berkomunikasi
dan berinteraksi secara baik dengan
lingkungan sekitarny dalam rangka
penyerapan aspirasi, dapat membangun simpati dan dapat diterima
oleh masyarakat yang dipimpinnya,
selalu bertanggung jawab terhadap
apa yang telah dilak uk annya,
professional atas dasar expertise, memiliki rasa tanggung jawab sosial dan
kebersamaan atas dasar kode etik
yang berlaku, dapat membangun
solidaritas dan menumbuhkan harapan
baru untuk kemajuan yang lebih baik,
memiliki semangat dan kemampuan
untuk menciptakan kader, kehadirannya
selalu lebih bersifat fungsional dari
semata-mata simbolis. Dan mampu
menggali karakter kepemimpinan
yang bersumber dari nilai-nilai agama
dan budaya atau kapital sosial bangsa
Indonesia, kedudukannya yang
menonjol dalam survei akseptabilitas,
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tingkat dukungan lintas partai atau
golongan dalam rangka membangun
koalisi yang signifikan.
Sementara untuk Indeks Moralitas
dan Akuntabilitas Institusional, Budi
Susilo Soepandji membeberkan nilainilai yang terkandung di dalamnya
yaitu selalu taat pada konstitusi dan
perundang-undangan yang berlaku,
bersifat transparan, akuntabel, dan
responsif, setia pada ideologi Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan
sesanti Bhinneka Tunggal Ika, konsisten
terhadap cita-cita dan tujuan nasional
yang berwawasan nusantara, dan
sadar terhadap konsep ketahanan
nasional, atas dasar pemikiran yang
sistemik dan komprehensif-integral,
selalu peduli dan menghormati nilainilai dasar demokrasi, tidak berpikir
dan bertindak feodalistik (hubungan
patron-klien dengan rakyat), selalu
sadar terhadap dinamika politik
bangsa serta menjunjung tinggi
supremasi hukum dan HAM (termasuk
kesetaraan gender), imajinatif dan
visioner dengan konsep dan pemikiran
baru, mampu meningkatkan kinerja
dalam kondisi krisis dan kritis dengan
keputusan yang tegas dan tepat waktu
serta konsisten, rekam jejak yang
positif, mampu mengembangkan
keunggulan pribadi untuk melakukan
terobosan atau kemampuan guna
melakukan sesuatu yang tidak terduga dalam kondisi krisis dan kritis,
mampu berpikir transformasional
dengan visi yang jelas, mampu memberikan inspirasi, stimulasi, dan selalu
membangun serta mengarahkan
subsistem kepemimpinan yang mendukungnya.
Pada kategori terakhir, Indeks
Moralitas dan Akuntabilitas Global,
Budi Susilo Soepandji menjelaskan
nilai-nilai seperti memiliki wawasan
regional dan global dengan semangat
membangun kepemimpinan bersama,
selalu menjaga semangat kemitraan
dengan menghormati keragaman
budaya, pemahaman dan konsistensi
wawasannya dalam politik luar negeri

yang bebas aktif, memiliki karakter
negarawan yang karya dan kepribadiannya dihormati oleh negara lain, mampu
meningkatkan kedudukan Indonesia
di mata internasional dengan tidak
mengorbankan jati diri nasional
dalam menghadapi proses globalisasi,
memiliki kesadaran terhadap bahaya
keamanan yang komprehensif, baik
bahaya tradisional yang membahayakan
negara maupun bahaya non-tradisional
yang membahayakan umat manusia.
Di sisi lain, pemerintahan yang
kuat kata Budi Susilo Soepandji memiliki kriteria utama yakni dapat
mewujudkan pertumbuhan ekonomi
yang ideal dan tercermin dari roda
pemerintahan yang berjalan secara
efektif, berwibawanya hukum,

kemampuan memilih prioritas pembangunan negara, serta konsentrasi
dan terjaminnya keamanan.
“Kuat dan lemahnya pemerintahan
tergantung kemampuan sang
pemimpin dalam mengefektifkan
roda pemerintahan, mengembangkan kewibawaan hukum, kemampuan
memilih prioritas pembangunan,
serta konsentrasi dan terjaminnya
keamanan nasional demi kelangsungan
pembangunan,” ungkap Budi Susilo
Soepandji.
Oleh karenanya, untuk mewujudkan pemerintah yang kuat, siapa pun
presidennya tidak dapat melakukan
kebijakan politik untuk mereduksi
demokrasi,” pungkas Budi Susilo
Soepandji.

Dok: Humas

SWANTARA NO. 10 TAHUN III/SEPTEMBER 2014

17

Laporan Utama

Koalisi Permanen Mutlak Diperlukan Untuk Membentuk

Pemerintahan Yang Kuat

Ketua Formappi
Sebastian Salang

P

ada umumnya, negara dengan
sistem pemerintahan parlementer secara otomatis akan
membentuk sebuah pemerintahan
koalisi yang tersusun dari gabungan
beberapa partai. Oleh sebab itu,
dalam praktik kehidupan berpolitik,
partai politik berkoalisi adalah hal
yang sangat lumrah. Adanya perbedaan ideologi, kultural, atau atribut
masing-masing yang menjadi identitas partai dapat disatukan menjadi
isu bersama berdasarkan persamaan
persepsi dalam membangun tujuan
dan kepentingan bersama, karena
dalam dunia politik utamanya adalah
sebuah kepentingan abadi. Apakah
itu kepentingan politik murni untuk
menduduki jabatan publik tertentu
dengan membagi-baginya di antara
sesama anggota koalisi, atau pun ada
kepentingan lain seperti kekuatan
bersama untuk menghadapi musuh
bersama.
Sementara itu, Ketua Forum
Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia
(FORMAPPI ) Sabastian Salang
mengatakan koalisi pendukung
pemerintahan yang terbentuk khususnya di parlemen bertujuan untuk
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memperkuat pemerintahan dalam
konsep politik.
Di negara demokrasi sendiri, lanjut
Sabastian, selalu dikatakan bahwa
koalisi dibentuk oleh pemerintahan
terpilih untuk menjamin adanya
stabilitas politik.
“Dengan terbentuknya stabilitas
politik, pemerintah yang terpilih
dalam pertarungan pilpres dengan
sendirinya dapat menjalankan
kebijakan dan mengimplementasikan
kebijakan tersebut dalam roda pembangunan yang telah direncanakan.
Sementara pemerintahan yang tidak
stabil dikhawatirkan selalu akan diganggu oleh partai di luar pemerintahan
yang tergabung dalam oposisi,” ujar
Sabastian kepada Majalah Swantara.

Dok: wordpress.com

Bagi negara yang menganut
sistem multipartai, koalisi adalah
sebuah keharusan. “Menjadi keharusan
karena dalam negara multipartai
tidak ada partai yang dominan di
parlemen yang mendapatkan dukungan
signifikan,” jelas dia.
Dalam sejarah perpolitikan di
Indonesia, sistem kepartaian di
Indonesia di mulai dari sejak dikeluarkannya Maklumat Presiden No X
pada 16 Oktober 1945, di mana pada
saat itu banyak terbentuk partai politik
oleh rakyat sesuai dengan maklumat
tersebut. Oleh karenanya pada masa
Pemerintahan Kabinet Syahrir I, kabinet
berisikan para menteri yang berasal
dari partai politik koalisi, yakni
Parkindo dan Masyumi. Sementara
partai lainnya memilih jalur oposisi.
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Dan penyusunan kabinet pada waktu
itu ternyata telah dilakukan berdasarkan
koalisi di antara parpol. Selebihnya di
antara parpol yang tidak berkoalisi
memilih jalur oposisi, koalisi dan
oposisi di mulai dari kabinet parlementer
syahrir pertama sampai seterusnya
dan kembali ke kabinet presidensial
Moh. Hatta dan seterusnya.
Dapat dikatakan jika koalisi yang
terbentuk pada masa Orde Lama
(Orla) bersifat front, seperti koalisinya
Partai Nasionalis Indonesia (PNI),
Partai Komunis Indonesia (PKI), dan
Nahdlatul Ulama (NU) bekerja sama
untuk melawan musuh bersama,
imperialisme. Disisi lain, ada juga parpol
dan ormas menjalin kerja sama
dengan pihak militer yang kontrarevolusi dan mendukung imperialisme.
Yang menjadi ciri utama koalisi pada
masa Orla adalah kerja samanya
tidak terkait sama sekali dengan
kepemimpinan seseorang, tetapi
lebih pada tujuan tertentu yang
hendak dicapai.

Sedangkan koalisi pemerintahan
di zaman Orde Baru berlangsung
di bawah kepemimpinan negara.
Meskipun sebenarnya yang terjadi
sebenarnya bukan koalisi melainkan
fungsi dari parpol dan juga ormas
yang dipaksakan oleh Rezim Soeharto.
Koalisi pemerintahan ini efektif dilakukan setelah pelaksanaan Pemilu
1971, di mana dari sembilan partai
politik yang ada, dilebur menjadi tiga
kekuatan partai politik saja. Sebut
saja, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri atas
gabungan partai-partai Islam dan
Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
yang anggotanya terdiri dari gabungan
partai-partai berhaluan nasionalis
dan agama non-Islam, serta Golongan
Karya (Golkar). Kemudian hal ini
mengindikasikan bahwa PPP mewakili konstituen Islam, PDI mewakili
konstituen nasionalis, sedangkan
Golkar yang merupakan partai rezim
Orba mewakili semua golongan, termasuk dari kalangan militer.

Di Indonesia sendiri, koalisi
pemerintahan yang terbentuk tidak
pernah permanen. Ambil contoh
koalisi yang terbentuk sebelum dan
sesudah pemilihan presiden (pilpres).
“Koalisi di Indonesia sangat unik,
karena koalisi yang telah terbangun
oleh partai bukan berdasarkan ideologi atau platform, tetapi sifatnya
pragmatis. Sehingga dukungan dapat
berubah-ubah. Bagi koalisi yang
mengusung capres yang kalah di
pilpres kemudian akan mengalihkan
dukungan kepada capres yang menang.
Hanya satu atau dua partai masih bertahan di koalisi lama,” jelas Sebastian.
Lebih lanjut Sabastian mengatakan
terbentuknya koalisi partai yang permanen demi terwujudnya pemerintahan
yang kuat, mandiri dan tahan lama
tidak dapat dilakukan hanya dengan
membalikan telapak tangan. “Sebab
koalisi yang harus dibangun didasarkan pada adanya kesamaan nilai-nilai,
diikuti tujuan politik yang sama dan
keterikatan dalam sebuah konsensus
dan kontrak politik untuk mempertahankan koalisi. Tapi bukan koalisi
pragmatis yang hanya berdasarkan
kepentingan sesaat untuk merebut
kekuasaan atau koalisi yang di bangun
lebih didasari pada pertimbangan tertentu, seperti bagaimana untuk dapat
memenangi pemilu semata,” jelasnya.
Koalisi yang kompak mutlak di
perlukan, karena selama lima tahun
pihak-pihak yang berkoalisi akan berkontribusi di dalam koalisi pemerintahan.
“Sehingga kepentingan bagaimana
memenangkan kekuasaan, seyogianya
dialihkan ke arah bagaimana menggunakan kekuasaan demi kepentingan
rakyat. Karena hal tersebut merupakan
esensi demokrasi, dan ini jauh lebih
penting. Melalui penggunaan kekuasaan,
para pejabat politik akan memperlihatkan sejauh mana janji-janjinya
terwujud, berikut respons dan akuntabilitasnya demi kesejahteraan rakyat,”
kata Sebastian.
Sabastian berharap, ke depannya
koalisi pemerintahan yang dibangun
bisa kompak, setidaknya masih
memikirkan kepentingan rakyat.
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Koalisi Pemerintahan Mutlak Diperlukan Untuk Menciptakan

Pemerintahan Yang Efektif

Pengamat Tata Negara
Dr. Margarito Kamis

K

oalisi dibentuk sebagai upaya
untuk menjamin keberlangsungan
pemerintahan yang kuat dan
efektif. Presiden terpilih nantinya
tentu saja akan memerlukan dukungan
parlemen yang solid. Pada tahap ini,
muncul asumsi jika koalisi diperlukan
untuk menghindari gangguan terhadap kewibawaan pemerintah di
dalam menjalankan roda pemerintahan
dan pembangunan nasional. Gangguan
ini biasanya berasal dari partai politik
yang menjadi oposisi.
Kerja sama antar partai politik
dalam koalisi mutlak diperlukan.
Disinilah kemudian timbul prasangka,
jika koalisi terbentuk selalu dibayangbayangi upaya untuk bagi-bagi kursi
melalui deal-deal politik tertentu diantara sesama anggota koalisi, mengingat partai poltik yang tergabung
dalam koalisi sarat dengan kepentingan.
Pengamat Tata Negara Dr.
Margarito Kamis mengatakan bahwa
meskipun tidak diatur secara spesifik
dalam konstitusi, koalisi yang berisikan gabungan partai-partai politik,
suka atau tidak suka, tak dapat lepas
dari persoalan pembagian kekuasaan
dalam pemerintahan eksekutif.
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“Koalisi tidak dapat menghindar
dari bagi-bagi kursi. Mau istilahnya
dagang sapi atau dagang kambing,
tidak usah kita ekstrem katakan anti
bagi-bagi kursi,” ujar Pakar Tata
Negara, Margarito Kamis, kepada
Majalah Swantara.
Lebih lanjut Margarito menjelaskan
bahwa apa yang dimaksud dengan
bagi-bagi kursi adalah bagi-bagi kursi
untuk para menteri yang akan duduk
dalam kabinet. Sehingga cara mengelola
pemerintahan dilakukan secara
gotong royong.
“Dalam sistem ini, Anda tidak
bisa sendirian. Konsekuensinya, mereka
yang membantu harus diberikan kursi
dalam pemerintahan. Anda tidak bisa
menikmati kemenangan sendirian,”
kata Margarito.
Hal tersebut adalah konsekuensi
dari filsafat gotong royong. “Bersamasama di pemerintahan, dan di parlemen.
Di dalam memerintah bareng-bareng,
dan di DPR juga kuat,” sambung dia.
“Sekali lagi, tidak boleh bangun
koalisi dengan trik-trik atau percekcokan, tapi harus bicara terbuka
dari awal. Kalau sudah disepakati,
jangan pula partai itu main belakang,”
ujarnya.

Dok: cdn-media.viva.co.id

Dalam sebuah teori disebutkan
masalah koalisi sebenarnya hanya
relevan dalam negara yang menganut
sistem pemerintahan parlementer.
Dengan demikian, terciptanya sebuah
koalisi sebenarnya diperuntukkan
hanya untuk menggalang dukungan
dalam membentuk pemerintahan
oleh partai pemenang pemilu, serta
dibutuhkan untuk membangun dan
memperkuat oposisi bagi partaipartai yang mempunyai kursi di parlemen
namun tidak ikut memerintah.
Maka dapat dikatakan jika sebuah
koalisi di bangun dengan tujuan untuk
memengaruhi proses politik, seperti
dalam pembuatan undang-undang
dan perebutan kekuasaan, atau untuk
menggalang kekuatan guna menghadapi kekuatan besar, atau untuk
menghadapi ketidakpastian politik.
Bagi yang kalah, risiko tersingkir
jauh lebih besar ketimbang peluang
menang, atau dengan kata lain dirancang untuk meraih kekuasaan.
Di sisi lain, dalam sebuah
pemerintahan yang menganut sistem
demokrasi liberal, presiden yang telah
mendapat mandat penuh dari rakyat
belum tentu memiliki kedudukan
yang kuat. Karena harus mendapat
dukungan yang signifikan di parlemen
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yang anggotanya berasal dari partai
politik.
Dapat dikatakan seorang presiden
harus membangun koalisi dengan
parpol lain. Jika upaya ini tak dilakukan,
dikhawatirkan kekuasaan presiden
yang mendapat mandat penuh dari
rakyat tidak dapat dijalankan. Tentu
saja hal ini kemudian akan berdampak
pada gonjang-ganjing politik, dan

berimbas kepada stabilitas nasional.
Tak berbeda dengan negaranegara lain yang menganut sistem
multipartai, koalisi partai juga
merambah ke Indonesia. Alasannya,
secara politik masyarakat Indonesia
adalah plural. Sehingga di masyarakat
akan sangat sulit ditemukan kelompok
dominan secara politik. Seperti yang
dikatakan oleh Ian O’Flynn dan

David Russell (2005) bahwa “Di antara
bentuk power sharing adalah adanya
pemerintahan koalisi”.
Alasan berikutnya, pemilu kita
menganut sistem proporsional.
Sistem ini cenderung menghasilkan
banyak partai yang memperoleh kursi
dan tidak satu partai pun yang mampu
meraih kemenangan mayoritas
(50 persen + 1).

Kerjasama Politik Dibentuk Untuk

Kepentingan Nasional

I

stilah koalisi dalam perpolitikan
di Indonesia kini kembali mencuat. Dalam sistem parlementer,
sebuah pemerintahan terdiri atas
koalisi beberapa partai. Hal yang
sama juga terjadi pada partai oposisi
yang anggotanya juga berasal dari
koalisi beberapa partai.
Munculnya pemerintahan koalisi,
memunculkan koalisi oposisi, partaipartai yang berada di luar pemerintahan,
dan bertujuan mengkritisi kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah. Saat
kebijakan pemerintah tidak berpihak
pada rakyat, maka oposisi menjadi
garda terdepan sebagai pengontrol
kebijakan pemerintah tersebut.
Sementara itu menurut Anggota
Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani,
sebenarnya tidak ada istilah koalisi
dalam sistem ketatanegaraan di
Indonesia. Karena sesuai dengan
konstitusi, Indonesia sendiri menganut
sistem presidensial. Afiliasi yang ada
adalah sebuah bentuk kerja sama untuk
membangun bangsa dan negara ke
arah yang lebih baik. Hal ini berbeda
dengan pemerintahan yang menganut
sistem parlementer, karena pemerintahan
sendiri tersusun atas koalisi beberapa
partai.
“Tidak ada istilah koalisi di negara
kita, yang ada sebuah kerja sama
untuk mewujudkan kemakmuran dan
kesejahteraan bagi rakyatnya sesuai
dengan cita-cita para pendiri bangsa,”
ujar Miryam kepada Majalah Swantara.

