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Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendakNya, Majalah Triwulan Lemhannas RI “Swantara” edisi lima belas bulan Desember 2016
dapat kembali hadir di tengah pembaca.
Pada edisi kali ini, redaksi mengangkat laporan utama dengan topik pemilukada
sebagai modal ketahanan bangsa. Topik ini tentu sangat menarik bagi pembaca
lantaran menyangkut keberlangsungan sebuah negara, dalam artian demokrasi.
Sejak bergulirnya era reformasi pada 1998, demokrasi di Indonesia tumbuh
menguat. Pada 2004 pun menjadi catatan sejarah bangsa Indonesia karena untuk
pertama kalinya Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Kini di alam demokrasi
yang sudah semakin menguat itu, rakyat pun berhak menentukan pemimpin pilihannya
sendiri.
Bulan Februari mendatang, sebanyak 101 daerah akan melaksanakan pemilihan
kepala daerah (pemilukada) secara langsung dan serentak. Pemilukada gelombang
kedua ini akhirnya menjadi bagian dari pembelajaran dan perbaikan demokrasi
Indonesia demi tercapainya kedaulatan politik masyarakat.
Kekurangan memang masih ada di sana-sini. Namun di sinilah tantangannya.
Sebab inilah pertama kalinya dalam sejarah Indonesia—bahkan dunia—bahwa model
pemilihan secara serentak akan diberlakukan masif. Tak heran bila Pemilukada secara
langsung ini seringkali dianggap sebagai kemajuan dalam demokratisasi di Indonesia.
Tidak ada kata mundur. Kekurangan-kekurangan yang ada pun kembali akan
menjadi bahan pelajaran menuju ke arah yang lebih baik lagi. Bahkan tak sedikit pula
model pemilihan langsung ini pada akhirnya melahirkan pemimpin-pemimpin yang
memang benar-benar diinginkan dan dibutuhkan rakyat.
Dalam perspektif ketahanan nasional sendiri pun, pemilukada ini turut menjadi
ujian demokrasi yang ideal. Dibuat, disusun, serta dilaksanakan demi meraih tujuan
dan mimpi bersama, yakni mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, bukan untuk
memuaskan ego individu atau kelompok tertentu. Pada akhirnya pemilukada
diharapkan bisa menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah.
Edisi ini diperkuat dengan wawancara eksklusif dengan beberapa narasumber
seperti Ketua Komisi Pemilihan Umum, Kepala Mahkamah Konstitusi, pengamat,
dan para Tenaga Ahli di bidangnya. Tak ketinggalan, beberapa masukan dari peserta
dan alumni pendidikan Lemhannas yang juga ikut mengisi edisi ini dengan tujuan
membangun kesadaran bersama untuk bersama-sama menyukseskan pemilukada
sebagai modal ketahanan bangsa.
Selamat membaca dan semoga bermanfaat,
Wassalamualaikum 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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SUARA PEMBACA
Edukasi untuk Pembaca

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Majalah SWANTARA yang telah menyuguhkan pemberitaan soal pajak secara
komprehensif. Meski terbilang majalah instansi negara, majalah ini tak lantas antikritik pada pemerintah. Justru dengan menyematkan
kekurangan pemegang kebijakan, tetap ada solusi-solusi yang ditawarkan.
Saya piker, beginilah majalah dibuat seharusnya. Tak cuma asal kritik dan menjerumuskan pembaca hanya melihat dari satu sudut
pandang saja, tetapi mengajak untuk sama-sama memberikan evaluasi yang membangun. Toh fungsi majalah yang juga merupakan media
kan memberikan edukasi pada pembacanya. Semangat terus Majalah SWANTARA. Saya harap topik-topik yang dibawakan bisa lebih
menarik lagi.
Linda Anggraeni
Dosen Komunikasi

Perbanyak Isu Internasional

Tak dipungkiri lagi, nama Indonesia sesungguhnya sudah dianggap penting di mata dunia. Terlebih saat Presiden Joko Widodo mulai
sering melakukan sosialisasi ke beberapa negara agar mau berinvestasi di Indonesia. Tapi menurut saya, di waktu bersamaan, ancaman
juga datang tanpa disadari.
Serbuan imigran gelap, misalnya, hal ini tentu sangat merugikan negara. Apalagi Indonesia sebenarnya masih dirundung masalah
pengangguran yang jumlahnya juga masih banyak. Menurut saya, Majalah SWANTARA sepertinya harus memperbanyak mengangkat isuisu internasional yang memiliki dampak signifikan terhadap Indonesia. Terima kasih.
Ibnu Suhadi
Pemerhati Hak Asasi Manusia

Tingkatkan Peran Negara

Dalam Majalah SWANTARA edisi September
lalu, ada pembahasan yang menarik di laporan
utama. Dalam sebuah paragraf dibahas
bagaimana prinsip pajak secara sederhana.
Saya pun berpendapat demikian, bahwa pajak
memang seharusnya mendistribusikan kekayaan
dari warga negara yang penghasilannya lebih
ke warga yang penghasilannya rendah. Jadi
penduduk miskin bisa merasakan fasilitas yang
sama dan tidak ada ketimpangan sosial di sana.
Di sinilah menurut saya negara mempunyai
posisi penting. Prinsip meskipun disebut
sederhana tapi kalau tidak dilandasi ketotalan
negara dalam pelaksanaannya tentu tidak akan
mencapai tujuan. Sosialisasi juga harus terusmenerus digencarkan dan disebarkan ke semua
lapisan. Termasuk juga para pengurus pajaknya.
Berantas para pengurus yang tidak becus, yang
malah hanya mencederai kepercayaan rakyat.
Sutomo Prakasa
Mahasiswa Komunikasi Universitas Trisakti

Bagi yang ingin memberikan tanggapan tentang
Majalah Swantara ini, dapat mengirimkan Suara Pembaca
kepada Redaksi melalui email

humas@lemhannas.go.id.
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JALAN PANJANG

DEMOKRASI
INDONESIA

ISTIMEWA

Perjalanan Demokrasi Indonesia bisa dibilang sudah
mencapai satu abad. Dari sistem dewan rakyat kolonial,
pergantian parlementer ke presidensial, rezim otoriter,
hingga sistem pemilihan terbuka langsung sudah
pernah dilalui Indonesia.
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ARCO
Kartodikromo—
salah satu tokoh pergerakan
nasional awal abad ke20— sempat hadir ketika
parlemen Kerajaan Belanda
sedang berembuk soal bakal dibentuknya
semacam dewan rakyat di Hindia Belanda.
Tujuannya , untuk memajukan harkat
martabat anak bumi putera. Marco tak
sendirian. Ia bersama dr. Soewardi datang
ke Binnenhof— Senanyannya Kerajaan
Belanda yang terletak di Den Haag. Marco
dan Soewardi hendak mendengarkan
debat perlu atau tidaknya di Hindia
Belanda dibentuk dewan rakyat.
Kamis, 28 September 1916 melalui
undangan dari Ketua Tweede Kamer—
Parlemen
Kerajaan
Belanda—Mr.
Mendels, mereka berdua bisa memasuki
ruang sidang. Marco dan dr. Soewardi
duduk bersebelahan dengan Dr. Rinkes,
pejabat kolonial untuk urusan bumi
putera. Sungguh aneh pemandangan di
ruang sidang parlemen. Ketika di tanah
Hindia, Rinkes-lah yang menguber-uber
tokoh pergerakan nasional, termasuk
Marco. Kini, mereka duduk bersebelahan
dan saling bertukar pikiran di ruang sidang
Tweede Kamer.

SEJARAH
konservatif dan kelompok sosial demokrat.
Baru pada awal Oktober 1916, Marco
mendengar kabar kalau Koloniale Raad
sudah disetujui oleh anggota parlemen.
Namun, nama tak lagi Koloniale Raad.
Mereka mengganti nama itu dengan
Volksraad yang berarti dewan rakyat.
Bagi Marco, para tuan-tuan Belanda
yang ada di Tweede Kamer hanya
mengganti nama saja. Sementara, isinya
tak jauh berbeda. Tak ada perbedaan
yang berarti antara Koloniale Raad dan
Volksraad. Hanya namanya yang seakanakan menggambarkan Volksraad sebagai
dewan rakyat—secara harafiah, volks
berarti rakyat dan raad adalah dewan.
“Volksraad! Sekali lagi: Volksraad!
Kalau menilik namanya itoe raad,
seharoesnya di dalam raad sitoe ada
wakilnja Volks (rajat). Tetapi saja kepingin
taoe, apa djadinja Volksraad? Kalau tida
salah pikiran saja, jang djadi wakilnja rajat

ISTIMEWA

JAKARTA.GO.ID

Mendels, Koloniale Raad bukanlah dewan
wakil rakyat Hindia yang sebenarnya.
Alasannya, ia menilai, Koloniale Raad
hanya merupakan perpanjangan tangan
dari pihak Gubernemen Hindia Belanda
karena sebagian besar anggotanya adalah
para pegawai Gubernemen.
Nah, ketika pembicaraan memanas,
Soewardi diundang oleh Mr. Troelstra—
salah satu pembesar Partai Sosial
Demokrat—untuk berembuk soal ini di
luar sidang. Soewardi pun membeberkan
apa yang terbaik untuk anak negeri. Sidang
hari itu belum menemukan titik terang.
Belum ada kata sepakat soal regulasi dan
format dewan yang nantinya penduduk
pribumi duduk di dalamnya.
Keesokannya, sidang dilanjutkan
kembali. Soewardi dan Marco hadir
menyimak jalannya persidangan. Dr.
Rinkes juga kembali hadir. Lagi-lagi tak
ada titik temu
dari
kelompok

WIKIPEDIA.ORG

Pertemuan itu dimulai pukul dua belas
lebih sepuluh menit. Mr. Goeman Borgesius
dari kelompok konservatif membuka
sidang serta langsung mengemukakan
pendapat soal Koloniale Raad—bakal
dewan rakyat Hindia. Kelompok sayap
kanan ini tentu saja tidak menyetujui
adanya dewan rakyat Hindia. Mr Mendels
kerap kali menginterupsi pandanganpandangan kelompok konservatif ini.
Keberadaan Marco dan Soewardi di
sana sudah menjadi perhatian seluruh
wakil di Tweede Kamer. Sebentarsebentar, penghuni parlemen menoleh ke
arah mereka berdua. “Koelit kita berdoea
jang merah-toea soedah menoendjoekkan
bahwa kita orang Djawa, dari itoe tidak
djarang kalau sekalian Leden Tweede
Kamer amat gemar melihat wadjah kita
jang berlaian dengan roepanja bangsa
Europa itoe,” demikian pengakuan Marco
yang ia tulis dalam lembaran yang bakal
disebar di Hindia.
Perdebatan soal Koloniale Raad ini
begitu sengit. Sekitar satu jam sidang
diskors dan dilanjutkan pukul dua siang.
Mr. Mendels menjadi tokoh utama dalam
sidang Tweede Kamer. Ia memaparkan
pendapatnya di depan hadirin. Penjelasan
Mr. Mendels membetot perhatian para
anggota Tweede Kamer. Menurut Mr.

di dalam itoer raad, jaitoe: Bangsa kita jang
toeroet menghambat kepada pemerintah,
alias orang jang tidak merdeka dan tidak
berani memihak kepada rajat jang soedah
beratoesan tahoen menderita kesoesahan.
Apakah djadinja Raad jang begitoe
matjem? Sebab, selama kita anak Hindia
beloen bisa dapat wakil jang merdeka,
tentoe kita orang selaloe dipoetar-poetar
sadja. O! Kasian bangsakoe!” tulis Marco
dalam catatannya soal Volksraad.
Pemikiran Marco dan persidangan
parlemen Kerajaan Belanda soal dewan
rakyat merupakan babak baru dari situasi
politik Hindia Belanda pada awal abad ke20. Memang benar, sejak 1908 organisasiorganisasi kaum bumi putera, seperti Boedi
Oetomo, Sarekat Islam sudah didirikan,
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namun keberadaan mereka hanyalah
sebatas organisasi kemasyarakatan dan
tidak ada wakil mereka yang duduk sejajar
dengan Gubernemen.
Awal abad ke-20 melahirkan banyak
kelompok pribumi terpelajar yang melek
dengan situasi perpolitikan. Ini adalah imbas
dari politik etik yang mulai diberlakukan
oleh Kerajaan Hindia Belanda. Dan, atas
dasar etik itu pula, parlemen Kerajaan
Belanda yang didominasi oleh kelompok
sosial demokrat mendorong adanya dewan
rakyat. Bagi kelompok-kelompok yang
menginginkan kesetaraan kaum pribumi
dan Eropa seperti Marco dan Soewardi,
kehadiran Volksraad disambut pesimis.
Baru pada 16 Desember 1916, usulan
pendirian Volksraad diteken oleh pihak
pemerintah dalam Staatsblat Hindia No.
114 Tahun 1916 dan dua tahun kemudian
dewan rakyat ini resmi berjalan. Susunan
keanggotaan Volksraad pada 1918 terdiri
dari 39 orang, termasuk ketua yang ditunjuk
langsung oleh pihak Kerajaan Belanda. Dari
39 anggota, kaum pribumi hanya dijatah 15
orang dengan rincian 10 orang dipilih oleh
“wali pemilih” dari dewan provinsi dan
sisanya ditunjuk langsung oleh Gubernur
Jenderal. 23 anggota lainnya merupakan
wakil dari golongan Eropa dan Asia
(Tionghoa, Arab, India, dll.). Komposisi 23
anggota itu, 9 orang dipilih dan 14 ditunjuk
oleh Gubernur Jenderal.
Volksraad angkatan pertama ini
bisa dibilang lebih dari 50%-nya bukan
dari kelompok pribumi dan lebih dari
50%-nya merupakan kepanjangan dari
tangan Gubernemen: 1 ketua ditunjuk
pihak Kerajaan Belanda dan 19 anggota
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kepanjangan tangan dari Gubernemen.
Nah, tugas Volksraad angkatan pertama
ini hanya memberikan masukan bagi pihak
Gubernemen.
Pada 1927, tugas Volksraad tidak
lagi sebatas memberikan masukan,
tetapi juga punya fungsi legislatif
meski tidak sempurna seperti lembaga
legislatif sekarang. Beberapa ahli sejarah
berpendapat tugas Volksraad pada 1927
berubah menjadi ko-legislatif. Sayangnya,
lagi-lagi tugas ini hanya sebatas pewangi
saja lantaran Gubernur Jenderal masih
punya otoritas tak terbatas. Gubernur
Jenderal punya hak veto yang bisa
digunakan untuk menggagalkan keputusan
Volksraad. Ruang gerak Volksraad sebagai

dewan rakyat pun terbatas.
Lalu bagaimana dengan pemilihan
anggota Volksraad yang bukan ditunjuk
oleh Gubernur Jenderal?
Mekanisme
pemilihan
anggota
Volksraad berbeda dengan mekanisme
anggota dewan hari ini. Dulu, tidak
semua orang di Hindia Belanda punya