Kerja sama yang ada selama
ini sifatnya dinamis, karena secara
umum kerja sama tersebut memiliki
tendensi terhadap bergabungnya
beberapa partai politik peserta pemilu
dalam mengusung calon presiden
atau calon kepala daerah di pemilihan
umum.
“Seperti dalam Pilpres 2014,
dengan terbentuknya Koalisi Merah
Putih yang mengusung pasangan
Prabowo-Hatta, dan koalisi ramping
yang mengusung Jokowi-JK. Setiap
partai politik yang duduk sebagai mitra
kerja harus memiliki kesamaan visi dan
misi dalam membangun bangsa,
dengan selalu mengedepankan
musyawarah untuk mufakat,” ungkap
Miryam.
Utamanya, kerja sama politik terbentuk untuk selalu mengedepankan
kepentingan bangsa. “Kerja sama
partai politik di Indonesia sendiri,
sudah terjadi sejak era Orde Lama,”
kata Miryam.
Dalam sejarah pembentukan
kekuatan pemerintahan, istilah
koalisi pertama kali diperkenalkan
oleh ilmuan muda Indonesia, Dian
Fernando Sihite. Dikatakan, sebuah
kabinet akan sangat kuat jika tidak
ada koalisi. Tidak adanya koalisi membuat kekuatan kabinet tersebut tidak
akan terpecah-pecah.
Lebih jauh kata Miryam, kerja
sama politik terbentuk karena bersatunya beberapa partai politik dengan

Ketua Umum Srikandi Hanura
Miryam S Haryani
partai pemenang pemilu, atau yang
lebih dikenal sebagai “partai berkuasa.”
Tujuannya untuk memperkuat suara
partai berkuasa di parlemen. Sehingga
apa yang menjadi program pemerintahan
akan mendapat dukungan penuh,
dan membuat pemerintahan tersebut
menjadi kuat.
Selain itu, pembentukan kerja
sama tidak lain adalah karena faktor
kepentingan politik. “Pada umumnya,
partai-partai politik yang bergabung
atas dasar persamaan kepentingan
politik, praktis akan saling menopang
satu sama lain untuk menggulirkan
maksud-maksud politik mereka. Termasuk untuk memperoleh suara dalam
pemilu. Seperti kita tahu, syarat
untuk memenangkan pemilu presiden
adalah mendapatkan lebih dari 50%
suara,” ujarnya.
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Laporan Utama

Sulitnya Koalisi Menjadi Permanen

B

ahasa koalisi kini semakin merebak dalam peta perpolitikan Indonesia, seperti apakah bentuk koalisi di Indonesia?
Apakah nantinya koalisi yang sudah terbentuk bersifat permanen, atau hanya bersifat sementara ? Untuk mengulas
masalah koalisi, berikut hasil wawancara Majalah Swantara (MS) dengan Pengamat Politik Boni Hargens (BH):

Pengamat Politik
Boni Hargens
(MS) : Menurut Bapak apakah
definisi koalisi dan apa yang menjadi dasar pertimbangan dan terbentuknya partai koalisi, apakah
mungkin koalisi terbentuk tanpa
deal-deal politik?
(BH) : Koalisi itu kan gabungan
dua atau lebih partai yang memiliki
motif dan tujuan yang sama misalnya memenangkan kandidat tertentu
dalam pemilu atau meloloskan kebijakan
tertentu di parlemen. Dalam politik,
setiap manuver selalu bersifat politis
artinya, selalu termuat kepentingan
politik, baik intrinsik ataupun ekstrinsik.
Koalisi pun selalu politis dan memuat
kepentingan politik. Deal-deal itu bisa
pragmatis seperti jabatan atau
kepentingan material lainnya, tapi
bisa juga ideologis. Ada satu prinsip
politik yang mau mereka perjuangkan
secara bersama-sama.
(MS) : Bagaimanakah bentuk
koalisi ideal dalam mewujudkan
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pemerintahan kuat yang diimplementasikan melalui programprogram kerjanya ?
(BH) : Koalisi ideal itu dibangun
berdasarkan nilai atau pandangan
politik yang bersesuaian. Itu akan lebih mudah dalam hal koordinasi dan
lebih kuat dalam memperjuangkan
tujuan mereka. Sebaliknya, koalisi
yang pragmatis akan dengan mudah
pecah di tengah jalan, ia akan berubah-ubah sesuai dengan dinamika
politik yang berkembang. Apa yang
terjadi di Indonesia? Koalisi umumnya
pragmatis makanya tidak ada koalisi
besar ataupun kecil yang solid dan
melahirkan produk politik yang berharga. Kalau dasarnya ideologis, maka
koalisi partai benar-benar merupakan
benteng pengaman sebuah
pemerintahan atau sebuah oposisi
yang benar-benar kuat dalam mengawal
dan mengoreksi pemerintahan yang
berjalan.
(MS) : Cukup efektifkah koalisi
yang sudah terbentuk yang digawangi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP), Nasional
Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai
Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan
Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia (PKPI) untuk mengawal
program pemerintahan ?
(BH) : Sejak awal, koalisi ini memperlihatkan nuansa yang berbeda.
Nasdem dan PDIP memiliki gagasan
yang sama dalam banyak dimensi.
Entah politik, ekonomi, maupun sosial
hanya memang berbeda dalam retorika. Mereka tidak berbicara jabatan
dari awal. Ini tentu koalisi ideologis.
PKB dan kawan-kawan mengikuti
aturan main ini. Bahwa ada kehendak

untuk menitipkan kader dalam kabinet
setelah Jokowi menang, itu normal.
Namun dengan catatan, partai tidak
menekan atau mereduksi hak prerogatif presiden. Partai boleh mengusulkan kader yang kompeten namun
tidak didasarkan pada jatah atau
tekanan. Dengan begitu, koalisi ini
akan terjaga sebagai gugusan gagasan.
(MS) : Apakah ada sanksi jika
partai koalisi tidak sejalan dengan
program yang disusun oleh
pemerintah, mengingat masingmasing partai koalisi memiliki kepentingan sendiri-sendiri?
(BH) : Koalisi itu dibentuk untuk
satu atau dua tujuan taktis, misalnya
memenangkan pemilu atau mengawal
kebijakan tertentu. Tidak ada aturan
yang mengikat untuk jangka panjang.
Koalisi bukan organisasi yang established maka, tidak perlu ada sanksi
yang serius. Partai yang tidak sejalan
ya harus keluar dari koalisi. Lobi politik
diperlukan dalam rangka menjaga
keutuhan koalisi termasuk dalam
menegur partai yang melenceng.
Kalau ada yang keluar ya lobi bisa
dilakukan ke partai lain untuk bergabung dalam koalisi. Peran lobi
dalam politik sangat penting. Sayangnya, ini tidak terbiasa dalam politik
kita. Lobi yang biasa selalu bernuansa
pertukaran kepentingan pragmatis.
Padahal lobi adalah kemampuan
komunikasi politik untuk meyakinkan
pihak lain.
(MS) : Mungkinkah koalisi
menjadi permanen, mengingat
koalisi yang selama ini ada hanya
bersifat sementara karena berasas
manfaat?

Laporan Utama
(BH) : Koalisi bisa permanen, bisa
tidak.Permanen kalau itu adalah
koalisi ideologis seperti koalisi CDU
(Partai Kristen) dan CSU (Partai Katolik)
dalam sejarah Parlemen Jerman,
Bundestag. Mereka selalu seiring
dan sejalan dalam segala kebijakan

karena prinsip politik mereka sama.
Sebaliknya, koalisi bisa sementara
kalau tujuannya adalah meloloskan
kebijakan tertentu atau memenangkan pemilu. Setelah kebijakan terwujud
bisa saja mereka bercerai atau berbeda
dalam kebijakan lain. Dalam konteks

sekarang, saya melihat, Nasdem dan
PDIP mempunyai potensi untuk menjadi koalisi permanen. Namun
dengan Hanura dan PKB belum tentu.
Ada potensi mereka berbeda dalam
beberapa kebijakan ke depan
sehingga belum tentu solid.

Pembentukan Koalisi

Demi Kepentingan Rakyat

A

nggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) RI, Martin Hutabarat mengatakan bahwa
koalisi politik yang terbentuk sekarang
adalah pengelompokan partai karena
kesamaan visi atau program dan
kesepakatan mengusung calon
presiden (capres) dan calon wakil
presiden (cawapres) untuk lima tahun
ke depan.
“Akibat dari kenyataan hanya ada
dua pasangan capres dan cawapres,
maka otomatis hanya ada 2 koalisi
yang terbentuk, yakni koalisi Merah
Putih dan Koalisi Ramping,” ungkap
Martin kepada Majalah Swantara.
Lebih lanjut Martin mengatakan
koalisi yang pertama cenderung
menggambarkan koalisi nasionalis
religius sedangkan koalisi kedua,
koalisi nasionalis sosialis. PDIP dan
Gerindra pada tahun 2009 yang lalu
adalah 2 partai yang berkoalisi
mengusung Megawati Soekarnoputri
dan Prabowo Subianto menjadi
pasangan capres dan cawapres.
“Selama tiga tahun berkoalisi,
kedua partai sangat aktif mengkritisi
kebijakan pemerintah. Kedua partai
ini juga berkoalisi dalam Pemilihan
Gubernur DKI Jakarta satu setengah
tahun yang lalu,” jelas anggota
Dewan Pembina Partai Gerindra ini.
“Hal ini menunjukkan prestasi
dan kepercayaan besar dari rakyat
terhadap dua partai yang beroposisi
selama ini,” kata Martin.
Lebih lanjut Martin mengatakan
rakyat berharap agar partai-partai
yang beroposisi sekarang bisa
indonesiasatu.kompas.com
menjadi partai yang memimpin

pemerintahan yang kuat, dan partaipartai yang berkuasa dulu menjadi
partai-partai yang beroposisi.
“Sekarang yang menjadi pertanyaan sejauh mana partai-partai
yang terpecah dalam dua koalisi ini
bisa solid dalam lima tahun ke depan?
Kalau ini dipertahankan, katakanlah
lima sampai sepuluh tahun ke depan,
maka secara lambat laun akan terbentuk dua poros partai politik nasional
yakni partai penguasa dan partai
oposisi. Apabila koalisi permanen
ini terjadi, maka dapat dipastikan
perpolitikan kita akan lebih stabil
dan akan lebih memperkuat sistem
pemerintahan presidensial yang kita
anut,” tutur Martin.
Martin menambahkan koalisi
partai pun mengarah pada usaha
menjual program kepentingan rakyat
lima tahun ke depan untuk menarik
simpati dan dukungan rakyat pemilih.
“Kampanye-kampanye di masa Pilpres
kemarin sudàh menggambarkan
kondisi seperti itu. Ini adalah gambaran
mengenai bentuk koalisi partai yang
ideal di masa yang akan datang. Di
mana partai-partai tidak lagi terpaku
pada pertentangan ideologi masingmasing,” kata Martin.
Sekarang ini, terbentuknya koalisi
partai-partai masih sarat dengan
kesepakatan-kesepakatan transaksional oleh elite-elite partai. “Umumnya
mengenai pembagian kursi ataupun
posisi di pemerintahan. Ada koalisi
yang mengakuinya secara terbuka,
tapi ada juga yang menutup-nutupinya,”
ujar Martin.
Sekarang sesudah Pilpres, Martin
menilai jika kesepakatan transaksional
itu menjadi dasar dan pengikat terciptanya koalisi.

Anggota DPR RI
Martin Hutabarat
“Ke depan, ini menjadi pekerjaan
rumah yang penting bagi pimpinan
partai koalisi untuk menjaga soliditas
partai-partai pendukung lima tahun
ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi
rakyat serta melakukan upaya
pencegahan tindak korupsi yang
kini semakin merajalela dengan
membentuk pemerintahan baru yang
mendukung penegakan hukum,” ujar
Martin.
Secara jujur diakui koalisi yang
terbentuk saat Pilpres semakin
mendewasakan dan mematangkan
partai politik dalam berdemokrasi.
“Jauh lebih dewasa daripada India
dalam melaksanakan demokrasinya,”
kata Martin.
“Pilpres bisa berlangsung damai
dan aman. Saingan kita sebagai negara
demokrasi adalah Amerika. Penyelenggaraan Pilpres juga semakin menguatkan ideologi Pancasila. Sebab
partai yang bergabung sama-sama
mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam setiap tema
kampanyenya,” tutup Martin.
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Penyelesaian Legal untuk Konflik
dan Sengketa Terkait dengan

Pemilihan Umum

Hakim Agung Mahkamah Agung RI
Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H
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Pengantar
Salah satu dasar pemikiran teoritis
penyelenggaraan Pemilihan Umum
(Pemilu) di Indonesia adalah mengacu
kepada rumusan dari International
Commission of Jurists bahwa unsurunsur penting negara hukum yaitu
perlindungan konstitusional dalam
arti jaminan tehadap hak-hak individu
dan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak
individu yang dijamin tersebut;
badan kehakiman yang bebas dan
tidak memihak; pemilihan umum
yang bebas; kebebasan menyatakan
pendapat; kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; pendidikan
kewarganegaraan. Pemilihan Umum
yang bebas sebagai salah satu

unsurnya tersebut merupakan bagian
dari sistem pemerintahan demokratis
dengan sistem perwakilan (representative government) yang dirumuskan
sebagai a government deriving its
power and authority from people,
which power and authority are exercised
through representative freely chosen and
responsible of them. Artinya, dengan
sistem pemerintahan yang demikian,
pemerintah mendapatkan kekuasaan
dan kewenangannya dari rakyat.
Kekuasaan dan kewenangan tersebut
dilaksanakan oleh wakil-wakilnya
yang dipilih secara bebas dan wakilwakil rakyat tersebut bertanggung
jawab kepada rakyat.
Penegasan dalam konstitusi
mengenai Pemilihan Umum dituang-

Opini
kan dalam Pasal 22E bahwa Pemilihan
umum dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
setiap lima tahun sekali. Pemilihan
umum diselenggarakan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden
dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peserta
pemilihan umum untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah adalah partai politik.
Peserta pemilihan umum untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan
Daerah adalah perseorangan. Pemilihan
umum diselenggarakan oleh suatu
komisi pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan
mengenai pemilihan umum dituangkan juga dalam pasal yang mengatur
mengenai pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden (Pasal 6A), memilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (Pasal 19), Anggota
Dewan Perwakilan Daerah (Pasal
22C), dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Pasal 18 ayat (3).
Sejalan dengan pemikiran International Commission of Jurists di atas,
Pemilihan Umum selanjutnya disebut
Pemilu adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Penyelenggaraan Pemilu seringkali menimbulkan gesekan, persaingan,
bahkan konflik antara kelompok
masyarakat pendukung atau partai
peserta Pemilu. Konflik-konflik sosial
tersebut dapat berujung pada bentuk
pelanggaran hukum dan ketentuan
dalam Pemilu termasuk dalam bentuk
sengketa penetapan calon Presiden
atau Wakil Presiden terpilih atau
Calon Anggota DPR RI, DPD RI, dan
DPRD terpilih.Tulisan ini merupakan
pandangan khusus mengenai konflik
kekerasan dan sengketa yang terkait
dengan penyelenggaraan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden.

Konflik Kekerasan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Dinamika sosial yang menyertai
penyelenggaraan pemilihan umum
dapat memicu terjadinya konflik kekerasan antara kelompok masyarakat
pendukung. Konflik sosial potensial
menimbulkan kerugian bagi bangsa
dalam bentuk kerugian materi dan
fisik, kehilangan nyawa manusia,
bahkan menimbulkan disintegrasi
bangsa. Pemerintah telah merespons
upaya penanganan konflik kekerasan
dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial. Undang-Undang tersebut
menekankan pentingnya tanggung
jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah
dan Masyarakat dalam penanganan
konflik sosial, baik dalam upaya pencegahan sebelum terjadinya konflik,
pada saat terjadi konflik, serta sesudah
terjadi konflik.
Salah satu upaya pencegahan
konflik sosial yang perlu dilakukan
adalah pendidikan kewarganegaraan
mengenai wawasan kebangsaan dan
karakter bangsa. Wawasan kebangsaan
merupakan landasan dalam upaya
pemeliharaan perdamaian. Lemahnya
wawasan kebangsaan telah berimplikasi
buruk pada berbagai aspek kehidupan
masyarakat Indonesia, termasuk
munculnya konflik kekerasan dalam
penyelenggaraan pemilihan umum.
Permasalahan utamanya adalah
kurangnya kesadaran dan komitmen
seluruh komponen bangsa untuk
mengimplementasikan nilai-nilai
Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Negara Kesatuan Republik, dan
Bhinneka Tunggal Ika serta menjaga
kemajemukan bangsa Indonesia dan
kerangka berpikir yang bebas dari
diskriminasi, harmoni, dan integrasi
sosial untuk memantapkan wawasan
kebangsaaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Keragaman atau perbedaan
merupakan hal yang melekat dalam
bangsa Indonesia. Kondisi yang
demikian berarti memberi ruang

munculnya berbagai macam identitas.
Keragaman identitas dapat menjadi suatu kekayaan bangsa untuk
menjadi bangsa yang besar, namun
pada sisi lain keragaman identitas
bisa menjadi ancaman munculnya
konflik kekerasan bila keragaman
tidak dihormati dan dikelola dengan
baik, termasuk perbedaan pilihan
politik. Dalam konteks itu, pemantapan
wawasan kebangsaan dan karakter
bangsa menjadi penting untuk menciptakan budaya menghargai kemajemukan dan toleransi terhadap
perbedaan sebagai salah satu ciri
pandangan demokratis.
Minimnya kesadaran akan
keragaman sebagai satu kesatuan
dari bangsa Indonesia dapat memunculkan ketegangan dan ancaman konflik kekerasan di masyarakat.
Apalagi bila hal tersebut ditunggangi
oleh kepentingan sosial dan politik
dalam pemilihan umum dengan
mengeksploitasi sentimen identitas
untuk memobilisasi massa guna
mendapatkan kekuasaan politik,
sosial dan sumber daya ekonomi.
Ekploitasi sentimen identitas yang
berlarut-larut akan berpengaruh pada
terciptanya masyarakat yang tersegregasi secara identitas. Dampak
yang berkelanjutan adalah menipisnya kemampuan kreatifitas masyarakat
dalam menghadapi perbedaan yang
ada, modal sosial masyarakat dan
tatanan masyarakat akan hancur.
Pada pihak lainnya terkait dengan
pentingnya karakter bangsa untuk
membina, memperbaiki dan atau
membentuk tabiat, watak, sifat
kejiwaan, akhlak (budi pekerti), yang
saling menghormati dan menghargai,
memiliki rasa kebersamaan dan
tolong menolong, memiliki rasa persatuan dan kesatuan bangsa, rasa
peduli, moral, akhlak nilai- nilai agama,
perilaku dan sifat-sifat kejiwaan saling
menghormati saling menguntungkan, tingkah laku menggambarkan
nilai-nilai agama, nilai- nilai hukum
dan nilai-nilai budaya, dan perilaku
menggambarkan nilai-nilai kebangsaan.
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Sengketa Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden
Sengketa dalam penyelenggaraan
pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden meliputi sengketa administrasi,
pidana dan perselisihan hasil perolehan
suara. Kewenangan untuk menyelesaikan
pelanggaran administratif berada pada
KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten
kota untuk memeriksa dan memutus
pelanggaran administrasi Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden dalam
waktu paling lama 7 (tujuh) hari
sejak diterimanya laporan dari Bawaslu,
Panwaslu provinsi, dan Panwaslu
kabupaten/kota. Sedangkan kasus
pelanggaran pidana Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden menjadi kewenangan
Pengadilan Negeri dan Pengadilan
Tinggi. Pelanggaran pidana yang dimaksud adalah pelanggaran pidana
yang dapat memengaruhi perolehan
suara pasangan Calon harus sudah
selesai paling lama 5 (lima) hari
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
secara nasional. Dengan demikian,
Undang-Undang tentang Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden telah
mengantisipasi agar proses penyelesaian
pelanggaran pidana melalui pengadilan
tidak mengganggu proses penetapan
Presiden dan Wakil Presiden dengan
penetapan batas waktu penyelesaian
dan tidak membuka upaya hukum
kasasi.
Perselisihan penghitungan suara
Presiden dan Wakil Presiden diselesaikan
melalui Mahkamah Kontitusi. Potensi
perselisihan Pemilihan Presiden Tahun
2014 dimulai dari ketentuan calon
Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Potensi sengketa tersebut adalah
menyangkut apakah ketentuan
Sengketa Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden Pasangan Calon
terpilih adalah Pasangan Calon yang
memperoleh suara lebih dari 50%
(lima puluh persen) dari jumlah
suara dalam Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden dengan sedikitnya
20% (dua puluh persen) suara di
setiap provinsi yang tersebar di lebih
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dari ½ (setengah) jumlah provinsi di
Indonesia (Pasal 159 ayat (1) UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden.
Rumusan ini potensial menimbulkan sengketa karena peserta Pemilihan
Presiden pada Tahun 2014 hanya
diikuti oleh dua pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden. Untuk
mencegah terjadi sengketa pada saat
penetapan hasil Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden Mahkamah Konstitusi
memutuskan Pemilu Presiden 2014
yang diikuti dua pasangan calon berlangsung dalam satu putaran. Dengan
demikian, berdasarkan putusan tersebut
syarat mencapai suara minimal dua