HARIANSEJARAH.ID
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merupakan
pilihan
Gubernur
Jenderal. Pantas saja, Marco berang
bahkan sebelum Volksraad
angkatan pertama ini betulbetul berjalan. Inilah yang
ditakutkan oleh kelompok
pergerakan nasional bahwa
Volksraad
merupakan

hak pilih yang sama. Pada 1939, hanya
2.000 penduduk Hindia Belanda yang
memiliki hak pilih. Itu pun sebagian besar
didominasi oleh penduduk Eropa.
Mula-mula, di tiap regensi atau
kabupaten dan kota dibentuk terlebih
dahulu “Dewan Kabupaten” dan “Haminte
Kota”. Nah, setiap 500 orang pribumi
berhak memilih “Wali Pemilih” (Keesman).
Para Keesman inilah yang nantinya bakal
memilih calon-calon yang kelak duduk di
dewan rakyat. Jika diperas-peras, sistem
ini mirip dengan sistem pemilihan umum
di Amerika, yakni adanya electoral college
yang merupakan perwakilan dari para
pemilih dan bertugas untuk memilih calon
presiden.

SEJARAH
hanya diputar-putar saja. Toh, usulanusulan dari perwakilan bumi putera itu
dimentahkan oleh Gubernemen. Sisi
bagusnya, pada seperempat kedua abad
ke-20, di Hindia Belanda sistem pemilihan
dewan rakyat sudah diperkenalkan. Inilah
awal mula demokrasi dan pengenalan
politik praktis bagi kelompok elit pribumi
di Hindia Belanda. Tentu saja, para jebolan
Volksraad ini ikut pula menentukan arah
perjuangan kemerdekaan Indonesia,
seperti H. Agus Salim.
Volksraad berakhir ketika kekuasaan
Belanda di tanah Hindia dicaplok
Balatentara Jepang. Pada 8 Maret 1942,
setelah Belanda menyerah, Jepang pun tak
mengakui keberadaan Volksraad.

Pemilu Pertama Setelah
Kemerdekaan

Masuknya Jepang hingga masa perang
revolusi praktis kondisi sosial politik di
Indonesia tak stabil. Pada masa perang
revolusi (1945-1949), para elit politik
Indonesia tersedot tenaganya untuk lobilobi dalam perundingan-perundingan
yang melibatkan Belanda. Sementara itu,
pejuang-pejuang Indonesia melakukan
perang gerilya untuk mempertahankan
kemerdekaan. Situasi seperti ini tidak

IM
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memungkinkan
negara berjalan mulus.
Masa perang revolusi
ini
berakhir
setelah
Konferensi Meja Bundar di
Den Haag, 1949, menghasilkan
pengakuan
kemerdekaan
Indonesia oleh Belanda. Periode

EW
A

IST

Kasimo,
GSSJ.
Ratulangi,
Datuk
Tumenggung dan Ko
Kwat Tiong mengajukan
petisi kemerdekaan Indonesia
kepada Ratu Wilhemnia dan
Staten General pada 15 Juli 1936.
Petisi ini kemudian hari lebih
dikenal sebagai Petisi Soetardjo.
Lagi-lagi, petisi yang membuat
polemik itu akhirnya kandas di meja
Gubernemen. Hingga 1941, Volksraad ini
hanya merampungkan enam rancangan
undang-undang. Dari enam itu, cuma tiga
yang disetujui oleh Gubernemen.
Ketakutan Marco terbukti sudah.
Perwakilan kaum pribumi di Volksraad

inilah, Indonesia benar-benar mulai
diatur oleh anak bangsa sendiri. Situasi
negara masih tak kondusif lantaran
bentuk Republik ini baru benarbenar akan diproyeksikan. Beberapa
pemberontakan sempat terjadi di wilayah
Indonesia. Beberapa yang terkenal adalah
pemberontakan Darul Islam/Tentara
Islam Indonesia dan PRRI/Permesta.
Di tengah situasi yang serba-tak
kondusif ini, pemerintahan merencanakan
pemilihan umum untuk memilih wakilwakil rakyat di parlemen Indonesia.
Pemilu Indonesia pertama diadakan
pada 1955 dengan 29 partai ikut serta.
Pemilu ini memilih wakil rakyat di Dewan
Perwakilan Rakyat dan Konstituante.
Dan, selanjutnya anggota DPR memilih
Perdana Menteri yang akan menjalankan
roda pemerintahan. Perlu dicatat, Pemilu
1955 ini berlandaskan pada sistem
pemerintahan
parlementer,
bukan
presidensial seperti sekarang ini. Basis
konstitusinya pun bukan Undang-Undang
Dasar 1945, melainkan UUDS 1950.
Pemilu 1955 dibagi dua tahap. Tahap
pertama, pada 29 September 1955, para
pemilih menentukan siapa-siapa saja yang
bakal menduduki anggota Dewan. Jumlah
kursi yang diperebutkan adalah 260. Kirakira dua minggu kemudian, tepatnya
tanggal 15 Desember 1955, rakyat kembali
memilih anggota Konstituante yang
berjumlah 520.
Hasilnya, baik pemilu DPR maupun
Konstituante dimenangkan oleh Partai
Nasional Indonesia diikuti Masyumi,
Nahdatul Ulama, Partai Komunis
Indonesia, dan Partai Syarikat Islam
Indonesia.
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Lewat Volksraad ini perwakilan
pribumi melontarkan uneg-unegnya.
Tokoh-tokoh nasional seperti HOS
Tjokroaminoto, H. Agus Salim, Abdoel
Moeis, Mohammad Hoesni Thamrin,
Otto Iskandardinata, Jahja Datoek Kajo,
dan
Soetardjo
Kartohadikoesoemo
pernah berpidato di mimbar Volksraad
ini. Dua nama terakhir, Jahja Datoek Kajo
dan Soetardjo, bahkan namanya kian
sohor setelah membuat “keonaran” di
Volksraad. Jahja Datoek Kajo yang menjadi
anggota Volksraad pada 1927 tak pernah
menggunakan bahasa Belanda dalam
pidatonya. Jahja selalu menggunakan
bahasa Indonesia. Pidato-pidatonya yang
berapi-api dengan bahasa Indonesia kerap
membuat wakil Eropa jengkel. Jahja pun
didapuk oleh pers pribumi sebagai “Jago
bahasa Indonesia di Volksraad”.
Soetardjo lain lagi. Ia bersama IJ.
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Pemilu kedua sejatinya akan dilakukan
lima tahun setelah Pemilu 1955, yakni
1960. Sayangnya, Pemilu 1960 urung
terjadi lantaran Presiden Soekarno yang
pada waktu itu hanya sebagai kepala
negara dan bukan kepala pemerintahan
membubarkan Konstituante dan DPR
hasil Pemilu 1955. Penyebabnya, Presiden
Soekarno menganggap sistem parlementer
justru membuat kondisi Indonesia makin
tak kondusif baik politik maupun ekonomi.
Lewat Dekret Presiden 5 Juli 1959, hasil
Pemilu 1955 dibubarkan dan Soekarno
membentuk DPR-Gotong Royong dan MPR
Sementara. Soekarno pun menyerukan
untuk kembali ke UUD 1945. Selama 19601966 tak ada pemilu lagi karena pemerintah
menerapkan demokrasi terpimpin dan
Soekarno-lah Presiden Indonesia seumur
hidup. Periode ini lebih dikenal dengan
Rezim Orde Lama.

Pemilu 1971 dan Upaya
Pembersihan Sisa Orde Lama

Kondisi Indonesia makin tak menentu
pada periode 1960-1966. Krisis Ekonomi tak
pelak makin mencekik rakyat Indonesia.
Harga-harga makin melambung dan
pada periode ini pula mata uang rupiah
didevaluasi. Kebijakan moneter pemerintahan Soekarno dianggap gagal. Penghematan-penghematan yang dicanangkan ini
justru bertolak belakang dengan proyekproyek besar yang digalangkan pemerintah
seperti pembangunan Gelora Senayan dan
beberapa proyek mercusuar lainnya.
Krisis Ekonomi yang memuncak pada
1966 memicu aksi mahasiswa turun ke jalan
menuntut perbaikan ekonomi, pergantian
struktur pemerintahan, dan pembubaran
PKI. Dalam Catatan Seorang Demonstran,
Soe Hok Gie merekam betul bagaimana
proses demonstrasi itu berjalan. Maklum,
dia merupakan salah satu tokoh mahasiswa
yang bergerak menuntut turunnya Orde
Lama. Demonstrasi mahasiswa terjadi pada
Januari 1966.
Nah, tiga bulan dalam keadaan tak
menentu, Presiden Soekarno pun meneken
Surat Perintah Sebelas Maret yang
menunjuk Soeharto untuk melakukan
tindakan yang diperlukan. Tindakan yang
diperlukan itu ternyata digunakan Soeharto
untuk maju sebagai Presiden. Sebelumnya,
setelah mendapatkan Supersemar, ia
ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan.
Baru pada 12 Maret 1967 atau setahun
setelah Supersemar, Soeharto didapuk
menjadi pejabat presiden sementara karena

12

SWANTARA NO. 19 TAHUN V/DESEMBER 2017

pertanggungjawaban Soekarno ditolak
oleh MPRS. Pada 27 Maret 1968, Soeharto
pun resmi menjadi Presiden Indonesia
ke-2 sesuai hasil sidang umum MPRS. Ini
menandai akhir masa Orde Lama.
Soeharto pun bergerak cepat. Ia
membentuk kabinet baru yang dinamai
Kabinet Pembangunan. Tim Ahli Ekonomi
dibentuk yang terdiri atas Prof. Widjojo
Nitisastro, Prof. Ali Wardhana, Prof Moh.
Sadli, Prof. Soemitro Djojohadikusumo,
Prof. Subroto, Dr. Emil Salim, Drs. Frans
Seda, dan Drs. Radius Prawiro. Selain
ekonomi, Soeharto bergerak untuk
membenahi sistem pemerintahan untuk
mempersiapkan Pemilu berikutnya.
Periode 1968-1969 ditandai dengan
konsolidasi politik serta perdebatan soal
sistem politik maupun kepartaian yang
akan digunakan dalam rezim pemerintahan
baru ini. Salah satu yang muncul adalah
kelompok cendekia muda Bandung
yang giat dalam menelurkan ide-ide soal
demokrasi. Dalam buku Partisipasi dan
Partai Politik pada Awal Orde Baru (1992),
R. William Liddle memaparkan bagaimana
situasi dalam periode transisi ini.
Umumnya, menurut Liddle, pada
1967-1969, sasaran diskusi kaum cendekia
baru ini mengecam sistem kepartaian
yang dianut rezim sebelumnya. Kecaman
tersebut oleh Liddle disarikan menjadi
tujuh kesimpulan utama.
Pertama, partai-partai orde lama lebih
berorientasi ideologis ketimbang program.
Kedua, partai-partai memicu ketegangan
ideologis di kalangan rakyat Indonesia,
baik di tingkat elite maupun massa. Ketiga,
partai-partai juga menciptakan berbagai
ketegangan organisasi di masyarakat.
Keempat, para pemimpin partai sejatinya
lebih mementingkan kesejahteraan pribadi
dan kelompok mereka sendiri ketimbang
kesejahteraan umum. Kelima, pemimpinpemimpin partai berjarak dengan pemilih
yang mestinya mereka wakili. Keenam,
kerusakan yang ditimbulkan oleh sistem
kepartaian tidak sebatas pada organisasi
partai saja, tetapi juga lembaga-lembaga
lainnya. Terakhir ketujuh, sistem banyak
partai dianggap sebagai penyebab utama
ketidakstabilan sistem parlementer.
Pada konteks tahun itu pula, konstalasi
kelompok cendekia baru ini pun terpusat
pada kelompok Angkatan Darat yang
memang pada waktu itu sangat berkuasa.
Sebab, hanya Angkatan Darat-lah yang
memiliki kekuatan dominan dalam Rezim
Baru ini dan para perwira AD pun memiliki