Dok: suara.com

puluh persen di setengah jumlah
provinsi di Indonesia menjadi tidak
berlaku. Putusan MK ini telah mempertimbangkan segala aspek yang
berkaitan dengan norma Pemilu
dalam UUD 1945 serta aspek kemanfaatan bagi bangsa dalam membuat putusan tersebut. Dalam perspektif demokrasi dan keterwakilan,
MK berpendapat bahwa pada saat
pencalonan pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden telah memenuhi
prinsip representasi keterwakilan
seluruh daerah di Indonesia.
Putusan MK merupakan suatu
langkah progresif yang melampaui
atau mengoreksi rumusan UUD 1945.
Sebab ketentuan UUD 1945 tentang
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penetapan calon Presiden dan Wakil
Presiden terpilih haruslah dimaknai
sesuai dengan rumusan dalam UUD
1945, sehingga apabila calon tidak
ada yang memenuhi persyaratan
minimal 20 persen untuk lebih dari
setengah provinsi, maka KPU belum
dapat menetapkan salah satu calon,
sehingga perlu dilakukan pemilihan
umum putaran kedua sebagaimana
halnya apabila diikuti oleh lebih dari 2
calon. Putusan MK yang memberlakukan
Pemilihan Umum satu putaran pada
kasus yang hanya diikuti oleh 2 (dua)
calon semata pertimbangan efisiensi
dan kemanfaatan. Namun menimbulkan persoalan, sebab mayoritas pemilih berada ada 1 (satu) atau 2 (dua)

provinsi saja, sehingga kemenangan
calon Presiden dan Wakil Presiden
hanya akan ditentukan oleh kemenangan pada 1 (satu) atau (dua)
Provinsi yang berada di Pulau Jawa.
Mengenai pembatasan materi
sengketa yang hanya terhadap hasil
penghitungan suara yang memengaruhi
penentuan terpilihnya Pasangan
Calon atau penentuan untuk dipilih
kembali pada Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, saya berpendapat ketentuan ini tidak dapat dimaknai penyempitan makna substansi sengketa
pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden. Rumusan ini sudah menggambarkan suatu sistem pemilihan
umum yang menekankan adanya
penyelenggaraan pemilihan umum
yang transparan, akuntabel dengan
melibatkan masyarakat dan institusi
yang dibentuk oleh negara untuk
melakukan pengawasan. Oleh karena
itu, dengan sistem yang demikian
negara menghendaki penyelenggaraan pemilihan umum yang secara
sistem dapat meminimalisir kecurangankecurangan yang dilakukan oleh
masing-masing kontestan. Dengan
sistem pengawasan yang ketat dapat
mengurangi perselisihan yang dapat
memenuhi persyaratan untuk diajukan
ke Mahkamah Konstitusi.
Terkait dengan jumlah hari, yaitu
14 (empat belas) hari bagi Mahkamah
Konstitusi untuk menghasilkan putusan
atas keberatan yang diajukan oleh
salah satu pihak, kami berpendapat
waktu tersebut sudahlah cukup.
Argumentasinya adalah sejak awal
Undang-Undang Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden menekankan
pentingnya akuntabilitas, sistem
pengawasan, dan integritas penyelenggara pemilihan umum. Gugatan
terhadap selisih suara dapat dilakukan
apabila dengan bukti yang kuat
Putusan MK mengabulkannya dan
dapat memengaruhi hasil pemilu.
Namun dengan selisih suara yang
banyak serta bukti yang kuat maka
sulit untuk memengaruhi hasil Pemilu

walaupun hasil putusan MK mengabulkan permohonan dari pihak pemohon.
Oleh karena itu, sistem penyelenggaraan
pemilihan umum yang ada pada saat
ini menekankan pentingnya penegakan
hukum secara keseluruhan, tidak saja
mengedepankan langkah-langkah
hukum dalam bentuk gugatan atau
keberatan.
Penutup
Pemikiran yang dikemukakan di
atas sampai pada suatu kesimpulan
bahwa Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden merupakan bentuk
penyelenggaraan pemerintahan yang
demokratis dalam cara pemilihan
pimpinannya. Dalam penyelenggaraan
pemilihan umum dapat menimbulkan
konflik kekerasan atau konflik sosial.
Namun pengalaman bangsa Indonesia
menyelesaikan berbagai konflik seperti
di Aceh, Ambon, Poso dapat mematangkan bangsa Indonesia dalam
menghadapi ancaman konflik kekerasan. Potensi konflik kekerasan
dapat diantipasi dengan upaya
pencegahan melalui peningkatan
wawasan kebangsaan dan pendidikan
karakter bangsa Indonesia. Perselisihan
hasil penetapan suara dimaknai
secara terbatas hanya untuk perselisihan
suara yang berdampak signifikan
terhadap hasil suara penetapan
Presiden dan Wakil Presiden. Pembatasan ini didukung dengan upaya
pencegahan melalui pengawasan,
kontrol dan membangun kelembagaan
Penyelenggara Pemilihan Umum
yang akuntabel, transparan, dan berintegritas, sehingga kesalahan sekecil
apa pun sudah dapat disoroti oleh
masyarakat. Sistem yang demikian
akan melahirkan lembaga penyelenggara
pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden yang berkualitas yang dapat
mengurangi potensi perselihan
penghitungan suara yang dapat
memengaruhi hasil penetapan calon
terpilih.
wartanews.com
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Opini

Kita Perlu,

Pemerintahan yang Kuat
Tampilnya pemerintahan yang
kuat dianggap menjadi kunci penting
bagi suatu negara dan bangsa untuk
meraih atau meningkatkan capaian
tujuan-tujuan konstitusionalnya.
Asumsinya, jika pemerintahan kuat
maka upaya-upaya pencapaian tujuan
negara akan lebih mudah dicapai.
Itulah yan juga menjadi isu penting
kita, Indonesia, saat ini. Persoalannya,
jika tujuan didirikannya negara
sebagaimana dapat digali dari konstitusi
yakni kesejahteraan rakyat menjadi
ukuran maka rasanya pemerintahan
kita sekarang belum kuat. Kesejahteraan
rakyat pada saat ini masih menjadi
persoalan besar di negara kita.
Dari sudut pertumbuhan ekonomi
jelas, negara kita mengalami pertumbuhan yang sangat bagus, nomor
dua terbaik setelah China. Begitu juga
sumber daya alam, negara kita kaya
raya dan bisa memakmurkan. Tetapi
problemnya tampak jelas juga, jumlah
warga negara yang miskin masih
sangat besar. Indikator-indikator kesejahteraan yang biasanya dikaitkan
dengan tiga hal (kecukupan ekonomi,
terpeliharanya kesehatan, dan mutu
serta pemerataan pendidikan) belum
mendekati indeks yang layak. Artinya,
negara kita ini kaya dan bagus secara
ekonomi, tetapi rakyat kita miskin dan
tidak sejahtera. Ada kesenjangan antara
kekayaan negara dan kesejahteraan
rakyat.
Tentu banyak faktor yang bisa dianggap sebagai penyebab dari situasi
kontradiktif antara kekayaan negara
dan kesejahteraan rakyat tersebut.
Salah satu faktor yang sering dianggap
menentukan dalam kaitan ini adalah
faktor lemah atau tidak kuatnya
pemerintah dalam melaksanakan
amanat konstitusi untuk menyejahterakan
rakyat. Pemerintah kita tidak mampu
memanfaatkan kekayaan alam yang
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Ketua Mahkamah Kontitusi 2008-2013
Moh. Mahfud MD
melimpah untuk menyejahterakan
rakyat. Kekayaan yang dimiliki oleh
negara tidak terdistribusi dengan baik
kepada rakyat, ternyata dari tingginya
index Gini ratio (kesenjangan distribusi)
yang pada tahun 2014 ini sudah mencapai 0,41 padahal pada zaman Orde
Baru saja Gini ratio kita hanya berkisar
0,20. Para ahli mengatakan, kalau Gini
ratio mencapai 0,50 maka negara
tersebut akan ambruk tanpa bisa
ditahan.
Oleh sebab itu untuk menyelamatkan negara dan bangsa kita harus
mempunyai pemerintahan yang kuat
yakni pemerintahan yang dengan
visi dan kemampuan leadership-nya
bisa membawa menuju pencapaian
tujuan-tujuan bernegara secara
konstitusional. Kalau berbicara
pemerintahan sebenarnya mencakup
semua lembaga negara yang diberi
tugas menurut bidangnya masinngmasing untuk mencapai tujuan
negara. Pemerintahan atau pemerintah
dalam arti luas sebenarya mencakup
lembaga legislatif, eksekutif, dan

yudikatif. Dalam artian khusus dan
sempit pemerintahan atau pemerintah
selalu diidentikkan dengan lembaga
eksekutif.
Lembaga legislatif adalah lembaga
atau cabang pemerintahan yang ditugasi membuat berbagai peraturan
(undang-undang) untuk mencapai
tujuan negara, lembaga eksekutif
adalah cabang yang bertugas
melaksanakan undang-undang untuk
mencapai tujuan negara, sedangkan lembaga yudikatif adalah cabang
pemerintahan yang bertugas mengadili
jika terjadi pelanggaran terhadap
undang-undang untuk mencapai
tujuan negara. Cabang-cabang pemerintahan tersebut sering juga disebut
sebagai cabang kekuasaan sebab
ketiga cabang tersebut memang
mempunyai kekuasaan menurut
bidangnya masing-masing. Kekuasaan
di sini diatikan sebagai kemampuan,
termasuk wewenang, untuk membuat, mengarahkan, dan melakukan
sesuatu untuk diikuti.
Meski dalam arti yang sesungguhnya pemerintahan itu mencakup
legislatif, eksekutif, yudikatif, bahkan
juga lembaga-lembaga lain yang diberi tugas tertentu oleh konstitusi
tetapi dalam praktik sehari-hari yang
disebut lembaga pemerintahan atau
pemerintah adalah lembaga eksekutif
yang kalau di Indonesia dipimpin
oleh Presiden. Presiden adalah puncak
dari lembaga eksekutif yang struktur
kekuasaannya tersusun dari Pusat
sampai ke unit pemerintahan terkecil
di desa-desa.
Pendapat yang sekarang banyak
berkembang mengatakan bahwa
pemerintahan kita lemah alias tidak
kuat, padahal untuk mencapai tujuantujuan negara, terutama untuk
menyejahterakan rakyat, kita memerlukan pemerintahan yang kuat.
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Kalau dikatakan pemerintahan kita
lemah, pertanyaannya adalah cabang
pemerintahan mana yang sebenarnya
lemah itu? Kalau kita lihat fakta di
lapangan maka sebenarnya semua
cabang pemerintahan kita mulai dari
legislatif, eksekutif, dan yudikatif
belakangan ini sebenarnya berada
pada situasi lemah dalam arti tidak
deliver untuk melaksanakan tugastugas menyejahterakan rakyat.
Di bidang eksekutif kita melihat
dengan gamblang betapa korupsi terjadi secara berjaring dan berjenjang
dari Pusat sampai ke daerah-daerah.
Sudah banyak yang diungkap dan ditangkap, tetapi semakin banyak yang
tidak bisa ditangani. Penegak hukum
konvensional dianggap tidak optimal
sehingga kita membentuk KPK sebagai
lembaga yang diberi kekuatan dengan
wewenang-wewenang khusus tetapi
korupsi terus meneror kehidupan
kita, berita-berita korupsi semakin
hari semakin menjadi berita-berita
biasa. KPK dan kita semua kewalahan menghadapi korupsi yang terus
menggila.
Di bidang legislatif terjadi hal
yang sama. Selain banyak kelemahan
dalam pembuatan undang-undang
di DPR ternyata banyak juga korupsikorupsi besar terjadi di lingkungan
DPR. Fungsi pengawasan tidak efektif,
fungsi anggaran malah banyak diboncengi oleh kolusi-kolusi. Banyak
undang-undang yang digugat oleh
masyarakat, bahkan sampai diuji kebenaran konstitusionalnya (judicial
review) ke Mahkamah Konstitusi,
banyak juga anggota DPR yang diseret
dan digelandang ke pengadilan tipikor
oleh KPK.
Di bidang yudikatif tak kalah
menggidikkannya. Tak terbantahkan,
lembaga yudikatif kita dilumuri oleh
kekumuhan hukum yang parah sebab
di dunia peradilan juga terjadi korupsikorupsi yang luar biasa. Vonis-vonis
lembaga yudikatif bukan hanya tidak
mampu membuat legislatif dan eksekutif
menjadi lebih bersih, melainkan juga
tak mampu membersihkan dirinya

sendiri dari berbagai korupsi. Banyak
penegak hukum seperti hakim, jaksa,
polisi, dan pengacara terlibat dalam
permainan perkara sehingga mereka
diadili dan dijebloskan ke penjara.
Dengan jelajah singkat atas
situasi pemerintahan dan penegakan
hukum seperti yang saya uraikan di
atas tampaknya pemerintahan kita
lemah bukan hanya pemerintahan
dalam arti lembaga eksekutif tetapi
pemerintahan kita lemah juga pada
dua cabang lainnya, yakni legislatif
dan yudikatif. Lemah di sini adalah
lemah dalam arti sangat berbahaya.
Ia bukan lemah dalam arti tak berdaya melakukan sesuatu melainkan
lemah justru karena terlalu digdaya
dan ganas melakukan sesuatu yang
menghambat upaya menggapai tujuan
menyejahterakan rakyat.
Banyak hal yang sudah didiskusikan
tentang bagaimana mengatasi masalah
tersebut. Dikatakan, misalnya, kita
perlu kepemimpinan yang kuat
(strong leadeship) agar bisa melakukan

pembenahan-pembenahan dalam
memfungsikan cabang-cabang
pemerintahan secara benar. Tapi soalnya, sulit melahirkan pemimpin yang
kuat sebab kebanyakan pemimpin
kita lahir dari proses transaksi politik
yang menyanderanya. Dikatakan juga
bahwa situasi politik kita sekarang ini
sudah bergeser dari demokratis ke
oligarkis, sehingga kolusi dan korupsi
yang saling menyandera atau saling
melindungi antar elite menjadi tak
terhindarkan.
Kita berharap pemerintah baru
hasil pemilu 2014, terutama eksekutif,
bisa melonggarkan diri dari berbagai
penyanderaan sehingga bisa menjadikan dirinya sebagai strong leader
yang sekaligus membangun strong
leadership, pemimpin yang berani
bertindak tegas terhadap siapa pun.
Haruslah diakui, Presiden terpilih
Joko Widodo punya modal politik
yang kuat dan bisa diharapkan untuk
melakukan itu. Kalau tidak demikian,
Indonesia-lah yang jadi taruhannya.
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Restrukturisasi Lembaga

Perwakilan Rakyat
Lembaga perwakilan rakyat Indonesia
dewasa ini bila ditinjau dari segi
manajemen pelaksanaan fungsi
pokoknya dapat dikatakan tidak
efisien dan cenderung menghambat
roda pemerintahan serta jalannya
pembangunan, daripada menjadi pengimbang yang positif dan produktif
terhadap kekuatan pemerintahan.
Perbedaan aksi yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga perwakilan rakyat
terhadap pemerintahan di pusat
dan di daerah bukan terjadi karena
perbedaan visi untuk kepentingan
rakyat, atau pertarungan ide untuk
kepentingan bangsa dan negara, melainkan hanya karena pertimbangan
perbedaan kepentingan antara partai
pemerintah versus partai nonpemerintah. Bahkan antara partai
politik dengan partai politik lain sesuai dengan kepentingan yang sesaat,
atau antara individu dengan individu
lain secara lintas partai.
Pemerintahan kita menganut
sistem presidentil, padahal masyarakat
Indonesia sangat majemuk dan bersifat
‘fragmented’ dan ‘segmented’, sehingga
ketika sistem multi partai diterapkan,
hasilnya tidak 1 partai politik pun
yang berada dalam posisi dominan.
Dalam keadaan demikian, sudah pasti
diperlukan sistem koalisi seperti yang
lazim dikenal dalam sistem pemerintahan parlementer, sehingga banyak
sarjana yang kurang mengikuti perkembangan praktik di dunia mengira
bahwa sistem koalisi itu hanya ada
dalam sistem parlementer. Koalisi
dalam sistem presidentil seperti di
Indonesia adalah kenyataan yang tidak
mungkin dihindari. Karena itu, perlu
dipikirkan mengenai konstruksi dan
postur ideal dari koalisi dalam sistem
presidentil seperti di negara kita ini
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Jabatan
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
agar dapat berfungsi dengan baik.
Dalam pelbagai kesempatan, termasuk dalam rangka pembahasan draf
rancangan Perubahan UUD 1945, ide
ini sudah beberapa kali saya usulkan.
Menurut pendapat saya, sebaiknya,
solusi pengelolaan koalisi gabungan
antar partai politik pemerintahan,
hendaknya tidak dilembagakan
secara tidak resmi di luar struktur
kenegaraan, melainkan dikonstruksikan
terlembaga dalam struktur parlemen
dengan sistem 2 barisan atau 2 ‘front’
di Senayan dan di seluruh Indonesia.
Kedua barisan itu harus tercermin
pula dalam struktur kepemimpinan
DPR dan DPRD. Pimpinan dewan dan
juga komisi-komisi serta alat-alat
kelengkapan lainnya cukup dipimpin
oleh 2 orang, yang mencerminkan
kedua barisan. Jabatan ketua dipegang oleh perwakilan mayoritas,
sedangkan wakil ketua dipegang oleh
perwakilan minoritas. Pelembagaan
koalisi permanen dengan 2

barisan itu akan menjamin stabilitas
pemerintahan, dan menyederhanakan
mekanisme pengambilan keputusan
di lembaga perwakilan rakyat sendiri,
sehingga proses penguatan kelembagaan
parlemen dan sistem politik Indonesia
dalam jangka panjang dapat dibangun
secara terarah.
Dengan struktur 2 barisan itu,
koalisi dalam pemerintahan (kabinet)
terhubung langsung dengan dukungan
gabungan partai politik pemerintah
di Dewan Perwakilan Rakyat yang
terstruktur untuk 5 tahun, dengan
kebebasan tiap individu anggota
dewan untuk memperjuangkan
kepentingan rakyat. Karena itu, ada
kemungkinan jumlah kursi parpol
pemerintah di DPR tidak perlu dipaksakan
harus mayoritas, sebab dinamika
pengelompokan suara anggota DPR
akan tergantung secara dinamis dengan
substansi ide kebijakan yang hendak
diperjuangkan untuk kepentingan
rakyat. Bisa saja, parpol pemerintah
lebih sedikit jumlah kursinya, tetapi
pertarungan gagasan untuk kepentingan
rakyat dapat melibatkan deliberasi di
ruang publik yang lebih luas melalui
media massa. Karena dalam sistem
presidentil, antara DPR dan Presiden
tidak dapat saling menjatuhkan.
Seperti dikemukakan di atas,
sistem ‘impeachment’ juga dibatasi
hanya dapat diterapkan dengan
persyaratan adanya alasan tindak
pidana, bukan alasan politik. Untuk
menjaga iklim dan dinamika “public
debate”, hak konstitusional setiap
anggota parlemen dari semua partai
politik untuk berbeda pendapat dengan
partainya sendiri dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, harus
dijamin dengan meniadakan kebijakan
“party recall’ dan menggantinya dengan
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kebijakan “constituent recall”. Dengan
demikian, pengelompokan pendapat
di antara para anggota DPR tidak
semata-mata didasarkan atas pengelompokan kekuatan politik partai
atau ‘komplotan politik’ antar partai,
tetapi didasarkan atas kepentingan
rakyat yang lebih luas.
Struktur 2 barisan di lembaga
perwakilan rakyat di pusat dengan di
daerah tentu berbeda. Pemerintahan
daerah tidak memiliki susunan kabinet,
seperti halnya pemerintahan pusat.
Karena tidak diperlukan adanya
koalisi, kecuali hanya untuk kepentingan
mengusung pasangan calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah,
maka sebaiknya ditiadakan. Karena
itu, jika pemilu serentak juga diterapkan untuk tingkatan di masing-masing
daerah, maka tidak akan ada lagi kebutuhan untuk mengadakan koalisi
antar partai politik di daerah.
Namun restrukturisasi kelembagaan
lembaga perwakilan rakyat, baik