pandangan yang serupa dengan kelompok
cendekia baru. Bagi kelompok cendekia ini
kekuatan militer diperlukan untuk menata
ulang sistem politik yang lebih modern.
November 1969, Undang-Undang baru
soal pemilu disetujui oleh Dewan. Pemilu
kedua Indonesia pun ditetapkan pada
1971. Sontak, rencana ini pun disambut
positif oleh berbagai pihak. Menurut
Liddle, setidaknya ada kelompok yang
serius menyambut Pemilu 1971. Pertama,
para pemimpin partai melihat Pemilu 1971
menjadi ajang untung memperbaiki citra
diri kepartaian. Selain itu, mereka juga
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ingin mengokohkan diri sebagai wakil
rakyat sekaligus mengembalikan parlemen
menjadi lembaga pemerintahan utama.
Kedua, kelompok mahasiswa dan pro
Orde Baru—baik sipil maupun militer—
melihat Pemilu 1971 adalah langkah awal
untuk memperbaiki sistem kepartaian
secara menyeluruh. Ketiga, Soeharto dan
lingkaran terdekatnya melihat Pemilu 1971
untuk mengamankan Parlemen, baik MPR
maupun DPR dan lembaga-lembaga di
daerah. Nah, untuk tujuan itulah Soeharto
pun membentuk Golongan Karya (Golkar)
yang dianggap bukan partai, namun

ikut dalam kancah Pemilu 1971. Struktur
organisasi Golkar dipenuhi oleh jenderaljenderal TNI AD. Dewan pimpinannya
tak lain terdiri dari Jenderal Soemitro,
Amir Moertono, Daryatmo, Mayjen
Amirmachmud, dan Brigjen Ali Moertopo
(asisten pribadi Presiden Soeharto).
Pemilu 1971 dilaksanakan pada 5 Juli
1971. Tidak seperti Pemilu 1955, Pemilu
1971 memilih anggota DPR, DPRD I,
dan DPRD II. Sembilan partai dan satu
golongan (Golkar) mengikuti pemilu
ini. Pemenangnya tak lain adalah Golkar
yang menyapu 62,82% suara. Pemilu 1971
memang berjalan secara jujur dan adil,
namun, menurut catatan Liddle, justru
kampanye Golkar dianggap melakukan
kecurangan. Kebanyakan pegawai negeri
maupun pamong desa dipaksa harus
bekerja dan bergabung dengan Golkar.
Selain itu, daftar calon dari partai pun tak
luput dari pindaian, yang tidak disetujui
oleh otoritas dikeluarkan. Pemimpin
partai yang tidak bersimpati pada militer
dilengserkan dari kepartaian. Bagi warga
yang tak mendukung Golkar berarti tak
mendukung pemerintah, hingga ancaman
tak mendapatkan pekerjaan dan bakal
terulangnya kerusuhan 1965 jika Golkar
tidak menang dalam pemilu.
Sontak saja, suara Golkar yang
baru dibentuk ini bisa meroket hingga
62,82%. Partai yang cenderung stabil
suaranya adalah Partai Nahdlatul Ulama,
18,68% , sementara PNI turun drastis,
hanya menyisakan 6,93%. Permusi yang
merupakan transformasi Masyumi cuma
dapat, 5,3%. Ternyata cara ini ampuh
menghilangkan sisa-sisa Orde Lama.
Setelah Pemilu 1971, pemerintah pun
“memaksa” partai-partai di luar Golkar
menjadi Partai Demokrasi Perjuangan dan
Partai Persatuan Pembangunan. Selain itu,
organisasi sayap Golkar dikembangkan
untuk menampung kelompok pegawai,
kepemudaan, dan buruh.
Dalam pemilu-pemilu berikutnya
dikenal (1977-1997), Golkar tak punya
tandingan yang berarti. Presiden Soeharto
pun dipilih terus-menerus pada periode
tersebut. Inilah strategi politik yang
dikembangkan rezim Orde Baru dalam
melanggengkan kekuasaan. Inilah wajah
demokrasi era Orde Baru.

Pemilu Reformasi

Mirip-mirip dengan runtuhnya Orde
Lama, mundurnya Orde Baru pun diawali
dengan krisis moneter yang menerpa

Asia lantas menjalar ke Indonesia pada
1997-1998. Wajah demokrasi di Indonesia
kembali berubah. Guncangan ekonomi
tersebut menyebabkan krisis moneter
dan ekonomi sekaligus berimbas pada
krisis politik. Utang negara makin
membengkak dan juga nilai rupiah kian
rusak. Imbasnya, negara mau tidak mau
harus berutang kepada luar negeri. Negara
pun meminta bantuan Otoritas Keuangan
Internasional (IMF). Utang dari IMF
ini bukan tanpa syarat. Indonesia harus
memenuhi resep yang ditawarkan oleh
IMF jika ingin mendapatkan utang. Ya,
resepnya, sistem ekonomi dan politik
Indonesia harus diubah. Liberalisasi
ekonomi di Indonesia lambat laun harus
dibuka plus sistem demokrasi Indonesia
harus diubah. Inilah awal mula “reformasi”
didengungkan. Soeharto dituntut mundur
dan pemilu digulirkan lebih awal ditambah
juga konstitusi tak ketinggalan ikut
diamandemen. Pada 1999, pemilu setelah
runtuhnya Orba digulirkan dan diikuti
48 partai. Hasilnya, Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan memenangkan
pemilu. Meski demikian, sistem pemilihan
pada 1999 masih menggunakan formula
pemilihan sebelumnya, yakni sistem
tertutup (pemilih hanya menyoblos
gambar partai).
Baru pada 2004, pemilihan umum di
Indonesia bergeser dari sistem tertutup
ke sistem terbuka. Artinya, pemilih pada
pemilihan 2004 bisa memilih anggota
dewan dan pada tahun tersebut pertama
kali, presiden dan wakil presiden dipilih
secara langsung tanpa lewat anggota dewan
di parlemen. Sistemnya pun one man one
vote, bukan seperti di Amerika Serikat.
Kesuksesan pemilihan presiden secara
langsung pada 2004 menginspirasi untuk
digulirkan pemilihan kepala daerah secara
langsung. Pemerintah dan Dewan pun sepakat memasukkan pemilihan kepala daerah
ke dalam rezim pemilu. Hasilnya, Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 diterbitkan.
Kabupaten Kutai Kartanagara menjadi dae
rah pertama yang menggulirkan pemilukada
langsung. Beleid tersebut di
sempurnakan
menjadi UU Nomor 22 Tahun 2007. Calon
kepala daerah pun tak hanya diusung oleh
partai politik saja, calon perorang
an juga
diperbolehkan untuk mencalonkan diri. Hal
ini diatur dalam beleid UU No. 12 Tahun
2008. Pada 2011, Beleid baru diteken yakni
UU Nomor 15 Tahun 2011, dengan menyebutkan istilah secara spesifik, yaitu pemilihan
gubernur, bupati, dan wali kota.
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Dari Darah Biru Hingga Dipilih Langsung

D

ALAM Roman Bumi Manusia (1980) karangan
Pramoedya Ananta Toer diceritakan bahwa Minke
merupakan anak Bupati B dan kelak akan meneruskan
kepemimpinan Bupati di wilayah itu. Bumi Manusia
sendiri mengambil latar waktu pada akhir abad ke-19
hingga awal abad ke-20 di Hindia Belanda. Selain roman karya
Pram, roman-roman awal abad ke-20 pun menceritakan hal yang
sama. Ambil contoh saja roman Drama dari Krakatau (1929)
karangan Kwee Tek Hoaij. Di dalam roman disebutkan Raden
Tjakra Amidjaja merupakan Wedana Waringin, Banten Selatan.
Raden Tjakra juga anak dari Bupati Rangkas Gobong, sementara
anak Raden Tjakra, Raden Moelia, kelak menjadi Asisten Wedana.
Bupati, Wedana, dan Asisten Wedana merupakan jabatan
kepala daerah pada saat Pemerintah Kolonial masih memegang
kekuasaan di Hindia Belanda. Umumnya jabatan tersebut dipegang
oleh kaum priyayi. Gubernemen atau pemerintah kolonial
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dalam mengatur urusan daerah tidak mengubah total struktur
pemerintahan tradisional. Hanya saja, Gubernemen menambahkan
pejabat Eropa yang mengawasi kinerja pemerintah daerah, seperti
residen, asisten residen, dan controleur. Untuk jabatan-jabatan
yang dipegang orang Eropa, Gubernemen menunjuk langsung.
Sementara itu, karena pihak otoritas tak mengubah tatanan
pemerintahan, pejabat-pejabat daerah tersebut diturunkan dari
pertalian darah, seperti dalam ilustrasi dalam roman-roman.
Tentu saja, Gubernur Jendral-lah yang berhak mengangkat para
keturunan priyayi memegang jabatan kepala daerah tertentu. Bisa
karena prestasi priyayi tidak bagus dalam memerintah daerahnya,
keturunan priyayi tersebut tak bisa diangkat oleh Gubernur
Jenderal menduduki jabatan kepala daerah
Meski demikian, anak seorang Bupati tak bisa langsung
menjabat sebagai Bupati setelah ayahnya meninggal. Biasanya,
para keturunan priyayi ini harus menempuh pendidikan

SEJARAH

kepamongan. Setelah itu, mereka akan ditempatkan terlebih
dahulu sebagai asisten wedana di kewedanaan tertentu sebelum
bisa menggantikan ayahnya. Sistem pemerintahan daerah yang
dikembangkan Gubernemen sering disebut dengan sistem
Binnenlands Bestuur atau juga kadang disebut Gewestelijk Bestuur.
Dalam bahasa Melayu disebut juga dengan sistem Pangrehpraja.
Pada masa pendudukan Jepang, sistem ini dirombak sedikit
dengan adanya jabatan Kentyoo dan Sityoo yang merupakan
jabatan di bawah residen (syuutyoo). Untuk kabupaten,
kewedenaan, dan desa masih sama dengan sistem pangreh praja.
Pemilihannya pun sama, pemerintah militer Jepang mengangkat
pejabat priyayi untuk menduduki kursi kepala daerah.
Setelah Indonesia merdeka, pada 1948 dikeluarkan UU No.
22/1948 tentang Pemerintahan Kepala Daerah. Untuk kepala
daerah provinsi/gubernur dipilih langsung oleh presiden atas
calon yang diusulkan oleh Dewan. Untuk daerah setingkat bupati
dan wali kota, pejabat dipilih oleh Menteri Dalam Negeri dengan
usulan calon DPRD. Di tingkat bawahnya lagi pun sama, kepala
desa diangkat oleh gubernur atas calon Dewan Desa.

Nah, ketika Orde Baru berkuasa, presiden punya kekuatan
penuh memilih siapa saja yang akan menjadi kepala daerah yang
telah diusulkan DPRD. Bisa saja, presiden memilih bukan kandidat
nomor satu, seperti yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah
Riau 1985 yang memenangkan calon kedua.
Pasca-Orde Baru martabat DPRD dikembalikan fungsinya
sebagai badan legislatif yang mengawasi pemda. UU No. 22 Tahun
1999 mengatur skema pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh
anggota DPRD. Pemilihan oleh DPRD ini ditengarai penuh dengan
politik dagang sapi. Lima tahun kemudian, karena terinspirasi oleh
kesuksesan pemilihan presiden langsung pada 2004, pemilihan
kepala daerah pun ikut pula dipilih secara langsung.
Pemilihan kepala daerah secara langsung ini dianggap yang
paling demokratis dan tepat. Namun, tetap saja cacat-cacat
sedikit masih saja menaungi perjalanan pemilihan kepala daerah
langsung. Sempat pula ada isu jika pemilihan kepala daerah
dikembalikan lagi pada DPRD. Hal itu urung terjadi. Pada 2015 dan
2017, pemerintah bahkan memutuskan pemilihan kepala daerah
secara serentak dan langsung di seluruh Indonesia.
SWANTARA NO. 19 TAHUN V/DESEMBER 2017
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PEMILUKADA
SEBAGAI MODAL
KETAHANAN BANGSA

Pesta Demokrasi gelombang kedua sudah di depan
mata. Rekat-rekat masih terlihat. Dari mulai Presiden,
pejabat negara, kaum ulama, sampai calon-calon
pemimpin daerah dan masyarakat, diharapkan bisa
menjaga dan menciptakan suasana damai selama
pemilukada sebagai modal ketahanan bangsa.
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AGI hari di Balai Sidang
Universitas Indonesia (UI),
Depok.
Suasana
terlihat
ramai saat itu. Hanya selang
sepekan setelah kunjungannya
ke kampus Universitas Trisakti Jakarta,
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo
kembali hadir di hadapan para sivitas
akademik. Tak ada yang genting di UI saat

itu. Jenderal bintang empat tersebut hanya
memberikan kuliah umum.
Adapun kuliah yang dibawakan
Panglima TNI itu pun terbilang
komprehensif. Sang Jenderal berbicara
banyak hal, mulai dari peran pemuda
hingga ancaman terorisme. Namun satu
pesan yang menarik, Gatot menyerukan
kepada peserta kuliah umumnya untuk
menanggalkan ego dalam diri masingmasing. Ia mengajak para generasi penerus
bangsa itu untuk saling bahu-membahu
menghindari diri dari segala hasutan
sampai adu domba antaranak bangsa.
Intinya, ia lantas mengajak untuk menjaga
keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).
“Kita harus waspada. Ego kita itu
sekarang tampak karena kita lebih sering
menggunakan kata “aku, bukan “kita”.
Mari ingat kembali sejarah, cegah hasutan,
provokasi, dan adu domba,” seru Gatot,
November lalu di Balai Sidang UI.
Pesan ini pun tak terlepas dari akan
bergulirnya pemilihan kepala daerah
(pemilukada) gelombang kedua pada
Februari mendatang. Jenderal Gatot
kemudian bercerita soal peristiwa demo
4 November 2016. Aksi unjuk rasa yang
awalnya berjalan damai tersebut disinyalir
Gatot diboncengi oknum yang hanya ingin
memecahkan NKRI. Hal ini menurutnya
sangat berbanding terbalik pada makna
pemilukada sesungguhnya, yakni sebagai
modal ketahanan bangsa.
Seperti diketahui, saat ini Ibu
Kota sedang menyiapkan diri untuk
melaksanakan pemilukada langsung pada
Februari 2017. Jakarta menjadi salah satu
dari tujuh provinsi yang akan menggelar
pemilihan gelombang kedua tersebut
secara serentak. Lantaran Jakarta kerap
menjadi barometer politik nasional, Gatot
lantas menyayangkan aksi menuntut salah
satu calon Basuki Tjahaja Purnama atas
tindakan dugaan pelecehan agama itu
berakhir ricuh.
Dalam kesempatan berbeda, Presiden
Joko Widodo pun menyatakan untuk
menindak tegas segala bentuk upaya
menghancurkan NKRI. Dalam sebuah
pidato, Presiden ketujuh Republik
Indonesia itu kembali menegaskan bahwa
pemilukada harus menjadi tonggak
baru pembangunan demokrasi. “Jadikan
Pemilihan Umum sebagai sarana penunjang
dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan
secara demokratis,” begitu pesan Presiden.
Adapun penyelenggaraan pemilukada

ini sendiri memang akan diadakan secara
serentak di 101 daerah, tepatnya di 7 provinsi,
76 kabupaten, dan 18 kota di Indonesia pada
Februari mendatang. Secara bersamaan,
masyarakat yang sudah memiliki hak
suara bakal memilih langsung 308 calon
pemimpin. Inilah bentuk demokrasi di
Indonesia: bahwa rakyat sebagai pemegang
kedaulatan diberikan kebebasan memilih
siapa yang akan menjadi pemimpin di
daerahnya.
Adapun
pemilukada
langsung
ini memang tak datang begitu saja.
Jalannya cukup panjang dan melalui
beberapa
perubahan.
Kesepakatan
terbaru tercapai setelah Pemerintah dan
DPR RI memutuskan perubahan jadwal
penyelenggaraan. Hal itu sudah dikuatkan
dalam pembahasan Rancangan UndangUndang tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Singkatnya, jika semula pelaksanaannya
telah dijadwalkan tiga gelombang, yakni
pada Desember 2015, Februari 2017, dan
Juni 2018 untuk kepala daerah yang habis
masa jabatannya pada kurun waktu itu, lalu
kemudian melakukan pemilukada nasional
serentak pada 2020, kini kesepakatan baru
itu bertambah menjadi tujuh gelombang.
Gelombang pertama telah dilaksanakan
pada 9 Desember 2015 yang ditujukan bagi
kepala daerah yang memasui akhir masa
jabatan 2015 dan semester pertama 2016.
Lalu kini akan memasuki gelombang
kedua yang dijadwalkan Februari 2017
untuk kepala daerah yang masa jabatannya
berakhir pada semester kedua 2016
dan tahun 2017. Sementara gelombang
ketiga akan dilaksanakan pada Juni 2018,
ditujukan bagi kepala daerah yang akhir
masa jabatannya jatuh pada 2018 dan 2019.
Selanjutnya pemilukada langsung
dan serentak gelombang keempat akan
dilaksanakan pada 2020 untuk memiih
kembali kepala daerah hasil pemilihan
tahun 2015. Gelombang kelima pemilukada
pada 2022 untuk kepala daerah hasil
pemilihan 2017. Kemudian gelombang
keenam pada 2023 untuk kepala daerah hasil
pemilihan tahun 2018 dan ditutup dengan
pemilukada serentak secara nasional pada
2027. Setelah itu, mulai 2027, pemilukada
bakal dilakukan secara serentak di seluruh
provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia,
untuk seterusnya dilakukan kembali tiap
lima tahun sekali.
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Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
menilai langkah politik ini merupakan
“win-win solution”
atas
keinginan
pemerintah dan DPR agar seluruh tahapan
penyelenggaraannya berjalan lancar. Tak
heran bila Pemilukada secara langsung
ini seringkali dianggap sebagai kemajuan
dalam demokratisasi di Indonesia. Bahkan
tak sedikit pula model pemilihan langsung
ini pada akhirnya melahirkan pemimpinpemimpin yang memang benar-benar
diinginkan dan dibutuhkan rakyat.
Dengan begitu, apresiasi setinggitingginya memang patut diberikan
karena inilah pertama kalinya dalam
sejarah
Indonesia—bahkan
dunia—
bahwa model pemilihan secara serentak
akan diberlakukan masif. Lihat saja pada
pemilukada gelombang pertama, misalnya,
yang sukses dengan 269 pemilukada (9
provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten) atau
sekitar 53 persen dari total 537 jumlah
provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia
yang secara bersamaan memilih kepala
daerah. Ini jelas bukan pekerjaan ringan.
Pasalnya KPU sebagai penyelenggara tentu
akan menghadapi banyak tantangan dalam
perjalanannya.

Demi Efisiensi

Meminjam
pandangan
dari
Ketua Komisi Pemilihan Umum Juri
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Ardiantoro, baik serentak maupun tidak,
penyelenggaraan pemilukada langsung ini
sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan.
Kepada Majalah SWANTARA yang
menemuinya di kantornya, ia mengatakan
kalaupun ada perbedaan penyelenggaraan
pemilukada serentak atau tidak, hanya
terletak pada pengaturannya saja.
Bahkan, secara prinsip, penyelenggaraan
pemilukada serentak hampir sama dengan
pemilihan nasional (pemilihan anggota
legislatif dan presiden).
“Bagi KPU kan prinsipnya mirip dengan
pemilu nasional saja. Hanya memang ini
konsentrasinya ada di daerah,” ujarnya.
Adapun pemilukada serentak ini, imbuh
Juri, merupakan langkah dalam upaya
mengefisiensikan
penyelenggaraan
pemilukada, baik secara anggaran, waktu,
sumber daya, maupun keamanan. “Dari segi
pembiayaan, misalnya. Bisa saja anggaran
penyelenggaraan ini disubsidi silang antara
provinsi dan kabupaten/kota. Dengan
catatan, dalam satu provinsi pemilihan
gubernur dan wali kota/bupati di provinsi
itu diselenggarakan secara serentak,”
paparnya lagi.
Penghematan anggaran ini bisa dilihat
saat KPU membiayai petugas TPS, misalnya.
Jadi umpama pemilihan gubernur daerah
tertentu berbarengan dengan pemilihan
Bupati atau Walikota, pembiayaan atas

petugas TPS jadi hanya perlu dibayarkan
satu kali termasuk biaya bimbingan teknis,
biaya sosialisasi, dan biaya-biaya lainnya.
Selain itu pemilukada serentak ini juga
dinilai lebih efisien dalam menghemat
waktu.
“Indonesia kan ada 548 daerah,
sementara dalam satu tahun ada 365 hari.
Jadi, rata-rata bisa satu hari ada pilkada.
Serentak itu untuk mengonsolidasikan
politik kekuasaan kita yang tadinya tiap hari
ada pemilukada, kalau dengan serentak
maka bisa tidak setiap hari,” imbuh Juri.
Sehingga dengan adanya pemilukada,
lanjutnya, perencanaan pembangunan
diharapkan bisa lebih sinergi antara pusat
dan daerah. Rakyat pun jadi tidak perlu
berulang kali ke tempat pengambilan suara.

2015 kemarin dinilai masih “kurang”.
Lihat saja, pada gelombang pertama,
sekurangnya ada lima dari 269 daerah yang
terhambat penyelenggaraannya karena ada
sengketa saat pencalonan. Lima daerah
tersebut yaitu Provinsi Kalimantan Tengah,
Kabupaten Fakfak (Papua), Kota Manado
(Sulawesi Utara), serta Pematangsiantar
dan Simalungun (Sumatra Utara).
Belum lagi tantangan soal anggaran tadi.
Walaupun sebenarnya asas keserentakan
ini menyangkut efisiensi anggaran, toh
masih saja ditemukan kesulitan anggaran
di beberapa daerah. Penyebabnya, tidak
semua daerah mempunyai anggaran daerah
yang mumpuni. “Ada daerah yang hanya
anggarannya untuk gaji pegawai. Jadi,
ketika untuk pemilukada menjadi runyam.
Ada juga masalah karena kepala daerah di
sana ‘mempermainkan’ atau mempolitisasi
anggaran. Jadi, kalau dia punya kepentingan
bisa mempermudah dan bisa mempersulit,”
jelas Juri kembali.
Nah untuk itulah Pemerintah
bersama DPR RI, termasuk utusan dari
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI,
mengantisipasinya dengan menyiapkan
“payung
hukum”
penyelenggaraan
pemilukada serentak. Kesepakatan itu
menyangkut penguatan pendelegasian
tugas kepada Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilihan
kepala daerah, syarat pendidikan calon

ISTIMEWA

KOMPAS.COM

LAPORAN UTAMA

Tantangan dan Rintangan

Hanya
saja
memang,
proses
demokrasi ini bukan tanpa tantangan dan
problematika. Pekerjaan rumah masih
membayangi lantaran pemilukada serentak

gubernur dan bupati/wali kota yakni
minimal SLTA atau sederajat sama seperti
syarat calon presiden atau anggota DPR/
DPD/DPRD, minimal usia calon gubernur
adalah 30 tahun, sedangkan untuk calon

bupati/wali kota minimal 25 tahun.
Catat juga soal uji publik yang telah
disepakati untuk ditiadakan dan diganti
dengan sosialisasi calon kepala daerah.
Selain itu ada lagi syarat dukungan
penduduk untuk calon perseorangan atau
calon independen dinaikkan. Kenaikan
persyaratan ini disebut-sebut merupakan
upaya konsolidasi demokrasi secara
terus menerus, demi efisiensi, serta demi
menjamin pemilihan kepala daerah hanya
berlangsung satu putaran.
Adapun untuk mengantisipasi terja
dinya sengketa pemilukada, pemerintah
dan DPR RI telah menetapkan bahwa selama masa transisi dan sebelum dibentuknya
Badan Peradilan Khusus, maka Mahkamah
Konstitusi akan menjadi penjaga gawang
terakhir yang akan menangani setiap perkara—sesuai dengan Undang-Undang. Hal ini
pun telah ditegaskan dalam RUU tentang
Perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang
baru disetujui menjadi UU oleh DPR, bahwa MK kembali diamanatkan menangani
sengketa Pilkada. Lebih tepatnya, RUU ini
mengamanahkan perkara perselisihan pe
netapan perolehan suara hasil pemilihan,
diperiksa dan diadili di MK.
Sementara bila terjadi sengketa pada
tahap penetapan pasangan calon (misalnya
terjadi antara calon kepala daerah dengan
KPU dalam hal calon kepala daerah
tidak lulus persyaratan administrasi
yang ditetapkan KPU) dilaksanakan di
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
(PTTUN), setelah melewati upaya
administratif di Bawaslu tingkat provinsi
maupun di Panwaslu di tingkat kabupaten
dan kota.
“Namun perlu ditekankan juga bahwa
sebenarnya tidak semua perkara bisa
diajukan di MK. Menurut peraturan yang
diatur dalam UU Pilkada dalam Pasal 158,
MK hanya menangani perkara perselisihan
hasil suara,” tegas Ketua Mahkamah
Konstitusi Arief Hidayat, saat ditemui
Majalah SWANTARA, di ruang kerjanya,
belum lama ini. “Kemarin pada 2015, ada
253 daerah kabupaten dan provinsi yang
mengikuti pemilukada putaran pertama.
Yang mengajukan gugatan perselisihan
hanya 151. Nah dari 151 itu, yang memenuhi
Pasal 158 hanya 9 perkara saja. Selebihnya
bukan kewenangan kita karena tidak
memenuhi syarat tadi,” tambahnya lagi.
Meski demikian, jumlah 151 gugatan
yang muncul setidaknya cukup menjadi
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pelajaran berharga untuk pemerintah.
Masalah-masalah mulai dari penyerahan
syarat dukungan pasangan calon hingga
penetapan pasangan calon buktinya masih
saja muncul di permukaan. Sebut saja
seperti adanya temuan dokumen palsu di 8
daerah seperti Simalungun. Kemudian ada
lagi dualisme kepengurusan partai politik
di 18 daerah macam di Sumba Timur dan
masih banyak lagi.
Hal inilah yang lantas kembali
digarisbawahi Arief. Guru Besar Ilmu
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro itu mengatakan
bahwa yang harus ditekankan saat ini adalah
pengertian dan makna dari pemilukada itu
sendiri. “Kita harus tahu orientasinya untuk
apa. Tak hanya kepala daerah, tapi juga
untuk pemilihan presiden dan pemilihan
legislatif, mereka berkompetisi untuk apa
dulu. Untuk mewujudkan masyarakat
Indonesia yang adil dan makmur,” ujarnya.