Dok: indopolitika.com

DPR maupun DPRD dapat dilakukan
tidak hanya berkenaan dengan
jabatan kepemimpinan, tetapi juga
pengelompokan komisi-komisi. Agar
kelembagaan parlemen benar-benar
berfungsi sesuai dengan 3 fungsinya,
maka struktur DPR dan DPRD perlu
disederhanakan menjadi 3 komisi
dengan sub-sub komisi. Keputusan
cukup diambil dalam pleno komisi,
sedangkan paripurna DPR dan DPRD
dibatasi hanya untuk kepentingan
seremonial saja, atau untuk pengambilan
keputusan yang bersifat pro-forma.
Dengan demikian, tugas pokok lembaga perwakilan rakyat dapat dilaksanakan dengan fokus, efektif, dan
terarah untuk legislasi, pengawasan,
dan penganggaran saja.
Fungsi legislasi harus diarahkan
untuk kepentingan penataan dan
pembaharuan kebijakan. Fungsi
pengawasan diarahkan untuk mengefektifkan 3 jenis pengawasan, yaitu
(i) pengawasan terhadap penjabaran

lebih lanjut ketentuan UU melalui
peraturan-peraturan pelaksanaannya (from legislative acts to executive
acts), (ii) pengawasan mengenai
pelaksanaan tindak lanjut kebijakan
yang sudah ditetapkan (from legislative
acts to executive actions), dan (iii)
pengawasan terhadap pelaksanaan
program yang sudah disusun dengan
dukungan anggaran (from legislative
acts to executive programs). Sedangkan fungsi ketiga adalah fungsi
anggaran. Fungsi terakhir ini jangan
hanya dilihat dari segi alokasi dananya
saja. Fungsi anggaran harus dipahami
mencakup kegiatan perencanaan
program pembangunan, penganggaran,
pengawasan terhadap pelaksanaan
anggaran, pemeriksaan keuangan
oleh BPK yang mesti melaporkan
hasilnya kepada DPR dan DPRD sesuai
dengan kewenangannya, serta evaluasi
hasil pemeriksaan BPK untuk penganggaran tahun berikutnya.

tinyurl.com
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Pemerintahan yang Baik

di Era Perubahan

Taprof Lemhannas RI
Dr. Adi Sujatno, S.H., MH.
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Konsep Good Governance dan
Clean Government sesungguhnya
merupakan bagian dari teori Ilmu
Sosial Pembangunan yang muncul
di era 1990-an. Konsep ini pada mulanya diperkenalkan oleh salah satu
divisi World Bank, yaitu Divisi Social
Development untuk menjelaskan
tentang salah satu persyaratan yang
harus dipenuhi oleh negara-negara
yang ingin memperoleh kredit dari
lembaga itu. Namun, dalam realitas
politik, sosial, dan ekonomi kontemporer,

konsep Good Governance dan Clean
Government tidak hanya berfungsi
sebagai prasyarat untuk memperoleh
kredit semata. Lebih dari itu, ia merupakan
instrumen penting dalam sebuah
tatanan negara demokratis. Dengan
demikian, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis,
upaya mewujudkan Good Governance
dan Clean Government merupakan
sebuah keharusan.
Ada tiga teori yang menjadi
kunci dalam pembahasan mengenai
konsep Good Governance dan Clean
Government. Pertama, Teori Political
Society (masyarakat politik, termasuk
partai politik, birokrasi, negara),
adalah kumpulan organisasi-organisasi
di dalam masyarakat yang tujuan
pendirian dan aktivitas utamanya
adalah untuk memperoleh dan menjalankan kekuasaan politik, misalnya
partai politik dan lembaga-lembaga
negara (eksekutif, legislatif, dan
yudikatif). Kedua, Teori Economic
Society (masyarakat ekonomi), adalah
kumpulan organisasi-organisasi di
dalam masyarakat yang tujuan
pendirian dan aktivitas utamanya
adalah untuk memperoleh keuntungan
finansial, misalnya korporasi dan unit
ekonomi lainnya. Ketiga, Teori Civil
Society (masyakat sipil/masyarakat
madani), adalah kumpulan organisasiorganisasi di dalam masyarakat yang
tujuan pendirian dan aktivitas utamanya
memiliki ciri non politis dan non
ekonomi, inisiatif pendiriannya datang
dari bawah (grass root), menjunjung
tinggi pluralitas, dan mengembangkan demokrasi egaliter. Dari ketiga
teori tersebut, kelompok yang pembentukannya mengalami gradasi
di hampir seluruh negara di dunia
adalah kelompok masyarakat madani.
Di Indonesia, ketiga kelompok
masyarakat itu belum memiliki
hubungan yang setara. Disinilah
sebenarnya letak pentingnya mewujudkan good governance di negara

Opini
ini. Sebab, bila ditelisik lebih jauh kepada definisi good governance menurut
World Bank, adalah hubungan kesetaraan antara masyarakat politik,
masyarakat ekonomi dan masyarakat
madani. World Bank juga menjelaskan, ada dua prasyarat untuk mencapai
good governance, pertama, kesetaraan
(good governance) hanya terjadi
bila civil society diperkuat. Prasyarat
ini menuntut adanya pembatasan
peran negara terhadap hal-hal yang
seyogianya dapat diperankan secara
mandiri oleh masyarakat. Di bidang
ekonomi misalnya, pemerintah perlu
lebih banyak melakukan kebijakan
privatisasi BUMN yang tidak terlalu
strategis. Sebagai contoh di Inggris,
kebijakan privatisasi telah mulai dilaksanakan sejak pemerintahan PM.
Margaret Thatcher.
Dengan demikian, menurut prasyarat pertama ini, good governance
mengharuskan adanya empowering
masyarakat melalui desentralisasi

kekuasaan. Atas dasar itu, maka
kebijakan otonomisasi, seperti halnya
otonomi daerah merupakan salah
satu kebijakan yang sangat mendukung
terwujudnya good governance di
Indonesia. Otonomi daerah akan
melahirkan kader-kader pemimpin
yang akan datang. Hal ini menjadi
sangat penting, karena menurut Lee
Kuan Yew fungsi utama pemimpin
adalah menciptakan pemimpinpemimpin baru (Leader creates leaders).
Lahirnya pemimpin-pemimpin baru
akan memungkinkan bagi seorang
pemimpin untuk melakukan perpanjangan tangan (arms of leadership)
kekuasaannya kepada generasi
pemimpin berikutnya.
Kedua, kesetaraan (good governance) hanya akan tercapai bila ketiga
elemen masyarakat bersikap bersih
(clean) dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya. Berkaitan dengan
hal ini maka di kalangan masyarakat
politik lahir konsep Clean Government,

di kalangan masyarakat ekonomi lahir
konsep Good Corporate Governance,
dan di kalangan masyarakat madani
lahir konsep Vibrant Civil Society.
Untuk memenuhi kedua prasyarat pencapaian good governance
ini, diperlukan suatu strategi
kepemimpinan. Masalah strategi
meliputi pembahasan mengenai tiga
hal, yaitu tujuan (end), sarana (means),
dan metode (ways). Pada konteks
ini, maka yang menjadi tujuan adalah mewujudkan Good Governance
dan Clean Government di dalam penyelenggaraan kenegaraan. Dalam
rangka mewujudkan hal tersebut,
maka muncul pertanyaan, sarana apa
saja yang dapat dan telah digunakan oleh kepemimpinan nasional?
Selanjutnya, metode apa yang tepat
untuk digunakan dengan memperhatikan sarana yang tersedia tersebut, agar Good Governance dan
Clean Government dapat terwujud?

Dok: static.panoramio.com
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Intermezzo

Situs Gunung Padang kini menjadi perbincangan
hangat karena belakangan usianya diyakini lebih tua dari
situs Piramida Mesir yang hanya 2.500 SM. Menurut para
ahli yang tergabung dalam Tim Terpadu Riset Mandiri
(TTRM), dengan pemugaran, Gunung Padang yang saat ini
masih terlihat hanya bebatuannya saja diperkirakan akan
menjadi situs yang menarik di dunia, bahkan akan lebih
indah dari candi Borobudur.
Ali Akbar, salah satu anggota TTRM yang juga arkeolog
Universitas Indonesia, mengungkapkan hasil riset dan
pengukuran uji karbon pada awal tahun 2014 telah

menunjukkan bahwa Gunung
Padang merupakan situs prasejarah
terbesar dan tertua di dunia. Bahkan
kata Ali, situs prasejarah itu berpotensi menjadi situs terbesar di
dunia.
Merujuk ke luar negeri, Situs
seluas 3.000 meter persegi ini
mengalahkan Machu Picchu di
Peru yang berumur 1.500 SM.
Bahkan, situs yang berada dekat
dengan Gunung Gede Pangrango
ini melampaui yang dikatakan
awal mula peradaban manusia di
dunia, Piramida Giza yang berusia
2.500 SM.
Rohmad Hadiwijoyo, Direktur
Eksekutif Center For Information
and Development Studies (CIDES)
mengatakan, peradaban dari Situs
Gunung Padang, hasil temuannya
menjadi sebuah terobosan bagi
ilmu pengetahuan sebagai jati diri
bangsa. Betapa tidak, umur
Gunung Padang ini jelas mengungguli situs-situs prasejarah lainnya. Di Indonesia saja,
Candi Borobudur baru berusia 800 Masehi.”
Jelas ini merupakan suatu kebanggaan bagi Indonesia.
Peradaban paling tua di dunia ada di sekitar kita,” kata
Rohmad.” Temuan tim riset ini mengonfirmasi secara usia
memang sudah pasti ini yang tertua di dunia dengan
prakiraan pengukuran usia mencapai 5.200 SM,” ujar dia.
“Dengan usia 5.200 SM saja, ini sudah menjadi (situs) yang
tertua. Apalagi kalau semakin dalam (sampel ujinya),”
lanjutnya. (Berbagai sumber)

Cara Mengatasi Sakit Gigi
Sakit gigi terkadang dapat menjadi hal
yang paling menyakitkan. Karena disebabkan
adanya salah satu gigi yang berlubang dan
tidak bisa dianggap enteng sehingga harus
segera diambil langkah tepat dengan mengonsumsi obat penghilang nyeri ataupun
berkonsultasi ke dokter gigi untuk pengobatan
lebih lanjut. Tetapi, jika anda tidak ingin mengonsumsi obat antibiotik untuk meredakan
nyeri sakit gigi, anda juga bisa memakai berbagai bahan alami yang umumnya ditemukan sebagai bumbu dapur yang layak dicoba
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karena telah terbukti mampu menghilangkan sakit gigi untuk sementara.
Berikut ini ulasannya :
1. Air Putih, membantu mengobati
gigi yang sakit dengan cara perbanyak minum air putih yang
rajin setiap harinya, sehingga
bakteri yang ada di mulut akan
hilang perlahan dan akan menghilangkan rasa nyeri.
2. Cengkeh, dengan sebanyak 10
butir yang kemudian disangrai

Intermezzo

3.

4.

dan ditumbuk hingga menjadi bubuk. Tempelkan
pada gigi yang berlubang dengan ditutupi kapas.
Kumur Air Garam, membantu mengurangi rasa sakit
yang dirasakan. Garam dapat membunuh bakteri
yang ada. Caranya dengan ambil satu sendok makan
garam dan kemudian campurkan dengan air hangat.
Kumur hingga kurang lebih 30 detik.
Biji Alpukat, menjadi salah satu obat untuk menyembuhkan sakit gigi. Caranya adalah dengan mengambil satu
buah biji alpukat dan kemudian ditumbuk hingga halus.

5.

Setelah itu tempelkan pada gigi yang berlubang.
Belimbing Wuluh, dengan sebanyak lima buah,
kemudian cuci hingga bersih dan makan dengan
menggunakan garam tepat digigi yang berlubang.

Cara di atas merupakan cara-cara yang mungkin
dapat membantu anda untuk mengatasi rasa sakit pada
gigi. Anda juga dapat menggosok gigi secara rutin setiap
hari untuk mencegah terjadinya rasa sakit di kemudian
hari. (Berbagai sumber)

10 Hal yang Patut Diketahui pada

Uang NKRI

Bank Indonesia secara resmi pada tanggal 17 Agustus
2014 lalu telah menerbitkan uang. Uang NKRI tersebut
tentunya memiliki ciri-ciri khusus agar dapat dibedakan
dengan uang lama keluaran tahun 2004 yang sampai saat
ini masih digunakan. Uang NKRI ini dibuat lebih khusus
dan memiliki ciri-ciri khusus yang tidak boleh diketahui
oleh publik, agar dapat meminimalisir uang palsu yang
sering beredar.
Dengan dikeluarkannya uang baru NKRI ini pemerintah
dapat membedakan uang asli dan uang palsu. Tapi, untuk
sekadar informasi berikut ciri-ciri umum dari uang NKRI
untuk membedakan uang lama. Berikut ini ada sepuluh
fakta uang NKRI baru yang harus diketahui:
1. Di uang NKRI baru ini ada frasa “Negara Kesatuan
Republik Indonesia” yang diletakan pada bagian
belakang dan muka uang kertas Rp 100.000,00.
2. Uang NKRI yang baru ini terdapat
tanda tangan dari Gubernur BI dan
Menteri Keuangan. Sedangkan
uang yang lama hanya ada tanda
tangan dari Gubernur BI saja.
3. Adanya perubahan nama dan
gelar pahlawan nasional di uang
yang baru, yaitu tertera nama Dr.
(H.C) Ir Soekarno & Dr (H.C) Drs.
Mohammad Hatta.
4. Adanya perubahan lokasi tahun
emisi dan tahun cetak.
5. Adanya penambahan blok warna
kuning keemasan pada sisi ujung
uang baru ini yang berada di sekitar
lambang Garuda di bagian depan,
dan warna kuning emas di bagian
tengah sisi belakang.

6.

Pada nomor seri uang Rp 100.000,00 berubah warna
yang dulunya warna hitam menjadi warna merah.
7. Di sisi belakang terdapat perubahan huruf frasa
‘Bank Indonesia’ menjadi lebih kecil.
8. Uang pecahan Rp 100.000,00 dikeluarkan pada
tanggal 17 Agustus 2014, sedangkan uang yang bernilai lebih kecil akan dikeluarkan secara bertahap.
9. Uang lama yang bernilai Rp 100.000,00 masih berlaku
sampai uang baru di keluarkan, dan akan tidak
berlaku lagi jika sudah di cabut atau ditarik dari
peredaran.
10. Desain uang baru ini merupakan penegasan makna
filosofis rupiah sebagai simbol kedaulatan negara
yang harus dibanggakan oleh bangsa. (Berbagai sumber)
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Harapan Peserta
Kombes Pol Drs. Immanuel Larosa
Anjak Srena POLRI
Peserta PPRA LII

Pemimpin yang Visioner
Drs. Immanuel Larosa mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan
pemimpin yang bertipe visioner dan transformatif sekaligus. Hal ini sangat
penting mengingat tuntutan kemajuan negeri yang semakin berat dari tahun
ke tahun. “Selain harus mempunyai kedua karakter tersebut, seorang pemimpin
nasional tentunya juga harus mempunyai suatu program kerja yang nyata dan
mampu melampaui keberhasilan-keberhasilan kepemimpinan yang sudah ada
sekarang ini.”
Visi dan misi seorang pemimpin menjadi hal yang sangat penting untuk
dicermati. Hal yang juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin nasional ialah
kemampuannya dalam mentransformasikan visi-misi menjadi nyata melalui kebijakan-kebijakan yang lahir di tangannya.
“Khusus untuk misi, hal tersebut harus disosialisasikan setiap tahun kepada masyarakat umum melaui rencana
pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Rencana pembangunan ini harus berkesinambungan
dari hal-hal yang sudah dibangun pemimpin sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih yang
membingungkan rakyat,” jelas Larosa
Lebih lanjut, peserta PPRA LII ini mengatakan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang dihasilkan juga harus
mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan
keamanan. Hal-hal tersebut sangat penting demi mendapatkan situasi kondusif yang dapat meningkatkan kegiatan
ekonomi demi kesejahteraan rakyat.
Hingga saat ini, mayoritas pengelolaan sumber daya alam masih dikuasai oleh para investor asing. Larosa berpendapat bahwa hal inilah yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan mendiskreditkan
kegiatan ekonomi rakyat. Ia berharap di masa kepemimpinan yang akan datang, presiden dan menterinya dapat mendorong
keterlibatan pengelolaan sumber daya alam oleh investor nasional dengan menciptakan atmosfer usaha yang lebih
ramah kepada mereka. Dalam jangka panjang, tentu hal ini akan semakin menyejahterakan rakyat secara luas.
Sebagai penutup, Larosa berkata, “Yang terpenting, semua hal yang tadi saya ungkapkan harus dilakukan itu harus
dalam konteks pertahanan nasional. Tentu kita sangat berharap pemimpin yang akan datang bisa menjdi pemimpin
yang mampu mengayomi, menyejahterakan, dan bisa meningkatkan harga diri bangsa sehingga negeri ini senantiasa
dihargai di dunia internasional.”
Indra Ray Pesik
Peserta PPRA LII

Peningkatan Efek Jera
Untuk Koruptor
Salah satu masalah terbesar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ialah
korupsi, kolusi, dan nepotisme yang hingga saat ini masih belum bisa diberantas
secara tuntas di negeri ini. Hal tersebut dikatakan oleh Indra Ray Pesik, salah satu
peserta PPRA LII Lemhannas RI. Ia berpendapat, tanpa adanya usaha pemberantasan KKN, memiliki pemerintahan yang kuat hanya akan menjadi mimpi
belaka.
“Kita memang sudah melihat usaha-usaha KPK untuk memberantas korupsi,
tetapi sangat disayangkan bahwa masih terlalu banyak kepentingan politik yang
mencampurinya sehingga mengganggu keefektifannya langkah-langkah yang
diambil,” ujar Indra.
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Harapan Peserta
Efek jera adalah hal yang harus makin kuat ditampilkan dalam pemberantasan korupsi, dengan memberikan hukuman
seumur hidup. Sehingga untuk melakukan korupsi berpikir dua kali hingga mengurungkan niatnya untuk melakukan
korupsi uang negara. Indra Ray sangat mengapresiasi langkah pemiskinan yang saaat ini sudah diterapkan oleh KPK,
karena ia beranggapan, selain dapat mengembalikan kekayaan negara, hal itu juga merupakan langkah yang
menimbulkan efek jera yang lumayan besar.
“Bila hukumannya tidak berat, tentu para koruptor itu akan berkalkulasi seperti ini: ‘Bila saya korupsi 10 M, lalu
masuk penjara 1-2 tahun dan bayar kanan-kiri 2 M, setelah bebas saya masih punya 8 M. Jadi, kenapa enggak?’ Ini kan
bahaya!” seru Indra Ray.
Selain memberantas korupsi, Indra Ray berpendapat, salah satu pekerjaan berat yang harus dilakukan oleh
pemerintahan yang baru ialah menjadi panutan bagi seluruh rakyat. Menjadi panutan dapat dimulai dari hal-hal kecil
seperti penghematan energi atau penghematan kertas yang kemudian benar-benar diimplementasikan dalam segala
lini saat menjalankan program pemerintah. Dengan memberikan contoh yang baik, Indra berpendapat, kelompokkelompok lain di masyarakat pasti akan mengikuti. “Tapi jangan hanya slogan, jangan hanya sekedar jargon-jargon dan
instruksi yang sifatnya seremonial yang tindakan konkrit.