Keamanan dan Media Sosial

Pada akhirnya, setelah segala aturan
main sudah disiapkan, keamanan menjadi
poin vital berikutnya. Seperti diketahui,
pemilukada kerapkali diartikan sebagai
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pertarungan politik. Sampai-sampai ada
anggapan bahwa semua cara bisa dilakukan
asalkan tetap sah secara hukum. Adanya
kemungkinan-kemungkinan klasik macam
kampanye gelap, serangan fajar, politik
uang, hingga yang tengah tren saat ini
yakni perang hoax di media sosial, masih
membayangi penyelenggaraan pemilukada.
Akibatnya, potensi konflik dan kerusuhan
pun jadi hal yang patut diantisipasi.
Presiden Jokowi tak tinggal diam. Ia
bersama jajaran pemerintahnya beserta
Kepolisian dan TNI bahkan sudah aktif
melakukan safari politik demi menjamin
keamanan hingga hari pelaksanaan datang.
Tak hanya itu, kunjugan ke Nahdlatul
Ulama, Muhammadiyah, dan pemuka
agama lainnya, juga termasuk ke berbagai
elemen masyarakat, terus diupayakan
demi menjamin kelancaran pemilukada
bersejarah ini.
“Berdirilah tegak di atas semua kepen
tingan golongan, mengatasi kepentingan
pribadi dan kelompok, untuk kejayaan Me
rah Putih. Jangan pernah mundur dari ancaman mereka yang ingin memecah belah
bangsa kita, mengadu domba bangsa kita,”
tegas Presiden Jokowi, melalui pernyataan

tertulis Biro Pers Media dan Informasi Se
kretariat Kepresidenan, November lalu.
Tak terkecuali antisipasi pada adanya
kemungkinan transaksi politik model baru,
yakni saat partai yang mengusung pasangan
calon dengan elektabilitas rendah meminta
mahar politik pada parpol/koalisi yang
memiliki calon kuat. Alih-alih mendapat
keuntungan jika memang calon kuat
itu—yang biasanya petahana—menang,
sentimen dan tudingan munculnya caloncalon boneka pemilukada justru berpotensi
menimbulkan konflik baru. Ini pun rupanya
jadi keresahan tersendiri.
Artinya buat apa calon-calon yang
mengaku wakil rakyat itu blusukan dari
kampung ke kampung mempromosikan
janji-janjinya, memberikan pendidikan,
menyumbang
sembako,
hingga
menerapkan money politic, kalau hanya
untuk sekadar mendapatkan suara saja?
Apalagi kalau setelah pemilihan selesai,
suara-suara tadi lantas hilang entah ke
mana. Bukan ini tentunya yang diinginkan.
Pelaksanaan pemilukada serentak
harusnya bisa diapresiasi semua kalangan.
Tak cuma rakyat tetapi juga caloncalon pemimpinnya. Sikap sportivitas,
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menjunjung tinggi nilai kejujuran,
serta legowo, pada akhirnya menjadi
kebijaksanaan yang diharapkan bisa
diwujudkan oleh peserta pemilukada. Pihak
penyelenggaranya pun patut menunjukkan
sikap netralitas, akuntabel,dan transparan.
Hal ini diperlukan agar tidak terjadi
kecurigaan dan kecemburuan antar peserta
pemilukada yang bisa mengakibatkan
kericuhan.
Kemudian
masyarakat
yang
memiliki hak pilih juga diharapkan bisa
menggunakan haknya sebijak mungkin.
Jadi tidak hanya sekadar berpartisipasi
asal memilih, tetapi menolak keras adanya
politik kotor yang mungkin terjadi. Dengan
begitu, pemilukada serentak akan terwujud
secara damai, berkualitas, dan demokratis,
sekaligus menjadi wajah baru Indonesia di
mata dunia.

Modal Ketahanan Bangsa

Pemilukada akhirnya bisa menjadi
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
di daerah. Ini juga menjadi bagian dari
perkembangan sistem penyelenggaraan
pemerintahan Indonesia yang memang
mengalami berbagai perubahan, utamanya

prinsip otonomi, yang berarti keleluasaan
untuk mengatur daerahnya sendiri pada
setiap daerah. Perlu diingat, sudah lama
rasanya kita terkungkung dalam sistem
dan aturan yang otoritarian dan penuh
penyelewengan.
Kini semua serba berproses. Ahliahli politik menyebutnya sebagai tatanan
suprastruktur politik yang tengah
mengalami penyempurnaan. Termasuk juga
infrastruktur dan para pelaku-pelakunya.
Sederhananya, proses pemilukada ini
turut menjadi ujian demokrasi yang ideal.
Dibuat, disusun, serta dilaksanakan demi
meraih tujuan dan mimpi bersama, yakni
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan,
bukan untuk memuaskan ego individu atau
kelompok tertentu.
Sudah saatnya pemilukada benarbenar menjadi sarana bagi pemimpin yang
terpilih untuk mendapatkan legitimasi dari
rakyat—atau setidaknya memperbaharui
kesekapakatan-kesepakatan
politik
dengan rakyat. Pemerintah pun dapat pula
mempengaruhi perilaku rakyat, sekaligus
alat kooptasi untuk meningkatkan respons
rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang
dibuat. Pada saat yang sama, pemilukada

juga bisa memperkecil tingkat oposisi.
Apalagi usia bangsa ini sudah 71 tahun,
usia yang sebenarnya sudah matang dalam
menjalani garis kehidupan. Selama 71 tahun
ini pula bangsa ini sudah banyak melewati
asam garam kehidupan. Sewajarnya,
kesatuan dan persatuan di antara sesama
anak bangsa bisa semakin kental dan isu-isu
primordial yang berpotensi menimbulkan
keretakan tidak lagi menemukan lahannya.
Tak perlu ada lagi buruk sangka dan
kecurigaan.
Inilah pangkal dari segala hal yang
ada dalam pemilukada itu tadi. Sebab,
pemilihan kepala daerah sesungguhnya
hanyalah awal dari perjuangan sebuah
negara. Ke depan, tantangan Indonesia
justru lebih berat. Mulai dari persoalan
kesejahteraan ekonomi, infiltrasi budaya
asing, hingga soal radikalisme masih
menjadi kabut visi bangsa. Artinya, banyak
pekerjaan lebih besar ketimbang menguras
energi mengurus hal-hal kecil. Rekat-rekat
itulah yang perlu dirajut kembali, dimulai
dari menyukseskan pemilukada langsung
dan serentak ini sebagai modal ketahanan
bangsa dalam menghadapi tantangan masa
depan.
SWANTARA NO. 19 TAHUN V/DESEMBER 2017
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Muruah Pemilukada
Serentak Langsung
Pemilukada tidak hanya sebatas hajatan besar memilih pemimpin daerah. Lebih
dari itu. Pemilukada adalah upaya penguatan otonomi daerah yang sejatinya untuk
kesejahteraan rakyat. Dari rakyat untuk rakyat.

S

IAPA yang menduga sepuluh
tahun yang lalu seorang Wali
Kota Solo hasil Pemilukada
Langsung 2005 bisa meroket
menjadi Gubernur DKI 2012—
juga melalui mekanisme pemilukada
langsung—dan
memegang
puncak
komando Negara Kesatuan Republik
Indonesia pada 2014. Ya, Presiden Joko
Widodo adalah produk pemimpin yang
muncul dari proses pemilukada langsung.
Mari berandai-andai, barangkali jika tidak
ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004, sosok Jokowi tidak akan pernah
muncul sebagai salah satu pemimpin di
Indonesia. Inilah muruah utama dari ajang
pemilukada langsung yang digulirkan di
Indonesia.
Bukan hanya sosok Joko Widodo,
pemilukada langsung juga melambungkan
nama-nama seperti Ridwan Kamil (Wali
Kota Bandung) dan Tri Rismaharini (Wali
Kota Surabaya). Itu baru nama-nama
yang lalu-lalang di media massa. Belum
nama-nama yang memang bukan menjadi
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media darling. Pertengahan tahun ini, Juli
2016, Presiden Jokowi menyematkan tanda
penghargaan Satyalencana terutama dalam
bidang pembangunan kepada kepalakepala daerah yang berprestasi dari seluruh
Indonesia.
Ada pun nama-nama dari para
penerima tanda kehormatan Satyalancana
Pembangunan dalam KKBPK adalah Ir. Said
Assagaf (Gubernur Maluku), H. Dadang
Mochamad Naser S.H., S.IP. (Bupati
Bandung), Ir. Hendra Gunawan S.H., M.M.,
(Bupati Musi Rawas, Sumsel), Ir. HM. Hatta
Rahman M.M. (Bupati Maros, Sulsel), dan
Prof. Dr. Ir. HM. Nurdin Abdullah MAGR
(Bupati Bantaeng).
Selain itu, Yoyok Riyo Sudibyo (Bupati
Batang, Jateng), dr. H Mundjirin, ES.Sp.
OG (Bupati Semarang, Jateng), Ir. Hugua
(Bupati Wakatobi, Sultra), Ir. Nasaruddin
M.M. (Bupati Aceh Tengah), dan Drs. H
.Bambang M. Yasin (Bupati Dompu, NTB).
Kemudian Jimmy Feidie Eman S.E.,
Ak. (Wali Kota Tomohon, Sulut), H.
Burhan Abdurahman S.H., M.M. (Wali

Kota Ternate, Maluku Utara), H. TB
Haerul Jaman BSc., S.E. (Wali Kota Serang,
Banten), Ir. Sigit Widyonindito M.T. (Wali
Kota Magelang, Jateng), dan HM. Qurais H.
Abidin (Wali Kota Bima, NTB).

Menciptakan Pemimpin Berkualitas

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo
Kumolo, pemilukada merupakan ajang
kontestasi tertinggi di daerah. Pemilukada
langsung memiliki arti penting untuk
menciptakan regenerasi pemimpin di
Indonesia. “Diharapkan (pemilukada) akan
melahirkan pemimpin berintegritas yang
mampu membawa daerah masing-masing
menjadi lebih baik,” ujarnya. Apalagi, dalam
ajang pemilukada ini, juga terbuka bagi
calon perorangan. Artinya, calon pemimpin
berkualitas tidak dibatasi hanya berasal dari
partai politik saja.
Hadirnya calon pemimpin berkualitas
harus dibarengi dengan peningkatan
kualitas para pemilih di Indonesia. Ini
adalah hubungan timbal-balik atau
simbiosis antara calon dan pemilih. Tanpa

pemilih berkualitas, calon pemimpin
berkualitas pun hanya merupakan anganangan. Untuk itu, dalam ajang demokrasi
modern, pemilih bukan lagi semata-mata
dijadikan objek politik, melainkan subjek
politik.
“Untuk dapat melahirkan pemimpin
yang berkualitas, maka para pemilih pun
harus berkualitas. Rakyat adalah subjek dan
bukan objek politik. Maka, proses regenerasi
kepemimpinan lokal akan menemukan
momentumnya dalam pemilukada ini
manakala rakyat memiliki kesadaran untuk
memilih secara benar, dengan hati nurani,”
terang Menteri Tjahjo yang juga politikus
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Menurut Menteri Tjahjo, regenerasi
merupakankemestianagarkeberlangsungan
pemerintahan terus berjalan dengan baik.
Untuk itu, diharapkan pemilukada menjadi
mekanisme alamiah dalam menyediakan
ruang bagi regenerasi kepemimpinan lokal
di daerah. Kepemimpinan lokal ini paling
tidak harus memiliki kemampuan yang
mumpuni.
“Mumpuni dalam arti ia memahami
masalah-masalah yang dihadapi di
daerahnya dan berbagai potensi yang
dapat dikembangkan di daerahnya
untuk kesejahteraan rakyatnya, memiliki
kemampuan
dalam
menjalankan
manajemen organisasi, dan mampu
menjalin sinergi dengan berbagai pihak,”
jelas Menteri Tjahjo.
Dari tangan pemimpin-pemimpin
baru di daerah inilah diharapkan akan lahir
inovasi-inovasi dan lompatan-lompatan
besar yang bermanfaat bagi daerah dan
bangsa. Tidak dalam hal demokrasi saja
tentunya, tetapi juga dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
“Regenerasi kepemimpinan lokal akan
bermakna apabila diletakkan dalam aras
perubahan yang menyeluruh,” terangnya.
Bukan tidak mungkin, kontestasi
pemilukada ini merupakan renaisans bagi
daerah. Kebangkitan cara pandang yang
mendorong lahirnya masyarakat modern
dan majunya daerah-daerah di Indonesia.
Pemilukada tidak lagi dilihat sebagai proses
demokrasi, tetapi juga sebagai gerakan
budaya. “Karena regenerasi di tingkat
kepemimpinan daerah akan memiliki
dampak pada upaya revitalisasi potensi
kebudayaan lokal untuk pembangunan,
lahirnya pembaruan, inovasi, serta gagasangagasan yang cerdas dan cemerlang dari
pemimpin baru,” ujar Menteri Tjahjo.

Penguatan Otonomi Daerah
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Bukan
hanya
soal
regenerasi
kepemimpinan lokal saja, pemilukada juga
merupakan upaya memperkuat otonomi
daerah di Indonesia. Penyelenggaraan
pemilukada ini selaras dengan prinsipprinsip otonomi daerah yang termaktub
dalam UU No. 32/2004. Prinsip-prinsip
tersebut, antara lain, (1) penyelenggaraan
otonomi daerah dilaksanakan dengan
memerhatikan
aspek
demokrasi,
keadilan, pemerataan, serta potensi dan
keanekaragaman daerah, (2) pelaksanaan
otonomi daerah harus lebih meningkatkan
peranan dan fungsi badan legislatif daerah,
baik sebagai fungsi legislatif, fungsi
pengawas, maupun fungsi anggaran atas
penyelenggaraan pemerintah daerah, dan
(3) pelaksanaan otonomi daerah harus
sesuai dengan konstitusi negara sehingga
terjadi hubungan serasi antara pusat dan
daerah serta antardaerah.
Pemilukada langsung ini, menurut
Menteri Tjahjo, tidak hanya dipahami
sebagai hajatan pemilihan kepala daerah
saja, namun juga upaya untuk desentralisasi
pembangunan
yang
benar-benar
diimplementasikan secara proporsional.
“Dalam konteks pemilukada langsung
serentak, desentralisasi bukan sematamata dimaksudkan sebagai pemberian
wewenang pusat ke daerah, melainkan

bahwa pemerintah pusat mengambil peran
penguatan (empowering) demokrasi lokal.
Di sini peran serta warga menjadi sentral
dalam berbagai proses dan pengambilan
keputusan di daerah. Pemilukada langsung
serentak memungkinkan sinergi antarberbagai pemangku kepentingan di daerah.
Semua ini merupakan modal sosial-politik
untuk
mendorong
terselenggaranya
otonomi daerah secara optimal,” jelas
Menteri Tjahjo.
Namun demikian, Menteri Tjahjo juga
menggarisbawahi bahwa otonomi daerah
di Indonesia tetap dalam koridor negara
kesatuan. “Kita bukan negara federal yang
memosisikan pusat dan daerah sejajar.
Juga tidak dalam relasi yang terpisah-pisah
atau sendiri-sendiri, melainkan saling
berhubungan dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan, baik antara daerah
dan pusat, maupun daerah dengan daerah,”
tambahnya.
Nah, jika regenerasi kepemimpinan
lokal ini berjalan dengan baik lewat
konstestasi pemilukada langsung serentak,
tentu saja pembangunan daerah bisa
optimal. Pun juga dengan otonomi daerah
yang akan semakin kuat.
“Semakin berkualitas pemimpin yang
dihasilkan dalam pemilukada serentak,
niscaya akan semakin kuat fungsi otonomi
daerah dapat terwujud,” pungkasnya.
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Filosofi
Berdemokrasi
Jauh di dasar perkara, ada pemikiran yang harus
terjaga. Pemikiran mengenai bagaimana demokrasi
seharusnya berjalan dan bagaimana mewujudkan
negara yang sejahtera.