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

Dibutuhkan Kabinet Kerja
Profesional untuk Membangun
Pemerintahan yang Kuat
Dalam membangun pemerintahan yang kuat, kabinet yang akan datang diharapkan benar-benar diisi oleh orangorang profesional yang tidak ada kepentingan transaksional di dalamnya. Sehingga yang didapat nantinya adalah kabinet
kerja profesional di bidangnya masing-masing. Dengan demikian pemerintahan mendatang akan menjadi bersih, sebab
tidak lagi terikat dengan kepentingan apapun.
“Saya senang kalau pemerintahan yang akan datang bisa merekrut kabinet yang betul-betul bersih, punya
kompetensi, dedikasi yang kuat, mau bekerja keras, serta profesional, dari sini saya pikir kepemimpinan yang akan
datang pasti berhasil,” jelas Sihol Situngkir.
Kabinet kerja semacam inilah yang nantinya dapat membuka peluang karir bagi lulusan Lemhannas RI. “Itu sebenarnya
peluang PPRA atau PPSA. Karena pejabat yang direkrut itu betul-betul berdasarkan orang-orang yang profesional, tidak
dikaitkan dengan orang partai,” imbuh Sihol Situngkir.
Sihol juga berharap sertifikat yang diterima oleh lulusan Lemhannas RI memiliki kredit poin untuk dapat digunakan
kemana pun mereka akan dipromosikan. “Inilah yang menjadi pekerjaan rumah Lemhannas RI, supaya setiap lulusan
dapat menggunakan sertifikat kelulusan sebagai salah satu kredit poin dalam memenuhi persyaratan jabatan manapun,” kata Sihol Situngkir.
Sihol juga mengapresiasi adanya kegiatan Harmonisasi Wawasan Kebangsaan untuk Anggota DPR RI Periode 20142019 yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI. Sihol pun berharap kegiatan tersebut mampu membawa perubahan
pola pikir yang signifikan bagi anggota DPR RI. Bentuk perubahan itu menurutnya dapat dilihat dari cara berpikir bahwa
tanggung jawab bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak lagi ditentukan oleh kekuatan kepentingan kelompok.
Tetapi sudah mengarah kepada kepentingan bangsa dan negara.
Menurut Sihol, perubahan tersebut dapat menjadi suri tauladan kepemimpinan di Indonesia. Gaya kepemimpinan
itu nantinya akan meredam kebiasaan dinamika politik yang sarat dengan kepentingan selama ini. “Kalau itu yang menonjol di dalam mindset dan cara berpikirnya anggota legislatif yang baru, maka saya optimis besok hubungan antara
legislatif dan eksekutif bisa lebih baik,” ujarnya saat menutup perbincangan.
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Hot Issue

Dok: zappernews.ro

Wabah Ebola Diluar Kendali
Swantara- Markas besar Badan Kesehatan Dunia
(WHO) pada Jumat (5/9) mengungkap korban tewas
akibat virus Ebola telah mencapai 2.097 orang. WHO juga
mengaku vaksin yang akan mengobati virus Ebola akan
beredar November nanti.
seperti data yang dilansir oleh Situs Asia One, Sabtu
(6/9), sejauh ini virus Ebola sudah menjangkiti 3.944 orang
di Liberia, Guinea, Sierra Leone sejak merebak Desember
tahun lalu. Data tersebut diungkap WHO saat melakukan
pertemuan di Jenewa, Swiss selama dua hari guna
membahas krisis Ebola. Pertemuan itu sendiri menghadirkan
150 ahli dalam bidang pengobatan, penelitian, epidemiologi,
regulasi, dan keuangan.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Ban Ki-moon menyatakan dunia bakal menangani wabah
Ebola dalam waktu enam hingga sembilan bulan.
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Sementara diperkirakan oleh Ilmuwan WHO asal
Amerika Serikat bahwa wabah virus Ebola di Afrika Barat
masih akan merebak hingga 12 atau 18 bulan lagi.
Namun seperti dilansir surat kabar the Daily Mail,
Senin (15/9), para ahli epidemologi, menciptakan model
komputer untuk menggambarkan wabah Ebola di Institut
Kesehatan Nasional. Hasil prediksi diperoleh para ahli di
kampus itu lebih buruk dari dugaan WHO.
Koran the New York Times melaporkan sejumlah ahli
mengatakan virus ini bisa berkembang dengan 20 ribu
kasus per bulan. Direktur Pusat Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (CDC) Dr Thomas R Frieden
mengatakan situasi saat ini semakin buruk dan wabah
Ebola sudah di luar kendali. (Berbagai sumber)

Hot Issue

Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014,
Menyisakan Polemik di Kalangan Mahasiswa
Swantara - Disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 49/2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) pada 9 Juni
2014 lalu banyak menuai polemik, khususnya di kalangan
mahasiswa.
Dalam pasal 17 ayat 3 Permendikbud Nomor 49
Tahun 2014 dijelaskan bahwa masa studi di perguruan
tinggi 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program
diploma, 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program
diploma dua, 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk
program diploma tiga, 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun
untuk program diploma empat dan program sarjana, 1
(satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah
menyelesaikan program sarjana atau diploma empat, 1,5
(satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program
magister, program magister terapan, dan program spesialis
satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma
empat, Paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor,
program doktor terapan, dan program spesialis dua.
Sementara Dirjen Dikti Kemendikbud RI, Djoko
Santoso memaparkan bahwa seperti halnya pendidikan
dasar dan menengah, kurikulum pendidikan tinggi juga
dievaluasi berkala. Biasanya, setiap empat tahun sekali.
“Kalau kuliah tetap sampai tujuh tahun, mahasiswa bisa
tertinggal kurikulum,” ujar Djoko di Kantor Kemendikbud,
Senayan, Jakarta, Kamis (14/8).
“Jika lama kuliah dibatasi hingga maksimal lima tahun
atau 10 semester saja, maka ketimpangan kurikulum

tidak akan terjadi secara signifikan. Mahasiswa yang kuliah
hingga lima tahun, hanya berpotensi merasakan perbedaan kurikulum selama satu tahun, diharapkan dengan
peraturan ini, sebutan untuk mahasiswa abadi atau
mahasiswa paling lama (mapala) yang kuliah S-1 hingga
tujuh tahun atau 14 semester sudah tidak ada lagi, “
tambah Djoko.
Munculnya Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ini diprotes
mahasiswa. Peraturan menteri itu dinilai menjadikan
mahasiswa hanya berorientasi pada nilai agar cepat lulus.
Seperti yang diberitakan metrosulteng.com, ratusan
mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya sebagai
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tadulako (BEMUT)
berunjuk rasa menolak Peraturan Menteri Permendikbud
Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi di gerbang kampusnya, Selasa (2/9).
Sementara di Bunderan Kampus UGM pada Selasa
(16/9), puluhan mahasiswa UGM yang tergabung dalam
Dema Justicia menggelar aksi unjuk rasa mempertanyakan
Permendikbud tersebut. Pembatasan masa studi hanya
4-5 tahun dinilai membuat mahasiswa hanya kuliah dan
kuliah saja serta mengesampingkan kegiatan berorganisasi.
“Kita khawatir mindset mahasiswa nantinya hanya berorientasi nilai karena Permendikbud ini. Mahasiswa hanya
berpikiran yang penting cepat selesai,” kata Regen di
Bunderan UGM. (Berbagai sumber)

Dok: newsdetik.com
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Seputar Kita

Dok: Lemhannas RI

Anggota DPR RI Periode Tahun 2014-2019 Berkomitmen
Bersama dalam Harmonisasi Wawasan Kebangsaan,
Pembekalan dan Pemantapan Pimpinan Tingkat Nasional
di Lemhannas RI
Lemhannas RI bekerja sama dengan DPR RI untuk
pertama kalinya mengadakan kegiatan “Harmonisasi
Wawasan Kebangsaan Anggota DPR RI Periode Tahun
2014-2019,” serta “Pembekalan dan Pemantapan
Pemimpin Tingkat Nasional Anggota DPR RI Periode
Tahun 2014-2019.” Kegiatan “Harmonisasi Wawasan
Kebangsaan Anggota DPR RI Periode Tahun 2014-2019”
ini ditujukan bagi anggota DPR RI incumbent yang
terpilih kembali pada pemilihan umum 9 April 2014
sebagai anggota DPR RI untuk periode 2014-2019.
Sedangkan kegiatan “Pembekalan dan Pemantapan
Pemimpin Tingkat Nasional Anggota DPR RI Periode Tahun
2014-2019” ditujukan bagi anggota DPR RI yang baru terpilih pada pemilihan umum 9 April 2014 sebagai anggota
DPR RI untuk periode 2014-2019.
“Harmonisasi Wawasan Kebangsaan Anggota DPR RI
Periode Tahun 2014-2019” berlangsung selama 4 (empat)
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hari, dan terbagi menjadi dua gelombang yang berlangsung
pada 5-8 Agustus 2014 (Gelombang I), dan 6-9 Agustus
2014 (Gelombang II). Sedangkan “Pembekalan dan
Pemantapan Pemimpin Tingkat Nasional Anggota DPR RI
Periode Tahun 2014-2019” berlangsung selama tiga
minggu, dengan jumlah hari efektif yakni 15 hari. Kegiatan
dilaksanakan dalam tiga gelombang, dimana Gelombang
I berlangsung pada 11 – 29 Agustus 2014, Gelombang II
pada 18 Agustus – 4 September 2014, dan Gelombang III
berlangsung sejak 25 Agustus hingga berakhir pada 12
September 2014.
Kedua kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk
menyamakan persepsi para anggota DPR RI tersebut
tentang wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji
D.E.A. menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak
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lanjut dari program-program dialog kebangsaan yang sebelumnya ditujukan bagi anggota partai politik. Dengan
merengkuh tataran yang lebih tinggi, yakni anggota DPR
RI, Lemhannas RI optimis bahwa pesan dan pemahaman
tentang wawasan kebangsaan akan lebih tepat sasaran,
sehingga langsung dapat diiplementasikan dalam
pengambilan keputusan dan kebijakan.
Sementara itu, salah satu Wakil Ketua DPR RI saat ini
Pramono Anung berharap kegiatan yang bertujuan
meningkatkan wawasan kebangsaan bagi para anggota
DPR RI tersebut dapat terus diselenggarakan secara rutin,
“Kalau bisa diadakan bukan hanya saat setelah pemilu,
tetapi dilaksanakan dua kali dalam setahun,” ucapnya.
Pramono Anung meyakini bahwa pemahaman akan
wawasan kebangsaan dapat memberikan pengetahuan
lebih bagi anggota DPR RI yang salah satu tugas utamanya
adalah membuat undang-undang.
Mengenai metode yang digunakan dalam kegiatan
ini, Budi Susilo Soepandji menyatakan bahwa dengan cara
dialog, diskusi, ceramah, pembinaan peserta, dan outbound,
pengetahuan tentang wawasan kebangsaan akan semakin kaya. “Dengan kolaborasi antara tenaga pengajar,
tenaga pengkaji, dan tenaga profesional yang dimiliki
Lemhannas RI, serta ditambah dengan pengalaman

di lapangan para anggota DPR RI, kami yakin kegiatan ini
akan bisa memberikan cara pandang yang lebih luas lagi
dalam menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan
yang kini kita hadapi,” jelas Budi Susilo Soepandji.
Selain menghadirkan tenaga pengajar, tenaga pengkaji,
serta tenaga profesional, Lemhannas RI juga mengundang
narasumber yang mumpuni dalam kegiatan ini, di antaranya
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Ketua DPR RI Periode
2014-2019 Marzuki Alie, Wakil Menteri Pertahanan RI Sjafrie
Sjamsoeddin, Ketua BAN PT Kemdikbud RI Prof. Dr.
Masyur Ramly, Ketua Kamar Dagang Indonesia Suryo Sulisto,
MBA., dan dari berbagai lembaga seperti CIDES, LIPI, BPPT,
dan KPK.
Dalam setiap penutupan kedua jenis kegiatan tersebut,
para anggota DPR RI membacakan komitmen yang disepakati bersama untuk dijalankan selama mengemban
amanah rakyat selama lima tahun ke depan. Komitmen
tersebut berisi 3 butir pernyataan, yakni pertama, menegakkan empat konsensus dasar bangsa; kedua, untuk terus
menjaga nama baik almamater Lemhannas RI dimana
mereka berada; dan ketiga, untuk terus menjunjung
supremasi hukum dan etika politik serta mewujudkan
etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kegiatan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) PPRA LI
dan PPRA LII ke Berbagai Daerah di Tanah Air

Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LI dan
LII Lemhannas RI, melaksanakan Kegiatan Studi Strategis
Dalam Negeri (SSDN) selama satu pekan. PPRA LI yang terbagi dalam empat rombongan melaksanakan SSDN sejak
tanggal 30 Juni s.d. 4 Juli 2014 dengan empat daerah

tujuan yaitu Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Bangka
Belitung, dan Kalimantan Selatan. sedangkan SSDN PPRA
LII yang juga terbagi atas empat rombongan mengunjungi
Provinsi Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan
Kepulauan Riau yang dimulai dari tanggal 17 s.d. 22 Agustus 2014.
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SSDN sendiri merupakan metode pembelajaran dengan
melakukan peninjauan langsung ke daerah (Provinsi dan
Kabupaten/Kota), baik ke pemerintahannya, tokoh dan
para pemangku kepentingan lainnya, serta objek/produk
strategis dan unggulan dari suatu daerah/provinsi di
Indonesia. Selain itu, SSDN bertujuan untuk memberi
kesempatan kepada para peserta PPRA LI dan PPRA LII
untuk mengenal sekaligus melihat secara langsung
penerapan kehidupan sosial serta peningkatan pembangunan di empat provinsi tersebut, kemudian
mengolah temuan data yang dapat disimulasikan sebagai
pengukuran ketahanan nasional di tiap daerah tujuan.
Dalam kunjungan SSDN PPRA LI Lemhannas RI ke
Jawa Barat, peserta melakukan kunjungan ke beberapa
tempat, diantaranya Universitas Padjadjaran, PT. Pindad,
dan Lokasi Waduk - Bendungan Jatiluhur. Sementara di
Provinsi Sulawesi Tenggara, rombongan SSDN PPRA LI
melakukan kunjungan di antaranya ke PT. Antam Kolaka, Pemerintah Kota Kendari, dan Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari. Dalam tujuan lain, di Provinsi Bangka
Belitung peserta diantaranya melakukan kunjungan ke
Universitas Bangka Belitung dan PT. Timah. Sementara di
Provinsi Kalimantan Selatan, rombongan peserta meninjau
Lokasi Penambangan PT. Adaro.

Dok: Lemhannas RI
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Sementara rombongan SSDN PPRA LII yang mengunjungi
provinsi Papua, rombongan peserta melakukan lawatan
ke beberapa tempat, diantaranya ke Universitas
Cenderawasih, PT. Freeport Indonesia, serta PT. Sinar
Mas. Di tujuan berbeda, Provinsi Kepulauan Riau, rombongan
peserta bertandang ke Kabupaten Tanjung Balai Karimun,
dan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sementara para
peserta yang tergabung dalam rombongan SSDN PPRA LII
di Provinsi Maluku Utara, menyambangi kantor Gubernur
Maluku Utara di ibukota Provinsi Maluku Utara yang baru,
Sofifi.
Diharapkan pelaksanaan SSDN dapat memperluas
cakrawala pandang para peserta SSDN yang lebih
komprehensif dan integral tentang kondisi objektif dari
suatu daerah/provinsi yang merupakan bagian integral
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama
tentang kearifan lokal, pelaksanaan pembangunan
nasional di setiap daerah serta kondisi ketahanan nasional
daerah/provinsi tersebut.
Selain itu, kegiatan SSDN ini juga dapat mempertajam
kemampuan peserta untuk menemukan isu-isu strategis
di daerah, mendapatkan informasi, data dan fakta sebagai
bahan kajian kondisi Ketahanan Nasional di daerah dan
dapat memvalidasi pengukuran ketahanan nasional di
daerah untuk menambah komprehensivitas bahan
Seminar di akhir pendidikannya.
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Mayjen TNI M. Nasir Majid

Keberhasilan,

Buah dari Kerja Keras
dan Kedisiplinan

Menjalani masa dinas selama
34 tahun, Mayjen TNI M. Nasir Majid
menuturkan kisah perjalanan hidupnya sebagai bagian dari Tentara Nasional
Indonesia. Berasal dari keluarga petani
di desa Sicincin, Padang, Sumatera
Barat, Nasir menjelaskan bahwa awal
mula masuknya ia menjadi tentara
merupakan proses “kecelakaan”.
Setelah lulus Sekolah Menangah
Atas (SMA) di tahun 1975, Nasir muda
merantau ke Jakarta dengan kondisi
yang serba kekurangan, ia menumpang
di rumah kakak. Berbekal tekad kuat
untuk melanjutkan kuliah, Nasir menjalani serangkaian tes masuk perguruan

tinggi yang saat itu bernama SKALU
(Sekretariat Kerja sama antar Lima
Universitas). Ia dinyatakan lulus di tiga
Perguruan tinggi terbaik di Indonesia,
yaitu, Universitas Indonesia, Institut
Teknologi Bandung, serta Universitas
Gadjah Mada.
Sambil menunggu pengumuman
lebih lanjut, Nasir diajak salah seorang
teman yang hendak mengikuti tes
Akabri (Akademi Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia) di Cililitan. Nasir
mengisahkan, saat itu ia dan teman
berangkat ke sana sengaja memilih
bus yang sangat penuh sesak

penumpang agar kondektur lupa
mengecek untuk meminta uang.
“Kondisi amat susah kala itu,” kata
Nasir.
Sesampainya di Cililitan, timbul
keinginan dalam hati untuk mencoba
peruntungan mengikuti tes masuk
Akabri. “Kebetulan saat itu masih ada
sisa formulir, saya coba ikut tes, dan
gak tau nya lulus. Teman yang saya
antar malah gak lulus, dia baru lulus
setelah tahun ke-3” kenang Nasir.
Namun demikian, anehnya, di kala itu,
meski dinyatakan lulus, dan berada di
nomor urut 32, namanya tidak masuk