S

dikenal dengan Aksi 4 November (4/11)
itu meninggalkan catatan untuk semua
kalangan.
Sampul tuntutan yang ditujukan
pada Gubernur DKI Jakarta nonaktif
Basuki Tjahaja Purnama memang dugaan
penistaan agama. Namun, tak bisa dihindari
bahwa banyak kalangan yang menganggap
akar aksi juga dilandasi persaingan politik
yang kian memanas. Pasalnya, bukan hal
yang kebetulan bahwa pria yang akrab
disapa Ahok ini merupakan salah satu
dari tiga calon Gubernur DKI yang akan
bersaing dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Pemilukada) 2017
mendatang.

ISTIMEWA

ISTIMEWA

EDARI fajar hingga petang,
aksi unjuk rasa ratusan ribu
orang yang memadati Jakarta
saat itu berlangsung damai.
Namun saat sang surya hendak
kembali ke persembunyiannya, keadaan
tetiba memanas. Sejumlah kendaraan
terlihat terbakar. Beberapa personil polisi
dan demonstran terluka. Aksi damai itu
menoreh luka Ibu Kota.
Kabar baiknya, luka Ibu Kota hanya
sebentar. Gabungan aparat penjaga
keamanan negara berhasil mengembalikan
suasana damai. Riuh jalanan utama
lingkaran istana pun kembali terkendali.
Meski tetap saja peristiwa yang kemudian

Presiden
Joko
Widodo
lantas
memprihatinkan peristiwa tersebut. Ia
menyebut ada aktor tak bertanggung jawab
yang menunggangi demo 4/11. Presiden
Indonesia ketujuh itu pun mengirim
pesan jelas untuk menindak tegas para
pembonceng yang hanya ingin mengadu
domba bangsa. Sambil melakukan safari
politik, Presiden meminta elemen-elemen
bangsa penyanggah utama Pancasila
agar tidak ragu bertindak dalam menjaga
keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).
Ya, Pemilukada 2017 memang sudah
di depan mata. Untuk kali kedua setelah
2015, Indonesia akan menggelar pemilihan
serentak sekaligus terbesar dalam sejarah
negara. Persiapan untuk tahap kedua ini
pun terus dimatangkan lantaran masih
ada satu-dua kekurangan yang memang
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perlu diperhatikan, baik mulai dari
kesiapan aturan main, sosialisasi, hingga
keamanannya.
Jakarta sendiri hanyalah satu dari 107
daerah yang akan menggelar pemilukada
serentak Februari depan. Setiap daerah akan
punya cerita; setiap provinsi dan kabupaten

LAPORAN UTAMA

kondisi bangsa Indonesia. Seolah-olah apa
yang kini tengah melanda negara bersifat
darurat dan membutuhkan perhatian
khusus.
“Di Indonesia itu ada perjanjian luhur.
Indonesia harus dibangun berdasarkan
prinsip-prinsip bangsa yang harus

membuat karut marut kehidupan politik,
demokrasi, dan hukum di Indonesia. Bisa
dibilang ini terkesan disorientasi dari
masyarakat Indonesia,” imbuhnya.
Timbulnya kericuhan, pengrusakan, dan
semacamnya menurutnya merupakan halhal yang timbul akibat adanya disorientasi
masyarakat terhadap pemilukada. Selain
menimbulkan kerugian, hal yang kemudian
muncul hanya ketidakpercayaan dari
masyarakat terhadap pemimpinnya. Ini
yang menurut Arief harus dikembalikan.
“Sebab kalau tidak, konsolidasi di
Indonesia buyar, lalu kohesi sosial melemah
dan negara bisa pecah,” tegas pria kelahiran
3 Februari 1956 itu.

TIMLO.NET

Masalah yang Biasa Muncul

akan bergerak bersama; setiap peserta calon
kepala daerah akan memangku tanggung
jawab besar yakni menjalankan amanah
rakyatnya, bukan untuk kepentingan
ambisi pribadi, kelompok, atau partainya
semata.
Hal inilah yang kemudian digarisbawahi
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, Prof. Dr. Arief Hidayat.
Menurutnya yang perlu ditekankan
saat ini adalah pengertian dan makna
dari pemilukada itu sendiri. “Kita harus
tahu orientasinya untuk apa. Tak hanya
kepala daerah, tapi juga untuk pemilihan
presiden dan pemilihan legislatif, mereka
berkompetisi untuk apa dulu. Untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia yang
adil dan makmur,” ujarnya.

Filosofi Sinar Ketuhanan

Ditemui langsung oleh Majalah
SWANTARA di ruang kerjanya, sang
petahana
tersebut
berulang-ulang
mengingatkan akan pentingnya filosofi
bernegara. Guru Besar Ilmu Hukum
Tata Negara Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro itu mengetuk-ngetuk meja
sembari menjabarkan poin per poin tentang

dipelihara dan dijadikan dasar dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, dari
kemerdekaan sampai sekarang. Perjanjian
luhur itu meletakkan semua aspek
kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan
bernegara, tidak diletakkan di tempat yang
sifatnya sekuler. Artinya seakan terlepas
dari sinar Ketuhanan,” paparnya di awal
wawancara.
Padahal, lanjutnya, dasar konstitusi
kita adalah Pancasila, sebagaimana kata
Bung Karno yang juga disepakati dalam
Undang-Undang Dasar 1945, termasuk
juga yang tertuang dalam alinea keempat
UUD tersebut, mengajarkan kita untuk
berlandaskan sinar ketuhanan. “Jadi
berhukum,
berpolitik,
berekonomi,
berbudaya, ber-TNI, atau ber-Polri semua
harus dilandasi sinar Ketuhanan. Ini yang
harus kita pegang dulu, harus memelihara
itu dalam hidup berbangsa,” tegasnya.
Arief pun lantas menghubungkannya
dengan
pemilukada
yang
akan
melangsungkan
putaran
keduanya.
Menurutnya, pemilukada ini, termasuk
berpolitik dan berdemokrasi, harusnya juga
berlandaskan hal itu. “Indonesia ini masih
belum sesuai dengan perjanjian luhur yang
disepakati bangsa itu. Sehingga inilah yang

Masalah-masalah yang biasanya muncul
pada umumnya merupakan masalah yang
sering terjadi. Namun, Arief menegaskan
bahwa tidak semua perkara bisa diajukan ke
MK. Menurut peraturan yang diatur dalam
UU Pilkada dalam Pasal 158, MK hanya
menangani perkara perselisihan hasil suara.
“Kemarin pada 2015, ada 253 daerah
kabupaten dan provinsi yang mengikuti
pemilukada putaran pertama. Yang
mengajukan gugatan perselisihan hanya
151. Nah dari 151 itu, yang memenuhi Pasal
158 hanya 9 perkara saja. Selebihnya bukan
kewenangan kita karena tidak memenuhi
syarat tadi,” ujarnya.
Meski demikian, jumlah 151 gugatan yang
muncul setidaknya cukup menjadi pelajaran
berharga untuk pemerintah. Masalahmasalah mulai dari penyerahan syarat
dukungan pasangan calon hingga penetapan
pasangan calon terbukti masih saja muncul
di permukaan. Sebut saja seperti adanya
temuan dokumen palsu di 8 daerah seperti
yang terjadi di Simalungun. Kemudian
adanya dualisme kepengurusan partai politik
di 18 daerah seperti di Sumba Timur.
Selain itu, masalah persyaratan
dukungan partai politik juga terjadi di 16
daerah seperti di di Belitung Timur dan
Sorong Selatan. Sementara di Supiori,
Papua, masalah yang muncul berkaitan
dengan waktu pendaftaran.
Jangan
juga
lupakan
adanya
permasalahan yang berkaitan dengan
pemenuhan dokumen dari instansi lain,
seperti di Jambi dan Kotawaringin Timur.
Lalu, yang juga menyita perhatian yakni
masalah persyaratan mantan narapidana
yang maju dalam Pilkada seperti di daerah
Bengkulu Selatan, Sidoarjo, dan tiga daerah
lainnya.
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Bahkan, soal dukungan terhadap calon
perseorangan yang di 25 daerah hingga
perkara syarat kesehatan di 3 daerah
turut menambah daftar masalah yang
terjadi di putaran pertama pemilukada
serentak. Terakhir, munculnya masalah
dalam perubahan dokumen pencalonan
yang terjadi di 3 daerah, masalah terhadap
calon kepala daerah yang bermasalah
dengan status tersangkanya di Bengkalis,
hingga pergantian calon di luar ketentuan,
seperti di Simalungun dan Sigi masuk
dalam daftar noda-noda pemilukada.
Terlepas dari banyaknya masalah
yang muncul, Arief menilai konstruksi
penyelenggara pemilukada setidaknya
sudah jauh lebih baik. Berkaitan dengan
beberapa gugatan yang tidak dapat
disampaikan ke MK, menurutnya, hal
tersebut memiliki maksud yang baik,
yakni demi terciptanya legal policy yang
tidak tumpang tindih.
“Seperti perkara pencalonan, misalnya,
itu gugatnya ke PTUN (Pengadilan Tata
Usaha Negara). Kalau ada perselisihan
money politic, gugatnya ke Gakkumdu
(Penegakkan Hukum Terpadu). Kalau ada
petugas atau pelaksana penyelenggaraan
pilkada tidak benar, selesaikan oleh DKPP
(Dewan
Kehormatan
Penyelenggara
Pemilu), sedangkan kalau ada perselisihan
lain-lainnya diselesaikan oleh Bawaslu. Nah
baru kalau perselisihan angka, masuknya
ke MK,” jabarnya. “Yang terpenting harus
sesuai dengan pasal 158 dulu,” imbuhnya.

DOC.SWANTARA

Meski demikian, dengan segala
permasalahan yang terjadi semasa
pemilukada, kredibilitas penyelesaian
perkara yang diterapkan di Indonesia
rupanya cukup dipandang oleh negaranegara di dunia. Arief yang juga Presiden
Asosiasi Mahkamah Konstitusi Setingkat
di Asia meyakini hal tersebut setelah MK
Indonesia kembali terpilih sebagai ketua
asosiasi.
“Presiden (asosiasi) pada umumnya
menjabat 2 tahun. Presiden pertama itu
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dari Korea Selatan, kedua dari Turki, lalu
kemudian Indonesia. Namun kemarin di
Bali, lantaran kredibilitas MK kita dianggap
bisa menjadi tolak ukur bagi mereka, kita
terpilih lagi,” ungkapnya. Kita, lanjut Arief,
rupanya dianggap mampu membangun
negara hukum yang demokratis. “Indonesia
pun sudah ditetapkan menjadi sekretaris
tetap,” tambahnya bangga.
Ia pun bercerita bahwa terdapat
beberapa negara anggota lainnya justru
kerap tak mampu menjaga keutuhan
kesatuan negaranya seperti Uni Soviet,
Yugoslavia, Cekoslovakia, dan beberapa
lainnya. “Termasuk juga negara-negara
Arab yang sampai sekarang masih diliputi
konflik,” ujarnya.
Menurut Arief, pengakuan dari
banyak negara lain inilah yang bisa jadi
modal masyarakat Indonesia untuk
membuktikkan bahwa Indonesia memang
mampu berdemokrasi dengan semestinya.
Pemilukada bukanlah perang; bukan arena
bagi rakyat pendukung untuk saling serang;
bukan pula ajang bagi kandidat untuk
saling mengalahkan.
Lebih dari itu, pemilukada merupakan
wahana bagi rakyat untuk memilih orang
terbaik menjadi kepala daerah, serta
menjadi ruang bagi kandidat merebut hari
rakyat untuk memilih mereka. Tak cuma
sekadar ikhlas menerima kekalahan, tapi
bagaimana bersama-sama mewujudkan
kesejahteraan.
Sesederhana
itulah
pemilukada.

ISTIMEWA

Ujian Keserentakan Pemilukada
Pemilihan umum kepala daerah serentak tinggal menghitung hari. Optimis meski
masih ada beberapa pekerjaan rumah.