SWANTARA NO. 10 TAHUN III/SEPTEMBER 2014

43

Profil
ke dalam kuota pemberangkatan ke
AKABRI Magelang.
Di tengah keadaan yang belum
pasti, atas saran keluarga, akhirnya Ia
memilih melanjutkan kuliah di UGM
Yogyakarta. Pertimbangan kuliah di
sana karena biaya hidup lebih murah
daripada di Jakarta maupun Bandung.
Dari sinilah rupanya, kejadian demi
kejadian dialami Nasir, yang pada
akhirnya menghantarkan ia menjadi
seorang tentara.
Tiga bis pemberangkatan calon
AKABRI ke Magelang mengalami
kecelakaan beruntun. Dari sekitar 90
peserta, 21 peserta mengalami cacat
akibat kecelakaan tersebut. “Tidak
sampai meninggal, namun demikian
mereka tidak bisa melanjutkan lagi
menjadi tentara”, kata Nasir.
Kecelakaan ini mengantarkan Nasir
kemudian menjadi peserta terpilih dari
Jakarta yang akhirnya bisa mengikuti pendidikan di Magelang. “Kalau
memang Tuhan menghendaki yang
demikian, walau bukan rencana
manusia, tetap saja akan berlaku
demikian”, katanya mantap.
Ayah dari tiga orang anak ini
mengisahkan bahwa awalnya ia tidak
terlalu mengetahui seluk-beluk dunia
ketentaraan. “Saya bukan dari keluarga
dengan latar belakang tentara. “Dulu
waktu tes di Magelang, setelah
dinyatakan lulus, tekad saya 100% di
sini, total. Makannya tidak ada istilah
kecewa” ungkapnya. Setelah menjalani
kehidupan sebagai seorang tentara,
baginya, matipun rela ia lakukan.
“Kalau keluar mau ke mana lagi? Dikasih makan, dikasih duit, dikasih
senang dan fasilitas, itukan luar
biasa”, kata pemilik logat padang
yang masih kental ini.
Tradisi Merantau
“Anak laki-laki itu pantangan
kalau tetap tinggal di kampung apalagi kalau cuma garap sawah, udah
cape dan hasilnya tidak terlalu besar.
Bagi saya dari mulai lahir saja
istilahnya, sudah di sawah, pernah
jatuh juga saat masih bayi di sawah,
untung tidak parah,” ungkap Nasir.
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Semangat keluar dari kampung
untuk mencari penghidupan yang
lebih baik inilah yang kemudian terpatri pada diri Nasir bahwa hidup,
sesulit apapun, harus bisa berjuang
dan harus tetap bersekolah. Oleh
karena itu, ia pun mengikuti jejak para
pendahulu dan tradisi orang Minang,
yaitu merantau.
“Merantau” sesungguhnya tak
bisa dipisahkan dari masyarakat
Minangkabau. Asal usul kata “merantau”
itu sendiri berasal dari bahasa dan
budaya Minangkabau yaitu “rantau”.
Rantau pada awalnya bermakna :
wilayah-wilayah yang berada di luar
wilayah inti Minangkabau. Secara
sederhana bisa direnungkan makna
dari sebuah pepatah bijak Minangkabau
yaitu Iduik bajaso, mati bapusako
(Hidup berjasa, mati berpusaka) yang
bermakna selagi hidup harus memberi jasa agar setelah mati meninggalkan pusaka (warisan nama baik) yang
bisa dikenang sepanjang masa
Perjalanan Karier dan Kehidupan
Keluarga
Memahami bahwa ia bukan
berasal dari keluarga tentara dan
berada, membuat Nasir sadar, modal
utama yang harus ia miliki adalah
kedisiplinan dan kerja keras. Nasir
mengisahkan bahwa dahulu ia satu
angkatan dengan Jenderal Moeldoko.
Ia berprinsip, saat itu apabila Jenderal
Moeldoko belajar selama dua jam,
maka ia harus belajar selama lima
jam. Apabila Jenderal Moeldoko
mendapat nilai 9, maka ia harus bisa
mencapai nilai 8, atau minimal 7.
Nasir mengungkapkan belum pernah
satu detik pun ia terlambat. Apapun
kegiatan harian, pasti on time. Prinsipnya, kalau orang lain bisa kenapa saya
tidak? Ia berupaya agar menjadikan
setiap tugas lebih baik dari orang lain.
Setelah lulus dari Magelang,
Nasir ditugaskan ke Aceh selama 10
tahun dari tahun 1981 hingga
tahun 1991. “Kalau komandan pleton
lain langsung ke batalyon, tapi saya
langsung penugasan ke Gunung
Seulawah, langsung ambil ke daerah

operasi” tegasnya. Di lapangan, Nasir
merasa sedikit terkejut karena anak
buahnya rata-rata sudah berusia tua,
“Untung saya mantan bonek, anak
kampung, jadi ya saya jalani aja”, katanya mengenang kembali.
Selama bertugas di Aceh, ia
hanya beberapa kali saja mendapatkan izin pulang ke kampung halaman
tepatnya di tahun 1984. “Saat itu saya
belum berkeluarga, pacaran pun putus,
yang direncanakan tidak tercapai,”
katanya sambil tertawa. Selama jeda
di Aceh, dan setelah mengikuti Kursus
Lanjutan Perwira (Suslapa) beliau
kemudian ditugaskan ke Timor Timur
(Timtim) selama tiga kali penugasan.
Keberkahan dari Allah selalu
menyapa pria asal Padang ini. Banyak
peristiwa yang terkadang tidak sesuai
logika, ia alami dengan penuh haru
dan suka cita. Satu hal yang selalu ia
pedomani, hidup dalam kesederhanaan
berarti harus mampu bekerja lebih
keras dan mengerti akan tugas dan
tanggung jawab, juga berprilaku
disiplin secara lebih ketat.
Setelah menyelesaikan tugas di
Aceh, tepatnya di bulan Desember,
Mayjen Nasir disekolahkan khusus
Komandan Kompi. Dalam pendidikan
yang ia jalani tersebut, ia sendiri yang
berpangkat Letnan 2, sedang sebagian
besar peserta lain berpangkat Kapten.
Mayjen TNI M. Nasir mengisahkan awal pertemuan dengan istrinya
adalah di Timtim. “Istri saya orang
Aceh, dokter umum, saat itu ceritanya
saya harus membawa anggota saya
untuk dioperasi, karena kena tembak”
ujarnya. Di Timtim, fasilitas rumah
sakit amatlah jarang, maka ia membawa ke Puskesmas. Di Puskesmas inilah, ia bertemu dengan wanita yang
kelak menjadi istrinya. “Saya pikir
kok ada di tengah hutan gini dokter
umum yang berani operasi orang, ya
memang cukup sulit mencari dokter
spesialis, cantik juga orangnya” kata
Nasir sambil tertawa.
Menurut M. Nasir, menjadi istri
seorang prajurit, berarti harus siap
dengan segala resiko tugas suami
yang harus berpindah-pindah wilayah
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penugasan. Ia berpesan agar istri itu
tidak boleh disia-siakan. Baginya, istri
itu adalah makhluk Tuhan yang luar
biasa, ia harus menjaga harta dan
amanah berupa anak-anak yang
harus dididik saat suami bertugas
bahkan jauh dari mereka. “Pernah saat
ditugaskan ke Manado, kami sekeluarga
lalu pindah. Namun setelah sampai di
sana, saya ditugaskan ke daerah lain
yaitu Timtim dan harus meninggalkan istri dan anak-anak saya yang
harus tinggal berjauhan di Palu, saya
pun tidak diizinkan untk sekedar
mengantar mereka,” ungkap Nasir.
“Untung, di penugasan itu saya
hanya bertugas 8 bulan saja karena
saya hanya menggantikan”, kata Nasir.
Akan tetapi menurutnya, kondisi saat
itu, batalion yang ia pimpin sedikit
bermasalah, dan tugas pembenahan
personel bukan pekerjaan yang mudah.
Kala itu, ia mendatangi 46 pos, ia
hanya memberi instruksi, bahwa kita
semua harus pulang. Ia melihat mental anggota yang begitu drop. Menurutnya, mungkin ada hal yang salah
pengelolaan, karena seharusnya inti
di penugasan itu adalah kerjasama
tim. Ada dua hal yang harus dipenuhi
komandan kepada prajurit, antar
komandan dan prajurit harus bersatu,
hak prajurit janganlah dikurangi oleh
komandan. Dengan demikian ia yakin
bahwa prajurit akan patuh terhadap
pimpinannya. Alhamdulillah setelah
ada pembenahan, pelan-pelan ia bisa
menyelesaikan sedikit demi sedikit
masalah yang dihadapi.
Setelah pulang tugas, dan sudah
lulus Sekolah Staf dan Komandan
Angkatan Darat (Seskoad) ada hal
luar biasa lagi, yang dialami Mayjen
M. Nasir. “Ini luar biasa lagi, jarang lagi
orang bisa mendapat semua ini,
siapa yang kondisikan, siapa yang
atur, saya dapat posisi menjadi
Komandan Kodim di Makassar, dan
orang pada kaget” ungkap Mayjen
TNI M. Nasir. Setelah tahun 1999,
Mayjen M. Nasir yang angkatan 1981,
direkomendasikan untuk mengikuti
pendidikan Sesko TNI. Dalam hatinya
ia pun bertanya-tanya apa sudah bisa

ya ikut Sesko TNI. Namun demikian,
ia diajukan dan lulus. Ia semakin
menyadari bahwa berkah dalam
hidupnya begitu besar, “ ini berkat
doa orang tua saya”, ungkapnya.
Setelah malang melintang di
wilayah medan pertempuran, Mayjen
TNI M. Nasir Majid kemudian ditugaskan menjadi Kepala Seksi Pendidikan
di wilayah Bogor. Menurutnya, posisi
tersebut bisa menurunkan “tensi”
sebagai prajurit di medan tempur
dengan berkonsentrasi ke bidang
pendidikan. Prinsip hidup yang ia
miliki, membuat dirinya selalu menciptakan inovasi yang lebih baik di
manapun ia berada. “Saya buat

“Anak laki-laki itu
pantangan kalau tetap
tinggal di kampung
apalagi kalau cuma garap
sawah, udah capek dan
hasilnya tidak terlalu
besar. Bagi saya dari
mulai lahir saja istilahnya,
sudah di sawah, dan
bahkan pernah jatuh juga
saat masih bayi di sawah,
untung tidak parah,”
ungkap Nasir.
inovasi bukan untuk cari muka, tapi
di mana pun kita berada, kita harus
bisa berbuat sesuatu. Inovasi baru
diperlukan supaya kita bisa mencapai
sasaran-sasaran yang ingin dituju,
agar matang proses perencanaan
sampai tujuan”, jelasnya.
Alumni PPRA angkatan 43 ini,
kini menjabat sebagai Deputi Pemantapan
Nilai-Nilai Kebangsaan ( Taplai)
Lemhannas RI. Sebelumnya, ia menjabat
sebagai Tenaga Ahli Pengajar bidang
Ketahanan Nasional Lemhannas RI.
Semua jabatan dan posisi ia jalankan
secara profesional dengan bermodal
disiplin dan kerja keras. “Semua saya
jalani dengan tidak ngoyo tapi malah
penuh tanggung jawab”, katanya
mantap.

Sebagai seorang seorang Deputi
Taplai, ia sudah menyiapkan berbagai
strategi dan perbaikan bagi kemajuan
kedeputian Taplai dalam membantu
menyukseskan seluruh program di
Lemhannas RI. Ia menjelaskan bahwa
tiap organisasi sebetulnya sudah
memiliki tugas pokok dan fungsinya
masing-masing, akan tetapi, perlu
terus menerus dilakukan perbaikan
dan inovasi agar kemajuan terus diraih. “Memang harus ada perbaikan,
karena saya baru dilantik dua bulan
ini, pada 26 Juli, saya lihat lihat dulu,
di mana yang bisa saya tingkatkan”,
jelasnya.
Menjadikan Lemhannas RI sebagai lembaga yang berkelas dunia
menurut Nasir, bukan pekerjaan yang
gampang, tapi juga bukan sesuatu
yang tidak mungkin. Dalam hal ini,
kegiatan Kedeputian Taplai telah terbagi dalam bentuk program-program
seperti Dialog Kebangsaan, Training
of trainers, yang dilaksanakan oleh
lima kedirekturan, dan merupakan
bentuk kegiatan Taplai yang menjadi
penyambung lidah ke masyarakat dalam
rangka menyebarkan nilai-nilai kebangsaan ke seluruh wilayah Indonesia.
Dalam hal ini ia akan melakukan
kegiatan inventarisir, mengevaluasi
bentuk kegiatan, memperbaiki metode
pemantapan, juga bersama Biro Humas
menjalin relasi ke semua media publik
maupun swasta nasional, cetak dan
elektronik untuk menyebarkan wawasan
kebangsaan di seluruh tanah air.
Untuk menuju Lemhannas RI
berkelas dunia, maka harus mau dan
mampu bekerja diatur oleh sistem
yang menjadi standar dunia. “Ke
depan, kita harus melakukan penguatan,
dan percepatan, tidak bisa berpatokan
dengan standar lama. Tantangan sudah
berubah, dari internal maupun eksternal
akan mengalami perubahan. Untuk
itu saya mengimbau, keberhasilan
Lemhannas RI merupakan tanggung
jawab kita semua, atas hingga bawah,
baik buruknya tergantung kita”,
pungkas Mayjen TNI M. Nasir Majid
menutup pembicaraan.
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“Sekecil Apapun Kita,
Kita Bisa Membawa
Perubahan”
Danny Yogasmara, S.I.P.
Analis Kepegawaian Pertama di Bagian Kepegawaian
Bagi kebanyakan pekerja kantoran,
ritme kerja sehari-hari yang sama kerap
menimbulkan kejenuhan. Hal ini
tentunya sangat manusiawi namun
apabila tidak diantisipasi dan disikapi
dengan baik dapat berdampak pada
menurunnya semangat kerja, atau
lebih parah lagi bisa menyebabkan
timbulnya stres atau pun depresi.
Adalah Danny Yogasmara, seorang
pegawai fungsional “analis kepegawaian”
di Bagian Kepegawaian Biro Umum
Settama Lemhannas RI, yang memiliki beberapa tips dan trick yang bermanfaat dalam menyiasati rutinitas
kegiatan pekerjaan sehari-hari di
kantor yang cenderung monoton.
Pegawai Lemhannas RI asal Bandung
ini memiliki banyak kegiatan di luar
kantor yang menjadi penyeimbang
dan selingan untuk aktivitasnya di
kantor. Semua kegiatan tersebut,
menurutnya, sangat bermanfaat untuk
menjaga agar dirinya tetap aktif dan
bersemangat dalam menjalani hariharinya.
Sebagaimana yang diakuinya,
Danny merupakan sosok yang tidak
bisa berdiam diri. “Saya memang tipikal
orang yang aktif mengisi waktu
dengan mengikuti berbagai kegiatan
positif di luar sana,” ujarnya. Untuk
saat ini, ada beragam kegiatan yang
ia jalani, mulai dari diskusi, terapi
ketawa, olahraga hingga meditasi.
Diskusi
“Waktu awal bergabung dengan
Lemhannas RI, saya sering mengikuti
diskusi rutin yang diselenggarakan
Universitas Paramadina. Sebulan
sekali, di sana diadakan pertemuan
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untuk membahas suatu isu tertentu
terkait dengan tema kebangsaan.

Kegiatan ini sangat berguna untuk
memperluas cakrawala kita. Dengan

Profil
belajar hal-hal baru melalui diskusi,
kita bisa terlepas dari kebosanan,”
ungkapnya ketika membuka percakapan dengan Majalah Swantara
di Kantor Bagian Kepegawaian, Lt. 4,
Lemhannas RI, pada Selasa (12/8).
Olahraga tawa dan meditasi
Sebagaimana disampaikannya,
Danny saat ini mengikuti sebuah klub
terapi tertawa yang dikenal dengan
nama Klub Tawa Ceria Sehat (KTCS).
Kegiatan klub ketawa ini diadakan
setiap dua minggu sekali di Taman
Monas, Jakarta Pusat.
Menurutnya, tertawa bisa disebut
olahraga karena fungsinya yang begitu
banyak seperti olahraga biasa.
Contohnya, satu menit olahraga tertawa sama manfaatnya dengan 20
menit olahraga ringan. “Terapi
ketawa atau olahraga tawa ini bagus
untuk fisik dan psikis kita. Ketika kita
stres, maka tubuh akan mengeluarkan
hormon-hormon yang akan membuat tubuh kita semakin sakit,”
jelasnya.
Menurut Danny, otak manusia
tidak bisa membedakan apakah tawa
seseorang itu asli atau palsu, sehingga
otak akan tetap bereaksi mengeluarkan hormon yang dibutuhkan untuk
kesehatan, salah satunya endorfin.
“Hormon tersebut bisa menetralisir
atau menghilangkan stres dalam
tubuh, mengaktifkan neurotransmitter
di otak. Hormon-hormon seperti
melatonin, seratonin dan lain-lain
dihasilkan di otak ketika kita ketawa.
Jadi bisa menghilangkan berbagai
penyakit yang berasal dari pikiran”,
terangnya.
“Klub kita unik dibandingkan
dengan yang ada di tempat lain karena
di tempat kita tidak perlu ada alasan
untuk ketawa. Kita tidak harus melihat
atau mendengar sesuatu yang lucu
dulu untuk bisa ketawa”, jelasnya
lebih lanjut.
Bagaimana praktik dari olahraga
tawa itu sendiri? Sebagaimana jenis
olahraga lainnya, olahraga tawa ini
juga mesti didahului pemanasan
selama 10-15 menit. Lalu dilanjutkan

dengan melakukan gerakan tarian
(dancing). Setelah itu barulah kemudian
dilakukan olahraga tertawa selama
15 menit secara nonstop. Di dalamnya juga ada lagu-lagu yang terkait
dengan tema kemanusiaan. “Jadi kita
menyebarkan pesan-pesan kesehatan
dan kemanusiaan kepada seluruh
orang yang kebetulan ada di Monas
saat itu,” jelas Danny.
“Jam 06:00 WIB pagi kita sudah
mulai. Jadi kita mesti sudah di Monas
paling lambat jam 05.30 WIB. Temanteman kita juga ada yang datang dari
Depok, Cinere dan area luar Jakarta
lainnya. Kemudian kita persiapkan
peralatan, sound system dan pembagian tugas. Misalnya, siapa yang
bertanggung jawab untuk bagian pemanasan dan lainnya,” papar Danny.
Biasanya kegiatan olahraga tawa ini
diikuti oleh 300 – 500 peserta. Para
pesertanya berasal dari berbagai
macam latar belakang, ada bankir,
PNS, pegawai bank, BUMN, maupun
karyawan swasta. “Kami juga aktif di
media sosial seperti Facebook dan
Twitter,” ujarnya.
Bergabung dengan KTCS yang
bermotokan “sehat, sukses, senang
dan sadar selalu” pada tahun 2006,
Danny sudah tidak meragukan lagi
besarnya manfaat olahraga tawa ini
untuk kesehatan. “Apalagi bagi kita
yang tinggal di kota besar seperti
Jakarta ini di mana stres itu sepertinya
sudah menjadi bagian dari kehidupan”
ucap pria kelahiran 22 Oktober 1976 ini.
Di samping melakukan olahraga
tawa secara rutin, Danny juga berusaha untuk senantiasa meningkatkan
kualitas hidupnya dengan melakukan
meditasi, suatu praktik kesehatan
yang bertujuan untuk mendapatkan
ketenangan batin dan juga bermanfaat
untuk kesehatan manusia secara
umum. Menurutnya, meditasi bisa
menjadi alternatif pengobatan dan
penyembuhan yang sangat berguna
bila dijalani dengan serius, apalagi
dengan semakin tingginya dinamika
kehidupan di zaman sekarang ini.
“Segala beban dan tuntutan
yang kita hadapi, baik dari tempat