ISTIMEWA

P

ERJALANAN penyelenggaraan
pemilihan umum kepala daerah
(pemilukada) langsung bukanlah tanpa melewati jalan yang
berliku. Dari pemilihan kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah,
dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
hingga akhirnya diusahakan untuk dilakukan pemilihan langsung. Ini sejalan dengan
kesuksesan penyelenggaraan pemilihan
presiden yang berskala nasional pada 2004
silam. Setahun setelah Pemilihan Presiden
2014, pemilukada langsung pertama kali
digulirkan di Indonesia. Kutai Kertanegara
menjadi daerah pertama yang memilih
kepala daerah secara langsung pada 2005.
Setelah Kutai barulah daerah-daerah lain
ikut menyelenggarakan pemilihan ini.
Pemilukada secara langsung ini
seringkali dianggap sebagai kemajuan
dalam demokratisasi di Indonesia. Tengok
saja nama-nama pemimpin jebolan
pemilukada langsung, semisal Joko Widodo
yang kini menjabat sebagai Presiden
Indonesia. Nama Jokowi kian bersinar
setelah memenangi Pemilihan Wali Kota
Solo dan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
Gaya uniknya, blusukan, merupakan ciri
khas Joko Widodo dibandingkan politikus
lainnya. Kemudian masih ada nama
Ridwan Kamil dan Tri Rismaharini. Ketiga
pemimpin ini adalah prototipe pemimpin
hasil pemilukada langsung yang dianggap
berhasil. Artinya, sistem one man, one vote,

one value untuk kepala daerah ini dianggap
bisa memberi ruang bagi calon-calon
pemimpin baru di Indonesia. Optimisme
inilah yang mendorong agar pemilihan
kepala daerah tetap dilaksanakan secara
langsung.
Sayangnya, tidak semua pemimpin
daerah yang dipilih secara langsung ini bisa
menjadi contoh keberhasilan demokrasi.
Pada tahun 2014, Pemerintah kala itu
mendorong pemilihan kepala daerah
dikembalikan ke tangan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah seperti masa Presiden B.J.

Habibie. Keinginan Pemerintah ini bukan
tanpa sebab memang. Tengok saja catatan
Kementerian Dalam Negeri era SBY.
Dalam catatan Kemendagri tersebut,
setidaknya terdapat tiga catatan dalam
penyelenggaraan pemilukada langsung.
Pertama, tingginya biaya politik pemilukada
langsung yang menyebabkan 327 dari 524
kepala daerah hasil pemilukada langsung
terjerat kasus korupsi. Kedua, pemilukada
langsung menyebabkan konflik horizontal
antar-pendukung calon. Ketiga, pemilukada
langsung menyebabkan hubungan kepala
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daerah dan wakilnya tidak harmonis,
tercatat 94% kepala daerah dan wakilnya
pecah kongsi sebelum berakhir masa
jabatan. Dari catatan inilah, Pemerintah
pada kala itu berkehendak mengembalikan
proses pemilihan kepala daerah ke DPRD.
Ditambah lagi, pada waktu itu kekuatan
Parlemen
sedang
panas-panasnya
pasca-pemilihan legislatif
2014 yang
menghasilkan dua kutub, Koalisi Merah
Putih yang menyetujui pengembalian dan
Koalisi Indonesia Hebat yang setuju tetap
langsung. Pada akhirnya, proses pemilihan
kepala daerah tetap secara langsung. Hanya
saja, untuk penyelenggaraan berikutnya,
pemilukada
diselenggarakan
secara
serentak.

Efisiensi

500 lebih kepala daerah. Bisa jadi, tiap hari
di Indonesia selalu ada helatan pemilukada.
Artinya dengan pemilukada serentak ini,
konsentrasi tenaga baik penyelenggara,
calon, maupun pemilih bisa tercurahkan
secara serentak.
“Serentak itu untuk mengonsolidasikan
politik kekuasaan kita yang tadinya tiap
hari ada pilkada dengan serentak maka
bisa tidak setiap hari. Indonesia kan ada
548 daerah, sementara dalam satu tahun

ROCKTHEVOTEINDONESIA.ORG

Bagi Komisi Pemilihan Umum, baik
serentak maupun tidak, penyelenggaraan
pemilukada serentak langsung tetap tidak
ada perbedaan. Menurut Ketua KPU Juri
Ardiantoro, perbedaan penyelenggaraan
pemilukada serentak atau tidak hanya
terletak pada pengaturannya saja.
Bahkan, secara prinsip, penyelenggaraan
pemilukada serentak hampir sama dengan
pemilihan nasional (pemilihan anggota

legislatif dan presiden).
“Dari sisi penyelenggara, sebenarnya
sama saja, serentak tidak serentak. Dari
sisi manajemennya, karena ada perubahan
sedikit saja,” ujar Juri, “bagi KPU kan
prinsipnya mirip dengan pemilu nasional
saja. Hanya memang ini konsentrasinya ada
di daerah.”
Pemilukada serentak ini, menurut
Juri, merupakan langkah dalam upaya
mengefisiensikan
penyelenggaraan
pemilukada, baik secara anggaran, waktu,
sumber daya, maupun keamanan. Dari segi
pembiayaan, misalnya, bisa saja anggaran
penyelenggaraan ini disubsidi silang antara
provinsi dan kabupaten/kota. Dengan
catatan, dalam satu provinsi pemilihan
gubernur dan wali kota/bupati di provinsi
itu diselenggarakan secara serentak.
“Kalau serentak itu misalnya kalau
pemilihan gubernur, kota, bupati dalam
satu provinsi, anggarannya bisa di-sharingkan antara anggaran APBD provinsi dan
anggaran APBD kabupaten/kota, tetapi
kalau tidak begitu, ya, tidak juga terjadi
efisiensi,” ujar Juri.
Selain itu, pemilukada serentak ini juga
merupakan upaya penghematan waktu.
Bayangkan saja, di Indonesia ada sekitar
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KPU pusat sebagai penanggung jawab akhir
penyelenggaraan pemilukada masih begitu
banyak mengingat baru 2015 kemarin
pemilukada
serentak
dilaksanakan.
Pemilukada serentak 2015 kemarin bisa
disebut pemilukada “kurang” serentak.
Ini lantaran ada lima dari 269 daerah
yang terhambat penyelenggaraannya
karena ada sengketa saat pencalonan.
Lima daerah tersebut adalah di Provinsi
Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak
(Papua), Kota Manado (Sulawesi Utara),
serta Pematangsiantar dan Simalungun
(Sumatra Utara). Untuk Pemilukada 2017,
KPU optimis 101 daerah penyelenggara bisa
serentak.
Tantangan pertama adalah persoalan
anggaran. Meski asas keserentakan ini
juga menyangkut efisiensi anggaran, di
beberapa daerah masih saja mengalami
kesulitan anggaran. Penyebabnya, tidak
semua daerah mempunyai anggaran daerah
yang mumpuni.
“Ada daerah yang hanya anggarannya
untuk gaji pegawai. Jadi, ketika untuk
pilkada menjadi runyam. Ada juga
masalah karena kepala daerah di
sana “mempermainkan” atau
mempolitisasi
anggaran.
Jadi, kalau dia punya
kepentingan
bisa
mempermudah dan
bisa mempersulit,”
jelasnya.
Permasalahan
anggaran ini juga
berkaitan
lurus
dengan
penyelenggaraan pemilukada di daerah
yang lingkungan
geografisnya susah.
Misalnya saja di dae
rah Papua, Papua Barat,
dan Maluku. Terbatasnya
anggaran
menyebabkan
rantai koordinasi menjadi lebih terbatas di dae
rah-daerah dengan wilayah
geografis yang berat.
Tantangan kedua adalah persoalan partisipasi
dalam pemilukada, baik
dari calon maupun dari
pemilih. Menurut Juri,
partisipasi masyarakat
dalam mencalonkan
diri sebagai pemim
pin daerah semakin

menurun. Alasannya, syarat menjadi calon
baik dari partai politik maupun perorangan
semakin berat.
“Di 2015 itu, pasangan calon di setiap
daerah itu tidak banyak. Dulu-dulu
calonnya bisa ada lima, tujuh, atau empat.
Sekarang jadi rendah. Paling banyak
daerah-daerah pilkada itu 3-4 calon saja.
Bahkan, 3 daerah itu calon tunggal di 2015.
Di 2017 ini, kecenderungan juga menurun
sangat drastis. Calon-calon paling banyak
hanya 2-3 pasangan calon dan calon
tunggalnya ada 9 daerah,” jelasnya.
Dari segi partisipasi pemilih, angka
masyarakat hadir di tempat pemungutan
suara makin lama makin berkurang.
Partisipasi pemilih dalam Pemilihan
Legislatif 2014 mencapai 75%. Pada
pemilihan presiden pada tahun yang sama,
jumlah partisipasi masyarakat dalam
memilih semakin turun, mencapai 70%.
Pemilukada 2015 kemarin semakin anjlok
hingga 68-69%. Bahkan, menurut Juri, di
daerah Medan, hanya 30% masyarakat yang
menyalurkan hak suaranya.
“Nah, saya enggak tau persis problemnya
apa. Tapi, ini terkait banyak sebab, misalnya
terkait dengan apatisme politik, apatisme
masyarakat terkait dengan banyak masalah
yang melingkupi mereka atau tidak percaya
dengan pemimpin politik atau pejabat-

akan menerima lebih dari enam surat
suara. “Bayangkan, kalau sistem pemilihan
legislatif masih seperti sekarang, dengan
sistem proporsional daftar calon terbuka,
satu surat suara saja sudah segini (besar),
maka akan repot,” jelasnya.

Tantangan

Penyelenggaraan pemilukada serentak
bukan tanpa tantangan. Pekerjaan rumah
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ada 365 hari. Jadi, rata-rata bisa satu hari
ada pilkada. Makanya kemudian, kalau ada
tegangan, konflik, dinamika politik bisa
diserentakkan di situ,” ujarnya.
Ke depan, seluruh daerah di Indonesia
akan menyelenggarakan pemilukada secara
bersamaan. Nah, jika mempertimbangkan
efisiensi, apakah mungkin penyelenggaraan
pemilukada serentak itu dibarengkan
dengan pemilu nasional (pemilihan
legislatif dan presiden)?
“Bisa jadi,” jawab Ketua KPU yang
pernah menjabat Ketua KPUD DKI
Jakarta selama dua periode itu. “Kita
belum tahu juga karena belum ada
aturannya. Namun, bagi saya
itu kurang efektif,” jelasnya.
Juri Ardiantoro menilai
jika pemilu nasional dan
pemilukada
serentak
diselenggarakan
secara
bersamaan
dalam satu waktu,
akan merepotkan
karena
pemilih
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pejabat hasil pilkada. Tapi, ini situasi
yang bagi KPU juga merisaukan karena
partisipasi pemilih itu tidak memengaruhi
hasil, tidak memengaruhi keabsahan calon
terpilih. Ini bisa jadi indikasi bahwa ada
kecenderungan atau ketidakpercayaan
masyarakat terhadap pemilu atau pilkada,”
jelas Juri soal alasan menurunnya angka
partisipasi pemilih dalam pemilihan umum.
Menurut Juri, tingkat partisipasi ini
harus dipecahkan dan didorong secara
bersama-sama agar masyarakat kembali
aktif dalam menggunakan hak pilihnya.
Sebab, pemilu itu penting dalam memilih
figur yang kelak menentukan arah
pembangunan bangsa.
Tantangan ketiga adalah soal keamanan.
Tiap-tiap daerah mempunyai keunikan
tersendiri, termasuk keunikan kerawanan
dalam penyelenggaraan pemilukada.
Tantangan keamanan di Jakarta dan di
daerah lain tentu saja berbeda.
“DKI ini masyarakatnya kan cenderung
rasional. Sekeras apa pun (konflik
dalam pemilukada) diselesaikan melalui
mekanisme yang ada. Jadi, tidak ada
misalnya kekerasan fisik. Sementara, di
daerah lain mungkin bisa saja terjadi, dan
beberapa kasus memang terjadi gangguan
keamanan, kekerasan terhadap KPU, kantor
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KPU, (bentrokan) antar-pendukung juga
ada,” ujar Ketua KPU.
Tantangan keamanan ini merembet
soal penggunaan media sosial dalam
berkampanye juga. Juri menilai banyak akun
media sosial yang justru tidak mendukung
jalannya pemilukada yang demokratis.
“Banyak akun yang tidak jelas
pemiliknya, tapi justru konten yang
disampaikan itu banyak mengadu
domba, banyak mengeksploitasi isu sara,
banyak mengampanyekan sentimen atau
kampanye hitam. Ini kan tidak bagus, ini
sama sekali tidak bagus dan memperburuk
citra pemilukada yang demokratis,” jelasnya.
KPU pun bekerja sama dengan pihak
kepolisian untuk memetakan tempattempat yang berpotensi rawan konflik.
Untuk urusan dunia digital, KPU juga
menggandeng Kominfo untuk menindak
dan memblokir akun-akun yang mengadu
domba.
“Kami minta polisi dan Kominfo
menindak
dan
memblokir
dan
memidanakan karena ini benar-benar
mengganggu. Sebab, sebagian masyarakat
bisa dipengaruhi oleh lalu lintas medsos
ini,” terangnya.
Nah, tantangan terakhir adalah soal
sistem penyelenggaraan pemilu dan

pemilukada serta independensi KPU
sebagai penyelenggara. Menurut Juri,
sistem penyelenggaraan pemilu ataupun
pemilukada seringkali dibuat untuk
jangka pendek, bukan dibuat dalam skala
jangka panjang. Ini dibuktikan dengan
adanya
pembuatan
undang-undang
baru dan gugatan terhadap UU baru itu
tiap akan menyelenggarakan pemilu
atau pemilukada. “Sehingga kita hanya
fokus ngurusin politik saja,” ujarnya. Jika
demikian, konsentrasi Indonesia dalam
memperbaiki kehidupan masyarakat pun
terhambat karena konsolidasi demokrasi
tidak berjalan dengan baik.
Juri pun mengingatkan pentingnya
independensi KPU. Independensi KPU
ini nantinya akan mampu meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap KPU
dan pemilu itu sendiri. Jika independensi
terjaga, masyarakat pun semakin percaya
terhadap hasil pemilu/pemilukada.
“Seluruh instrumen yang disiapkan
harus mengarah pada penguatan lembaga
KPU, penguatan profesionalisme KPU,
penguatan integritas KPU, dan penguatan
integritas hasil pemilu. Nah, itu yang harus
dilakukan. Makanya, usaha-usaha untuk
mengganggu usaha memperkuat integritas
KPU harus dikritisi,” jelasnya.
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Agar Memilih
Tak Lagi
Menakutkan
Mendekati hari Pemilukada 2017, ekskalasi konflik
di dunia digital kian memanas. Ancaman Pidana
bagi pihak penyebar kampanye negatif dan hitam
di ranah digital.