kerja, keluarga dan lingkungan tempat
tinggal, serta dengan adanya berbagai tayangan negatif dari televisi,
bila tidak dikelola secara baik maka
tanpa disadari dapat memengaruhi
kondisi mental dan emosional kita
secara negatif”, ujarnya mengingatkan.
Maka ia pun mencoba melakukan
perenungan melalui meditasi. “Saya
melakukan latihan meditasi 3-4 kali
seminggu. Kalau lagi kosong, bisa setiap hari. Kita butuh ketenangan dan
wawasan lain,” ujarnya. Melalui meditasi
pula ia menyadari sepenuhnya bahwa
sebagai manusia, kita hendaknya
tidak menyia-nyiakan waktu. “Kita
harus bisa mendayagunakan dan
mengoptimalkan semua waktu dan
kemampuan yang kita miliki. Bukan
cuma untuk mencari uang saja, karena
tujuan akhir kehidupan bukanlah
uang”, ucap pelahap buku-buku
spritual, seperti Bhagavad Gita, ini bijak.
Semua kegiatan yang pernah
dan sedang dijalaninya itu, menurutnya, telah turut memperkaya
pengalaman hidupnya dan juga telah
membuka wawasan dan cakrawala
berpikir serta pandangan batin,
sehingga ia bisa lebih bijak dalam
menyikapi skenario kehidupan ini.
Mantan pemain film dan atlet
Perjalanan hidup Danny sebelum
menjadi pegawai Lemhannas RI
ternyata cukup berwarna. Ia mengaku
pernah ikut berperan dalam beberapa
film dan sinetron televisi Indonesia.
“Saya pernah berperan dalam film
laga pada tahun 2002 di TV7 (Red:
sekarang Trans7), di TVRI Jawa Barat
Banten, juga di TPI”, ceritanya. Tapi
ia tidak mendalami dunia seni peran
tersebut karena saat itu ambisinya
lebih tertuju pada keinginan untuk
mengikuti PON. “Apalagi ketika itu
saya pikir butuh effort yang lebih
besar untuk fokus ke sinetron. Fightingnya mesti di Jakarta, dan mesti ikut
casting sana-sini”, ujarnya. Hingga
akhirnya ketika ia mendapatkan
panggilan untuk mengikuti Pelatda
Jawa Barat, tanpa ragu lagi dunia seni
peran pun ditinggalkannya.
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Sejak SMA hingga kuliah, Danny
menekuni olahraga Karate, yang
kemudian dilanjutkan dengan Wushu.
Namun sebenarnya, menurut penuturannya, hampir semua jenis
olahraga bela diri pernah dipelajarinya
karena tuntutan sebagai atlet wushu
shanshou (pertarungan) yang harus
bisa menghadapi lawan dari latar
belakang apa pun. “Jadi mulai dari
tinju, gulat, Judo, Taekwondo, kick
boxing hingga mixed martial arts
pernah saya coba semuanya. Tapi
memang akhirnya yang saya tekuni
secara serius cuma olahraga Karate
dan Wushu”, terangnya. Pada tahun
2004, ia dikirim untuk mengikuti PON
XVI di Palembang. “Saya mewakili
Provinsi Jawa Barat untuk olahraga
Wushu”, kenangnya bangga. Kendati
tidak menang tapi ia mengaku
sangat senang karena dapat mewakili
Provinsi Jawa Barat. Ia juga pernah
mengikuti seleksi nasional untuk Sea
Games.
“Kalau untuk tingkat Jawa Barat
saya sering dapat medali emas.
Kejuaraan yang terakhir kali saya ikuti
adalah Pekan Olahraga Daerah tahun
2006 di Bekasi, di mana saya meraih
medali perak,” ungkap pria dengan
lima orang saudara ini. Namun Danny
pada akhirnya harus meninggalkan
dunia olahraga wushu karena banyaknya
benturan yang ia hadapi pada waktu
itu terkait dengan kuliah, pekerjaan,
dan lain-lain.

kelas tiga SMP. Ia baru menetap di
Jakarta sejak diterima masuk
Lemhannas RI pada tahun 2009.
“Sejak TK saya tinggal berpindahpindah di Sulawesi karena ikut orang
tua. Orang tua saya dua-duanya
berasal dari Subang,” jelasnya
tentang latar belakang keluarganya.
“Semenjak tinggal di Jakarta lah
saya suka meditasi dan taichi. Tapi
agar badan saya berolahraga fisik
lagi, akhirnya sekarang saya melatih
karate untuk anak-anak kecil kelas 3
hingga 5 SD di lingkungan tempat
tinggal. Sekaligus ini menjadi bentuk
bakti sosial saya ke lingkungan sekitar
supaya anak-anak tersebut mendapat
pilihan pergaulan yang lebih baik
untuk masa depan mereka,” ungkapnya dengan mimik serius.
Awalnya ia tidak memungut
bayaran untuk murid yang mengikuti
latihan karate yang diadakannya.
“Ketika itu ada sekitar 15 anak yang
ikut. Tapi ternyata seiring waktu,
kegiatan ini hanya bertahan sebulan.
Akhirnya satu demi satu anak menghilang. Ternyata orang tidak menghargai sesuatu kalau gratis. Akhirnya
saya kenakan bayaran. Dan justru ini
bisa bertahan, sekarang sudah hampir
8 bulan,” ujarnya tersenyum puas.
Pria penggemar warna hijau ini
memiliki prinsip bahwa dalam hidup
ini kita harus memanfaatkan segala
kesempatan yang ada.

Melatih Karate
Saat ini, setiap Selasa sore Danny
mengajar olahraga Karate bagi anakanak di sekitar tempat tinggalnya.
Latihannya sendiri diadakan di
gedung olahraga jalan Balai Rakyat,
Utan Kayu, dengan jadwal latihan dua
kali seminggu. “Waktu SMA dulu saya
memang seorang atlet Karate. Saya
ikut Karate tahun 1991. Tahun 2002,
saya sudah memegang sabuk hitam
DAN 2. Saya ikut berbagai lomba dan
kompetisi dan melatih juga waktu di
Bandung,” ceritanya.
Danny tinggal di Bandung sejak

Harapan untuk Lemhannas RI
Wawancara sempat terhenti
sejenak ketika Danny harus melayani
seorang pegawai dari biro lain yang
menanyakan
tentang
masalah
kepegawaian. “Pekerjaan saya di sini
adalah sebagai analis kepegawaian,”
lanjut penggemar bakmi dan makanan
pedas ini usai memberikan penjelasan
kepada pegawai tersebut.
Ia pun bercerita tentang tugas
pokok dan fungsi (tupoksi) yang diembannya sehari-hari. Ke depannya,
Lemhannas RI akan memiliki porsi
yang lebih besar untuk pejabat
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fungsional. “Dulu namanya pejabat
fungsional tertentu. Pejabat
fungsional itu akan sangat membantu
pejabat struktural dalam melaksanakan
tupoksi dari unit kerjanya masingmasing,” jelas pria yang tengah
menantikan kehadiran anak kedua
ini.
“Mereka nantinya akan mengikuti
diklat-diklat yang diadakan untuk
pengembangan kompetensi. Jadi ada
jenjang yang jelas dengan keahliannya tersendiri, sehingga mereka akan
lebih mendalami tupoksi masingmasing. Potensi mereka itu bukan
hanya terkait dengan sekolah S1, S2
atau S3, tapi juga yang paling penting
adalah adanya sistem merit yang jelas
di mana penilaian didasarkan pada
kemampuan.
Menurut Danny, selain di
Lemhannas RI, ia dulu juga sempat
diterima di salah satu Pemkot di Jawa
Barat. Tapi ia lebih memilih
Lemhannas RI atas dua pertimbangan.
Pertama, ia bisa lebih dekat dengan
kelompok-kelompok diskusi yang
sering diikutinya di Jakarta, dan kedua,
karena didasarkan atas kenyataan
bahwa Lemhannas RI itu dulunya
didirikan oleh Soekarno.
“Sebagai lembaga yang didirikan
oleh Soekarno, tentu saja lembaga ini
sangat erat kaitannya dengan nasionalisme. Di depan gedungnya saja ada
patung Semar dan patung Kresna,
wah, itu luar biasa. Semangat saya
menggelora pada saat itu”, kenangnya penuh semangat.
Danny berharap agar instansi
tempatnya bekerja, Lemhannas RI,
bisa membawa perubahan untuk
Indonesia. “Setiap anggota
Lemhannas RI itu hendaknya
menyadari bahwa mereka bisa memberikan sesuatu buat instansinya. Tiap
orang bisa membawa perubahan lho,
sekecil apa pun mereka, mereka bisa
membawa pengaruh besar terhadap
perubahan,” pungkas pria pengagum
ketokohan Soekarno serta Gus Dur
ini. TN/AS

Suara Alumni
Dr. Ir. Muhammad Sadly, M. Eng
Direktur Pusat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam BPPT RI

Menuju Pemerintahan
yang Kuat
“Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan dan tidak raguragu dalam menjalankan keputusannya itu,” kata Dr. Ir. Muhammad Sadly, M.
Eng, Direktur Pusat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam BPPT RI.
Menurutnya, sebuah negara besar seperti Indonesia saat ini membutuhkan
bukan hanya sosok pemimpin yang bukan hanya bisa memimpin, tetapi juga
mampu mengambil hati rakyat serta tajam pikirannya dalam menghasilkan
keputusan-keputusan yang pro rakyat.
“Agar menghasilkan kepemimpinan yang kuat,
seorang presiden juga harus mengangkat menterimenteri yang kuat dan paham persoalan dan tugas yang
akan diembannya. Jangan hanya mengangkat ketua
partai menjadi menteri, itu namanya tidak profesional,”
jelas Alumni PPRA 49 ini.
Lemhannas sebagai lembaga pendidikan pimpinan
tingkat nasional seharusnya menjadi bahan pertimbangan
utama dalam merekomendasikan sumber daya manusia
yang berkualitas, yakni yang mempunyai kemampuan
memimpin, dan memahami tantangan yang dihadapi
Indonesia saat ini. Direktur Pusat Teknologi Inventarisasi
Sumber Daya Alam BPPT ini yakin bahwa dengan Indeks
Kepemimpinan Nasional (IKNI) yang dimiliki Lemhannas
dan didukung oleh kualitas alumni lembaga tersebut,

Indonesia akan memiliki pemimpin-pemimpin yang
unggul di masa depan.
“Dengan presiden dan kabinet yang baru saya berharap program-program brilian yang sudah dirancang di
masa kepmimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
dapat dilaksanakan dengan lebih progresif. Salah satu
program tersebut ialah MP3EI (Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang
mencakup program pembangunan ekonomi di seluruh
Indonesia dan membangun jaringan distribusi yang lebih
cepat dan efektif demi kelancaran arus barang ekonomi.
Sayang sekali bila program ambisius tersebut harus terkendala modal dan regulasi yang kurang mendukung,”
ujarnya.

Prof. Dr. Yudiyarni, M.A.
Guru Besar Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta

Indonesia Butuh Pemimpin
yang Mempresentasikan
Kelas Bawah
“Kualitas dan gaya kepemimpinan merupakan hal
penting yang harus dievaluasi demi mencapai
pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang, ”
ujar Prof. Dr. Yudiyarni, M.A., alumni PPRA 49 Lemhannas
RI. Menurutnya, hingga saat ini pemimpin lebih banyak
yang merepresentasikan kelas sosial menengah keatas

dibanding masyarakat kelas sosial menengah kebawah.
Padahal, ujarnya lagi, untuk menghasilkan kebijakan yang
berdampak baik pada rakyat banyak, haruslah dibuat dari
pemimpin yang mengerti alur pikir dan kebutuhan dasar
masyarakat menengah kebawah.
Selain itu, hal-hal yang perlu ditingkatkan di
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pemerintahan mendatang ialah mengenai kualitas
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sebagai seseorang
yang berkiprah di dunia pendidikan, Yudiyarni melihat
bahwa sumber daya manusia unggul di Indonesia masih
kurang diperhatikan, padahal tingginya kulitas sumber
daya manusia juga akan berbanding lurus dengan
peningkatan ekonomi dan martabat Indonesia di kancah
internasional.
Dalam bidang pelestarian kebudayaan, Guru Besar
Fakultas Seni Pertunjukkan ISI Yogyakarta ini menilai
bahwa perhatian pemerintah masih sangat kurang di
bidang ini. Di negara yang memiliki keragaman budaya

sangat tinggi, pemerintah tampaknya belum mampu
mengelola budaya dari ribuan suku yang ada. Kegiatan
pelestarian yang berjalan selama ini terlihat masih terfokus
pada beberapa budaya tertentu dan belum menyeluruh.
“Kementrian tersebut juga harus mengatur kegiatan
proteksi hak cipta kreatif anak bangsa dari pengakuan
negara lain serta perlindungan hak ekonomi para maestro
seni yang selama ini terpinggirkan dan tidak diperhatikan
negara. Selain program pelestarian, kementrian seni dan
budaya juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbasis seni kreatif, yang mampu bersaing dengan negara
lain.”

Dr. H. Yurnal, S.H., S.Pd., M.Hum.
Wakil Sekjen/Watimbang Pormas

Jelang Implementasi Masyarakat
Ekonomi ASEAN Pemerintah Harus
Memperkuat Ketahanan Ekonomi
Kerakyatan
Menurut Dr. H. Yurnal, S.H., S.Pd., M.Hum., salah satu
hal paling penting dalam membentuk pemerintahan yang
kuat adalah adanya dukungan penuh dari berbagai partai
politik dan berbagai komponen yang ada di suatu negara,
khususnya dan para pembuat kebijakan yang duduk di
kursi legislatif.
“Salah satu dukungan yang paling berpengaruh
adalah dukungan dari berbagai partai politik. Hal ini tentu
akan memudahkan pemerintah dalam meloloskan dan
membuat keputusan-keputusan yang pro-rakyat. Bila ada
satu saja partai politik yang “membelot” dari kebijakan
yang sudah dipertimbangkan masak-masak oleh presiden
dan anggota parlemen lainnya, tentu akan menghambat
proses dan bahkan akan berpengaruh buruk pada
pemerintahan berikutnya di masa mendatang.”
Alumni Program PPRA 49 ini berharap hal-hal
yang sudah baik di pemerintahan saat ini harus terus dilanjutkan di masa yang akan datang, misalnya dalam hal
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peningkatan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan.
Yurnal mencontohkan kepemimpinan presiden Susilo
Bambang Yudhoyono yang membawa banyak kemajuan
ekonomi di negara ini sehingga Indonesia diperhitungkan
di berbagai negara kekuatan ekonomi besar dunia.
Namun sayangnya, dalam rangka menyongsong
Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan mulai diberlakukan
pada Januari 2015, pemerintah dan masyarakat dinilainya
belum siap. Perilaku mengimpor komoditas dasar untuk
pangan seperti beras, sayur, dan buah dinilai akan menjadi
masalah yang besar saat pasar bebas diberlakukan nantinya. “Hal yang paling tepat untuk dilakukan oleh presiden
terpilih nanti ialah membina dan meningkatkan
ketahanan ekonomi kerakyatan secara merata, karena
proteksi terhadap beberapa komoditi agar tidak tergerus
pasar bebas mungkin akan sulit dilakukan,” kata Wakil
Sekjen/Watimbang Ormas Musyawarah Kekeluargaan
Gotong Royong ini.

Resensi Buku
Resensi Buku
Judul
: Habibie: Tak Boleh Lelah dan Kalah!
Penulis : Fachmy Casofa
Penerbit : Metagraf – Solo
Tebal
: xx + 236 Halaman ; 24 cm
Cetakan : I, Februari 2014
ISBN
: 978-602-9212-90-7

“Kita adalah keturunan

Bangsa Pejuang,

yang tidak mengenal

Kalah dan Lelah”

Bacharuddin Jusuf Habibie merupakan salah satu
putra terbaik yang dimiliki bangsa ini. Habibie lahir dari
pasangan R.A. Tuti Marini Puspowardojo dan Alwi Abdul
Djalil Habibie lahir di Pare-Pare pada 25 Juni 1936. Habibie
merupakan sosok yang gila membaca. Berduaan dengan
buku lebih mengasyikkan baginya dibanding bermain
dengan teman sejawatnya.
Pada umur 19 tahun Habibie berangkat ke Jerman.
Ia menempuh pendidikan di Rheinisch Westfaelische
Technische Aachen, Fakultaet fuer Maschinenwesen,
Aachen, dengan mengambil jurusan Konstruksi Pesawat
Terbang. Di sinilah dia menempuh pendidikan S1, S2 dan
S3. Gelar S3-nya didapat di usia 23 tahun dengan nilai
magna cum laude.
Selepasnya, dia langsung diterima bekerja di salah
satu perusahaan di Jerman. Kemudian setelah lama tak
mudik, dia memutuskan untuk kembali pulang ke Bandung.
Ketika itulah, dia kembali bertemu dengan Ainun. Dan,
langsung mengajak Ainun untuk menikah.
Ibu Ainun dibawa oleh Habibie ke Jerman. Sebab dia
sudah mendapat posisi yang mapan dan penghargaan
yang sangat baik dari perusahaan tempatnya bekerja juga
demi niatnya mengambil program Doktoral di sana.
Puncak karirnya adalah ketika dia menjabat sebagai
Vice President dan Direktur Pengembangan dan Penerapan
Teknologi di tempatnya bekerja. Ketika itu, dia merupakan
orang Indonesia pertama yang menempati jabatan sementereng itu. Sebuah prestasi gemilang anak negeri ini.
Rasa nasionalisme yang tinggi memanggilnya untuk
kembali ke tanah air. Hingga kemudian menjadi orang
nomor satu di negeri ini. Semangat dan perjuangan hidup
seorang Habibie patut dijadikan pelajaran dan inspirasi.
Sepak terjang kehidupan presiden ke-3 RI ini dituangkan

dalam sebuah buku yang berjudul “Tak Boleh Lelah dan
Kalah”. Menurut Habibie setiap generasi muda merupakan
keturunan bangsa pejuang, sifat seorang pejuang adalah
tidak mengenal lelah dan kalah.
Di dalam buku ini tersurat pengejaran dan pembuktian
cita mulia Pak Habibie. Ada semangat berkarya tanpa jeda.
Ada semangat yang kadang patah, tetapi tak jarang juga
tinggi menjulang. Ada kisah manis cinta sejati berbalut
kesetiaan hingga ujung usia. Juga ada rampai kenangan
manis dan terkadang haru.
Ada juga puluhan gagasan brilian tentang nasionalisme. Semangat pembangunan. Cinta. Arti kesetiaan.
Pendidikan. Keluarga. Mimpi. Cita-cita. Pembangunan
karakter. Persahabatan. Berkarya. Kreativitas. Lentera jiwa
dan lainnya.
Buku ini menarik karena di dalam buku ini dihiasi
banyak foto. Mulai dari Habibe dan Ainun kecil, pernikahan
keduanya, saat-saat kuliah di Jerman, umrah, liburan, menjadi Kepala Negara, dan sebagainya. Sehingga buku ini
semacam album yang membeberkan kepada kita tentang
sosok Habibie dengan segala keunikan dan kelebihannya
dari masa ke masa. Sebuah persembahan spesial untuk
generasi muda Indonesia agar bisa meraih masa depan
yang lebih cerah.
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Sosok

Tricia Sumarijanto

Dok: pinterest.com

Menggoyang Angklung
Di Negeri Paman Sam
Perjuangannya dalam mempromosikan Kebudayaan Indonesia di
AS menjadi panggilan jiwa bagi Tricia.
Lewat House of Angklung dirinya pun
tidak kenal lelah dalam mempromosikan Budaya Indonesia lewat
alat musik tradisional angklung
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kepada masyarakat AS, begitu pula
dengan masyarakat Indonesia kini
menetap di Amerika.
Dalam usahanya mempromosikan kesenian angklung kepada
masyarakat di Amerika, Tricia
mengaku mendapat perhatian dan

apresiasi dari Pemerintah Indonesia.
“Misalnya mereka mendukung jika
ada permintaan tampil di dalam dan
di luar kota, dengan memberikan
bantuan transportasi, alat, dan
lain-lain. Mereka juga memberikan
informasi mengenai budayawanbudayawan yang ada di Amerika,
menghubungkan kami dengan
organisasi dan institusi yang berhubungan dengan kebudayaan baik
di sini atau pun di Indonesia,” ujar
Tricia kepada Majalah Swantara
beberapa waktu lalu.
Kedutaan Besar Republik Indonesia
di Washington DC sendiri sambung
Tricia menjadi mitra bagi dirinya
dalam melakukan pekerjaan yang
sesuai dengan passionnya ini.
Selain Angklung, Tricia juga mahir
memainkan piano. Kecintaan Tricia
bermain musik diraihnya saat masih
duduk di bangku sekolah dasar.
Kemudian akhirnya dirinya menekuni
kesenian angklung dan merasa terpanggil untuk menerima tawaran
sebagai tenaga pengajar alat musik
tradisional asal Jawa Barat tersebut.
Dan kini Tricia tercatat sebagai satusatunya pengajar tetap di House of
Angklung.
“Saya suka membuat komposisi
lagu dan penasaran juga (dengan
angklung). Saya tahu sebenarnya memainkan angklung itu mudah, karena
tiap angklung hanya satu not. Akhirnya
saya terima tantangan mengajar sambil
terus belajar. Dan ternyata responnya
cukup bagus dari teman-teman yang
ikut,” ujar wanita lulusan Magister
Manajemen UI dan Hubungan
Masyarakat FISIP UI ini.
Latihan sendiri rutin diadakan
satu kali dalam seminggu, yakni
setiap hari Jumat, dengan durasi satu
setengah jam bertempat di Kedutaan
Besar Republik Indonesia, Washington,
D.C.
Berbagai jalan untuk mempelajari
angklung pun ditempuhnya dengan
usaha dan kerja keras. Internet pun
menjadi tempat pembelajarannya.
Melalui Internet Tricia mempelajari
berbagai teknik bermain angklung

Sosok
dan berkenalan dengan sesama
pengajar angklung di Amerika.
“Akhirnya belajar komposisinya
juga online. Kalau ditanya belajarnya
berapa lama sampai sekarang juga
masih belajar gitu,” ujar Tricia.
Dalam membuat komposisi musik,
biasanya Tricia menggunakan piano
terlebih dahulu, lalu baru kemudian
dirubah ke format angklung.
“Apa yang kedengerannya bagus
di piano belum tentu bagus di angklung.
Jadi ketika sudah dibuat dan sudah
dilatih, kok begitu ya? Jelek bunyinya.
Kita harus rubah,” kata wanita yang
juga salah satu pendiri organisasi
nirlaba Rumah Indonesia di Washington
DC yang misinya adalah untuk memperkenalkan kebudayaan dan bahasa
Indonesia kepada anak Indonesia di
luar negeri dan anak Amerika.
Tidak lupa, setiap kali pulang ke
Indonesia, Tricia juga selalu berkunjung
ke Saung Angklung Udjo di Bandung
dan berusaha bertemu dengan para
‘Suhu’ angklung untuk mempelajari
teknik-teknik lain dalam bermain
angklung yang belum dia ketahui.
Dengan selalu belajar dari ahlinya,
Tricia yang merasa pemula, dirinya
dapat melihat sendiri bagaimana para
maestro di sana membuat komposisi ,
mengajar dan bermain angklung.
“Kadang-kadang harus melihat
bagaimana caranya, karena angklung
itu suaranya indah sekali, tapi juga
challengenya adalah kalau kita ngak
pas memainkannya suaranya bisa
kasar, dan itu malah menganggu,”
terang dia.
Tantangan lainnya ditemui oleh
Tricia saat mengajar angklung.
Selain harus membuat komposisi
musik yang bagus, Tricia juga harus
menciptakan semangat dan komitmen
yang tinggi di antara para anggota
House of Angklung yang berjumlah
sekitar 30 orang.
“Hingga kini House of Angklung
sudah tampil di berbagai acara, seperti
festival tahunan Cherry Blossom di
Washington, D.C. dan berbagai festival
Indonesia yang diadakan di beberapa
kota di Amerika, seperti Pittsburgh,

Indiana, New Orleans dan Boston,”
kata wanita pemilik gelar master di
bidang Organizational Science dari
George Washington University ini..
Ke depannya, Tricia terus berusaha agar House of Angklung dan
program-programnya bisa dilakukan
tidak hanya di daerah Washington,
D.C. saja, tetapi juga di berbagai negara
bagian lain di Amerika.
Selain sebagai pengajar, Tricia
juga menjabat sebagai koordinator
program di House of Angklung. Salah
satu program yang tengah dikerjakannya sejak tahun 2011 adalah Angklung
Goes to School yang ditujukan untuk
anak-anak SD hingga SMA di daerah
Washington, D.C.
Ini semua berawal ketika Tricia
bertemu dengan maestro angklung
Daeng Udjo, putra dari Udjo Ngalagena,
pendiri Saung Angklung Udjo, Bandung,
ketika beliau berkunjung untuk acara
pemecahan rekor dunia angklung di
Washington, D.C. tahun 2011.
Di acara yang diselenggarakan
oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia
di Washington, D.C. dan Saung
Angklung Udjo di Bandung itu, 5.182
orang serentak memainkan lagu “We
are the World” dengan menggunakan
angklung, di mana kemudian peristiwa
tersebut dicatat dalam the Guinness
World Records.
Pada waktu itu Tricia dan House
of Angklung diminta untuk membantu
mempromosikan angklung kepada
warga Amerika, sekitar tiga bulan
sebelum acara tersebut. Tricia

Dok: pinterest.com

Sumarijanto mengajarkan angklung
kepada murid-murid di sekolah,
disanalah tercipta ide Angklung Goes
to School yang berusaha menjangkau
anak-anak, dengan menekankan
pada pendidikan, hiburan dan
pengenalan budaya melalui musik.
Tricia kemudian mendaftarkan
program Angklung Goes to School
untuk dimasukkan ke dalam Katalog
Budaya dan Seni Pertunjukan yang
akan disebar ke banyak sekolah di
Montgomery County Public School,
Maryland, sehingga sekolah-sekolah
tersebut bisa mendatangkan Tricia
dan program Angklung Goes to
School-nya.
“Angklung itu diperkenalkan
kepada anak-anak dengan menggunakan metode yang memang
diperkenalkan oleh maestro Daeng
Udjo, yaitu dengan menggunakan
nama pulau. Sehingga anak-anak
paling tidak selain mengenal angklung
dari Indonesia, mereka tahu namanama pulau di Indonesia,” jelas wanita
keturunan Jawa dan Palestina ini.
Tricia kemudian mendaftarkan
program Angklung Goes to School
untuk dimasukkan ke dalam Katalog
Budaya dan Seni Pertunjukan yang
akan disebar ke banyak sekolah di
Montgomery County Public School,
Maryland, sehingga sekolah-sekolah
tersebut bisa mendatangkan wanita
pemilik gelar master di bidang
Organizational Science dari George
Washington University ini dan
program Angklung Goes to School-nya.

tempo.com
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Serambi Monas

Dok: shutterstock.com

N

asehat bagi para pemimpin untuk selalu banyak
mendengar. Mendengar dengan telingannya,
dengan matanya dan dengan hatinya sehingga
respon, tindakan dan keputusan yang diambil oleh
pemimpin menjadi lebih tepat dan bijaksana. Berikut
gambarannya: Seorang raja yang sudah memasuki
usia senja sedang mempersiapkan putranya agar suatu
ketika kelak dapat menggantikan dirinya. Ia mengirim
putranya pada seorang bijak untuk belajar mengenai
kepemimpinan. Setelah menempuh perjalanan panjang,
bertemulah putra mahkota ini dengan si orang bijak.
”Aku ingin belajar padamu cara memimpin
bangsaku,” katanya. Orang bijak menjawab, ”Masuklah
engkau ke dalam hutan dan tinggallah disana selama
setahun. Engkau akan belajar mengenai kepemimpinan.”
Setahun berlalu. Kembalilah putra mahkota ini
menemui si orang bijak. ”Apa yang sudah kau pelajari?”
tanya orang bijak. ”Saya sudah belajar bahwa inti
kepemimpinan adalah mendengarkan,” jawabnya.”Lantas,
apa saja yang sudah engkau dengarkan?”. ”Saya sudah
mendengarkan bagaimana burung-burung berkicau, air
mengalir, angin berhembus dan serigala melonglong
di malam hari,” jawabnya. ”Kalau hanya itu yang engkau
dengarkan berarti engkau belum memahami arti
kepemimpinan. Kembalilah ke hutan dan tinggallah
disana satu tahun lagi,” kata si orang bijak.
Walaupun penuh keheranan, putra mahkota ini
kembali mengikuti saran tersebut. Setahun berlalu dan
kembalilah ia pada si orang bijak. ”Apa yang sudah kau
pelajari,” tanya orang bijak.”Saya sudah mendengarkan
suara matahari memanasi bumi, suara bunga-bunga
yang mekar merekah serta suara rumput yang menyerap
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air.””Kalau begitu engkau sekarang sudah siap
menggantikan ayahmu. Engkau sudah memahami hakekat
kepemimpinan,” kata si orang bijak seraya memeluk sang
putra mahkota.
Syarat utama kepemimpinan adalah kemampuan
mendengarkan.
Manusia diciptakan dengan dua telinga dan satu
mulut. Ini adalah isyarat bahwa kita perlu mendengar dua
kali lebih banyak sebelum berbicara satu kali. Mulut juga
didisain tertutup sementara telinga kita dibuat terbuka.
Ini juga pertanda bahwa kita perlu lebih sering menutup
mulut dan membuka telinga. Prinsip dasar inilah yang
sebetulnya perlu dipahami oleh seorang pemimpin dimana
pun ia berada, apakah ia memimpin negara, perusahaan,
organisasi, rumah tangga maupun diri sendiri. Semua
masalah yang terjadi di dunia ini senantiasa bermula
dari satu hal: Kita terlalu banyak bicara tapi kurang mau
mendengarkan orang lain.
Tetapi, mendengarkan dengan telinga sebenarnya
baru merupakan tingkat pertama mendengarkan.
Seperti yang ditunjukkan dalam cerita di atas, seorang
pemimpin bahkan dituntut untuk dapat mendengarkan
hal-hal yang tak bisa didengarkan, menangkap hal-hal
yang tak dapat ditangkap, serta merasakan hal-hal yang
tak dapat dirasakan oleh orang kebanyakan.
Seorang pemimpin perlu mendengarkan dengan mata.
Inilah tingkat kedua mendengarkan. Dalam proses
komunikasi ada banyak hal yang tidak dikatakan tapi
sering ditunjukkan dengan tingkah laku dan bahasa tubuh.

Serambi Monas
Orang mungkin mengatakan tidak keberatan memenuhi
permintaan Anda, tapi bahasa tubuhnya menunjukkan hal
yang sebaliknya.
Seorang karyawan yang merasa gajinya terlalu
rendah mungkin tidak menyampaikan keluhannya dalam
bentuk kata-kata tetapi dalam bentuk perbuatan. Seorang
yang merasa bosan dengan lawan bicaranya juga sering
menunjukkan kebosanan itu lewat gerakan tubuhnya.
Nah, kalau Anda tidak dapat menangkap tanda-tanda ini,
Anda belum memiliki kepekaan yang diperlukan sebagai
pemimpin.
Tingkat ketiga adalah mendengarkan dengan hati.
Inilah tingkat mendengarkan yang tertinggi. Penyair
Kahlil Gibran menggambarkan hal ini dengan mengatakan:
”Adalah baik untuk memberi jika diminta, tetapi jauh lebih
baik bila kita memberi tanpa diminta.” Kita memberikan
sesuatu kepada orang lain karena penghayatan, rasa
empati dan kepekaan kita akan kebutuhan orang lain.
Disini orang tak perlu mengatakan atau menunjukkan
apapun. Kitalah yang langsung dapat menangkap apa

yang menjadi kebutuhannya. Komunikasi berlangsung
dari hati ke hati dengan menggunakan ”kecepatan
cahaya”.
Mari kita simak, beberapa ajaran tersebut di atas
dalam Quran dan Hadist, agar kita yakin bahwa di jagad
Islam teori itu telah diberikan. Bahkan sejak dari alam ruh,
kita sudah dijanji dan berikrar untuk sami’na wa-atho’na –
mendengarkanlah dan taatlah.
Sejak dini kita sudah dijanji, sudah diingatkan
untuk siap mendengarkan kapan saja, dimana saja dan
bagaimana saja keadaannya. Sejak kita baligh, kita sudah
dibekali dasar kepemimpinan yang utama yaitu siap
mendengarkan. Maka tak salah jika Nabi mengatakan
kullukum roin – Kalian semua adalah pemimpin. Pemimpin
untuk dirinya sendiri, pemimpin untuk keluarganya dan
menjadi pemimpin umat. Jadi tak ada kata tidak siap,
tidak mampu dan tidak sanggup. Semua harus sak dermo
sebab sejak dari awal mula kita sudah dibekali dasardasar kepemimpinan. Permasalahan sebenarnya adalah
ketidakmampuan kita untuk mengasah pendengaran kita
menjadi lebih tajam.
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Gallery

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., Tukar menukar
Cenderamata dengan Athnan Singapura di Ruang Tamu Pimpinan Lemhannas RI,
Selasa (8/7).

Dialog Kebangsaan LPP RRI kerjasama dengan Lemhannas RI di Hadiri Gubernur
Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., Dirut LPP RRI Rosita Niken
Widiastuti, Perwakilan Peserta P3DA VIII dan Peserta PPRA LI Lemhannas RI di
Studio Jusuf Ronodipuro LPP RRI Jakarta Pusat, Rabu (23/7).

Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1435 H/2014 M Gubernur Lemhannas RI
dengan para pejabat, peserta PPRA, pengurus PERISTA serta seluruh anggota
Lemhannas RI, (4/8).

Upacara Penutupan Peserta P3DA Angkatan VIII Tahun 2014 ditutup oleh
Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., (24/7).

Sambutan Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., pada
Acara Coffee Morning dengan Para Pimpinan Redaksi Media Masa dan Wartawan
Media cetak/ Elektronik di Lobby Gd. Trigatra, Rabu (13/8).
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Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Dede Rusamsi S.E. memberi Ucapan
Selamat Kepada Perwakilan Peserta Autbon pada Acara Pembukaan Outbound
Peserta Program Pembekalan Pimpinan Tingkat Nasional Anggota DPR RI Periode
Tahun 2014-2019 di R. Pancasila Gd. Trigatra Lt. III Barat, Jumatt (15/8).

Gallery

Tradisi JokoKaha (Injak Tanah mewarnai kunjungan Wakil Gubernur Lemhannas RI
Marsekal Madya TNI DedeRusamsi, S.E. dan rombongan Studi Strategis Dalam
Negeri (SSDN) PPRA LII Lemhannas RI di Maluku Utara. Tradisi ini dilaksanakan di
Bandara Sultan Babullah, Minggu (17/8), yang khusus ditujukan untuk menyambut
tamu kehormatan yang baru pertama kali berkunjung di bumi Ternate.

Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsekal Madya TNI DedeRusamsi, S.E. dan
rombongan Studi Strategis DalamNegeri (SSDN) PPRA LII Lemhannas RI melakukan
kunjungan kehormatan di ruang kerja Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul
Ghani Kasuba, di Sofifi, ibukota Maluku Utara Senin (18/8). Pertemuan tersebut
dilakukan sesaat sebelum peserta PPRA LII berdialog dengan unsur pimpinan
Pemprov setempat. Studi di Maluku Utara berlangsung hingga 22 Agustus 2014.

Pelantikan Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Lemhannas RI Oleh Gubernur
Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., Senin (25/8).

Pemberian cendramata dari Komandan Satgas Pelayaran Lingkar Nusantara IV
Kolonel Pelaut Sambudi kepada Gubernur Lemhannas RI Prof.Dr.Ir Budi Susilo
Soepandji D.E.A., di atas geladak kapal KRI Surabaya- 591, Kupang (27/8).

Pemberian pelakat Kemenpora kepada Gubernur Lemhannas RI Prof.Dr.Ir Budi
Susilo Soepandji D.E.A. yang diwakili oleh Pejabat Kemenpora, di atas geladak
kapal KRI Surabaya- 591, Kupang (27/8).

Penutupan Program Pembekalan Pimpinan Tingkat Nasional Anggota DPR RI
Periode Tahun 2014-2019 Gelombang II Oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI
Marsekal Madya TNI DedeRusamsi, S.E. didampingi Ketua DPR RI Marzuki Ali di
Gd. Dwiwarna Purwa Lt.I, Jumat (1/9).
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Agenda

Rencana Jadwal Kegiatan
Program Penting Lemhannas RI
Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional
1.

2.

PPRA LI
a. 30 September – 7 Oktober: Tar Isteri/Suami
b. 1 – 2 Oktober: Seminar
c. 6 Oktober: Wanlai
d. 7 Oktober: RI – I
e. 7 Oktober: Wawancara
f. 8 Oktober: Malam Targas
g. 9 Oktober: Penutupan.
PPRA LII
a. 1 Oktober: Kesiapan SSLN
b. 7 Oktober: RI - I
c. 16 Oktober: Penjelasan Dedik Progpil
d. 13 – 17 Oktober: Laks SSLN
e. 21 Oktober: Tar Wasdal OS
f. 21 – 22 Oktober: Lap SSLN
g. 22 Oktober: Tar Pelaku OS
h. 22 Oktober: Penjelasan OS
i. 24 Oktober: Laks Progpil
j. 28 – 31 Oktober: Laks OS
k. 11 - 12 November: Seminar
l. 11 – 18 November: Tar Isteri/Suami
m. 18 November: Malam Targas
n. 18 – 19 November: Wawancara
o. 19 November: Wanlai
p. 20 November: Penutupan.

3.

4.

5.

6.

7.

Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
1.

Deputi Bidang Pengkajian Strategik

2.

1.

3.

2.
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13 – 14 Oktober: Kajian Aktual – 2, dgn judul:
Memperkokoh Sist Presidensial Dalam Era Demokrasi
Guna Meningkatakan Stabilitas Nasional. Rapat FGD
oleh Ditjian Politik
22 Oktober: Kegiatan Desk Study – 1, dgn judul:
Membangun Solidaritas Buruh Guna Meningkatkan
Harmonisasi Sosial Dalam Rangka Tannas. Rapat FGD
oleh Ditjian Sosbud
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23 Oktober: Kajian Aktual – 2, dgn Judul:
Implementasi Peran Kepala Daerah Guna
Penanganan Konflik Dalam Rangka Keamanan
Nasional. Rapat RTD oleh Ditjian Hankam
28 Oktober: Kegiatan Desk Study – 2, dgn Judul:
Optimalisasi Kerjasama Regional Indonesia –
Perancis Dalam Rangka Meningkatkan Tannas. Rapat
FGD oleh Ditjian Internasional
7 November: Kegiatan Desk Study, dgn judul:
Antisipasi & Penanggulangan Perang Dunia Maya
(Cyber War Fare) Melalui Strategi Pertahanan Dunia
Maya (Cyber Defence) sbg Bagian dari Sist Han
Nasional Dalam Rangka Meningkatkan Tannas oleh
Ditjian Hankam
13 November: Kajian Quick Response, dgn judul:
Penguasaan Pemanfaatan & Pemajuan Teknologi
Tepat Guna Untuk Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Dalam Rangka Ketahanan Nasional.
Rapat FGD oleh Ditjian Sosbud
25 November: Kajian Quick Response, dgn
judul: Pembangunan Rancangan Database Bagi
Implementasi Asean Political Security Community
(APSC) Blue Print Dalam Rangka Tannas. Rapat FGD
oleh Ditjian Internasional.

4 – 11 Oktober: Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
di Makassar oleh Direktur Bela Negara
8 – 14 Oktober: Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
di Surabaya oleh Direktur Konsisnas
15 – 22 Oktober: Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan
di Manado oleh Direktur Idiologi.
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Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Dede Rusamsi, SE beserta rombongan PPRA 51 poto bersama
usai diterima oleh bupati purwakarta H. Dedi Mulyadi, SH
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