R

ATUSAN ribu umat Islam
yang berkumpul di Monas, 2
Desember lalu bukan tanpa
sebab. Berawal dari video
cuplikan Gubernur nonaktif
Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang
“keseleo lidah” tatkala mengunjungi
warga Kepulauan Seribu, beberapa ormas
Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI)
menyerukan umat Islam turun ke jalan
mendesak Gubernur nonaktif Basuki
diproses secara hukum. Ujaran Gubernur
Basuki dianggap menodai agama. Isu
semakin runyam lantaran Basuki juga
merupakan calon gubernur yang bakal
maju dalam Pemilukada Jakarta 2017.
Imbasnya, konstelasi perpolitikan Jakarta,

bahkan nasional memanas. Jakarta pun
masuk daftar rawan soal penyelenggaraan
Pemilukada 2017.

Viral

Tak pernah ada yang menyangka
kehadiran media sosial di dunia maya
akan mengubah pola hidup manusia.
Hanya butuh sekitar delapan tahun,
media sosial seperti Facebook dan Twitter
menjadi ruang publik baru dalam berbagi
informasi. Informasi kian hari kian cepat.
Persebarannya pun bisa dibilang hanya
dalam hitungan detik. Satu informasi bisa
jadi buah bibir berhari-hari atau dalam
bahasa teknologi media sosial disebut viral.
Soal kebenaran bisa saja menjadi nomor
dua. Ditambah lagi gadget kian hari kian

murah dan dapat dimiliki oleh siapa saja.
Kemajuan teknologi tersebut ikut
pula menyentuh arena demokrasi.
Masih ingat polarisasi politik menjelang
Pemilihan Presiden 2014. Ujaran kebencian,
kampanye negatif, bahkan menjurus hitam
bertebaran. Menurut catatan Komisi
untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
Kekerasan (KontraS) pada periode MeiJuni 2014, terdapat 62 pelanggaran HAM.
Kasus paling banyak adalah penyebaran
kebencian di media sosial. “Peristiwa
pelanggaran HAM dan kekerasan terkait
Pilpres selama satu bulan saja yaitu MeiJuni 2014 mencapai angka 62 peristiwa.
Paling banyak penyebaran kebencian yaitu
43 peristiwa,” kata Kepala Biro Pemantauan
dan Dokumentasi KontraS Ananto kala itu.
Bahkan, kader parpol pun ikut memanaskan
situasi media sosial.
Mendekati Pemilukada 2017, media
sosial kembali menjadi arena terbuka.
Menurut peneliti Wahid Institute Alamsyah
M. Dja’far, penyebaran konten intoleransi
di media sosial cenderung meningkat
mendekati hajatan demokrasi seperti
pemilihan presiden dan pemilukada.
“Itu terjadi manakala ada kesempatan,
dan opportunity yang biasa dipakai adalah
momen politik seperti pilkada dan pilpres,
saya kira pemerintah, aparat, dan masyarakat
luas harus berhati-hati agar memastikan
bahwa pemanfaatan kesempatan ini tidak
berlebihan dan menimbulkan ledakan
kekerasan, jadi ketika ada kekerasan itu bisa
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meningkat dan saya kira itu PR kita semua,”
jelas Alamsyah.
Contoh kasus viral video Ahok bisa
dijadikan cerminan. Hanya dalam hitungan
jam, video tersebut sudah menjadi viral
di media sosial. Sampai-sampai, seorang
warga bernama Irfan Noviandana memetisi
Ahok lewat situs change.org pada hari yang
sama. Pukul 20.00 di hari yang sama, sudah
36.108 orang menandatangani petisi ini.
Isu makin panas keesokannya.
Kelompok relawan Kotak Adja (Komunitas
Muda Ahok Djarot) melaporkan Buni Yani
terkait postingan video yang menampilkan
pernyataan Ahok. Imbas viral video
Gubernur Basuki memang bukan main
dan menjadi perbincangan nasional. Hanya
dengan satu cuplikan video, suhu panas
politik nasional meningkat drastis.

Menurut Damar Juniarto, Pegiat Forum
Demokrasi Digital, situasi di media sosial
akan semakin memanas menjelang hari
pencoblosan. “Yang kita akan masuki
sampai dengan Februari 2017 adalah
(ibarat) lautan kebencian ya. Jadi kita harus
pintar-pintar berenang. Berenanglah di
lautan ini agar tidak tenggelam,” katanya
seperti dikutip dari BBC Indonesia. Ia
juga menambahkan, akan banyak akun
yang dibuat untuk tujuan meningkatkan
elektabilitas calon dan menjatuhkan calon
lain. Gesekan di media sosial, menurut
Damar, bisa dihindari dengan menyaring
berita dan informasi, melakukan diskusi
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politik dengan orangorang
yang
dipercaya,
semisal keluarga, jangan ikut
menyebarkan hal-hal yang dirasa
buruk, dan menghindari debat
kusir dengan pihak yang berseberangan
politik.
Menanggapi maraknya penggunaan
media sosial sebagai media kampanye
negatif dan hitam, Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) bekerja sama dengan kepolisian
akan memonitor arus lalu lintas digital,
terutama soal kampanye. Selain tim sukses
pasangan calon, Bawaslu pun melarang
aktivitas kampanye oleh masyarakat.
Ancaman pidana akan dikenakan
bagi masyarakat yang bersikeras ikut
berkampanye, apalagi kampanye hitam.
“Kami akan menyusuri aktivitas akun
yang melakukan kampanye. Kalau dia
bukan tim kampanye, dia tidak boleh
melakukan aktivitas kampanye di media
sosial,” kata Komisioner Divisi Bidang

Hukum dan Penindakan Pelanggaran
Bawaslu Muhammad Jufri, “Apabila
ada orang yang bukan tim kampanye,
yang menggunakan akun medsos untuk
kampanye, itu yang dilarang, dan akan kena
pasal pidana.”
Pihak kepolisian pun sudah siap dalam
mengatasi kampanye hitam di arena
media sosial. Sistem daring pemantau
aktivitas media sosial sudah dibuat oleh
Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar
Kepolisian RI. Semua jenis pelanggaran
akan terpantau dan tercatat di Bareskrim.
“Sampai dengan hari ini pihak
Bareskrim sudah membuat sistem online
di seluruh Indonesia,” kata Kepala Unit
V Subdit Politik Dokumen Direktorat
Tindak Pidana Umum Bareskim Polri Ajun
Komisaris Besar Suzana Dias.

Peta Kerawanan

Selain di dunia digital, Bawaslu dan
kepolisian pun sudah memetakan potensi
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di depan rumah yang juga merangkap
Posko Pemenangan Teuku Islah. Menurut
Wakapolda Aceh, Brigjen Pol. Bambang
Soetjahyo, kepolisian daerah Aceh sudah
memetakan potensi konflik di wilayahnya.
Di Aceh, menurut Wakapolda, 851 TPS
masuk atau kategori merah.
Soal kekerasan pemilukada di Aceh,
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
(Perludem) menilai, tren kekerasan
dalam Pemilukada Aceh 2017 cenderung
meningkat dan memusat pada aktor-aktor
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rawan konflik di 101 daerah penyelenggara
Pemilukada 2017. Akhir Agustus lalu, dua
bulan sebelum ekskalasi Pemilukada 2017
makin panas, Bawaslu sudah merilis Indeks
Kerawanan Pemilu. Kala itu, Jakarta masuk
lima besar daerah yang rawan konflik,
dengan angka 2,297 (dari skala 0-5).
Indeks Bawaslu ini diukur berdasarkan tiga
aspek: penyelenggaraan, kontestasi, dan
partisipasi. Keempat daerah yang paling
berpotensi konflik adalah Papua Barat,
Aceh, Banten, dan Sulawesi Barat.
Di Aceh, hingga November 2016, sudah
ada 18 tindak kekerasan yang terjadi.
Berdasarkan data dari AcehHariIni, tindak
kekerasan di Aceh bahkan jauh lebih
kasar dibandingkan di ibukota. Mulai
dari perusakan alat peraga kampanye,
pengeroyokan,
bentrokan
antarpendukung, penikaman, bahkan hingga
penembakan oleh orang tak dikenal. Kasus
teranyar, 15 November 2016, di Kabupaten
Bener Meriah terjadi pelemparan granat

tertentu, utamanya eks kombatan yang
tergabung dalam Partai Aceh dan Partai
Nasional Aceh. Meski demikian, Perludem
juga melihat adanya peningkatan strategi
pendekatan yang dilakukan oleh kedua
partai lokal Aceh tersebut.
“Misalnya melakukan komunikasi
politik demi mendapatkan dukungan
partai nasional (parnas). Upaya tersebut
merupakan langkah yang patut didukung
dan dipertahankan karena menggambarkan
perbaikan perilaku politik di Aceh yang
lebih elegan,” jelas Kholilullah P, peneliti
Perludem.
Sayangnya, seruan-seruan provokatif
dari kedua belah pihak masih bertebaran
di media sosial. Situasi ini mengakibatkan
potensi konflik kekerasan di Pilkada Aceh
tidak menurun.
Setali tiga uang dengan Aceh,
penyelenggaraan pemilukada di Papua
Barat dan Papua kerap diwarnai tindak
kekerasan. Sejak 2005 hingga 2013, sudah

tercatat 12 tindak kekerasan. Mirip-mirip
dengan Aceh, tindak kekerasan itu berupa
perusakan hingga bentrokan antarpendukung. Menghadapi Pemilukada 2017,
Polda Papua sudah memetakan daerahdaerah penyelenggara Pemilukada ke dalam
tiga kategori rawan.
Wilayah yang masuk kategori rawan 1
adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura,
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Yapen,
Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten
Mappi. “Potensi konflik di daerah ini
seperti konvensional, demo. Anarkis
perusakan kantor KPU dan pengancaman,”
kata Kabid Humas Polda Papua Kombes
Patrige Renwarin. Sementara daerah
rawan dua meliputi Kabupaten Nduga dan
Kabupaten Dogiyai. Menurut Patrige,
dua daerah tersebut sejak awal sudah ada
gesekan antara calon pemilih.
Di daerah rawan 3 ini yang paling
mengkhawatirkan. Kabupaten Lani Jaya,
Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten
Tolikara, dan Kabupaten Yapen masuk
kategori rawan 3. Memang, di daerah
ini ada atau tidak ada pemilukada kerap
dilanda konflik sosial. “Daerah-daerah yang
sering terjadi gangguan kriminal kelompok
bersenjata,” jelasnya.
Untuk
pengamanan
gelaran
Pemilukada 2017, pihak kepolisian
akan mengerahkan 71.983 personel.
Pengamanan ini sudah dimulai sejak
tahapan Pemilukada berjalan. Untuk
pembagian jumlah personel, polisi akan
menyesuaikan dengan tingkat kerawanan
daerah penyelenggara. Sementara ini,
menurut Juru Bicara Mabes Polri Boy Ralfi
Amar, tiga daerah yang dinilai berpotensi
konflik tinggi adalah Aceh, Jakarta, dan
Papua Barat.
Soal anggaran, kepolisian mendapatkan
Rp923 miliar. Jumlah ini akan dibiayai
sepenuhnya dari masing-masing APBD
penyelenggara
pemilukada.
“Kalau
diinventarisasi di seluruh Indonesia, 101
Pilkada itu di angka Rp923 miliar. Itu adalah
kalkulasi nasional untuk pelaksanaan
101 wilayah Pilkada Serentak untuk
pengamanan oleh polda dan polres-polres,”
kata Kadiv Humas Polri, Irjen Boy Rafli
Amar.
Kepolisian juga akan menggalakkan
gerakan cipta pemilukada kondusif dengan
para pemegang stakeholders: KPU, Bawaslu,
Pemda, pasangan calon, dan pendukung.
Sinergisitas ini diharapkan bisa mencegah
kecurangan dan konflik sosial dalam
penyelenggaraan Pemilukada 2017.
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EMILIHAN Kepala Daerah
(Pilkada)
adalah
proses
mendapatkan kepala daerah
secara demokratis melalui
pemilihan langsung oleh rakyat
setempat. Sesuai aturan, calon kepala
daerah harus melalui masa kampanye, yaitu
menyampaikan janji kepada konstituen
mengenai program-program pembangunan
apa saja yang akan dilaksanakan seandainya
pasangan calon kepala daerah ini terpilih
kelak.
Supaya terpilih, pasangan calon kepala
daerah biasanya menjanjikan apa saja
yang menjadi keinginan, harapan, citacita, dan mimpi-mimpi rakyat setempat.
Sesungguhnya ada dua persyaratan yang
harus dipatuhi oleh calon kepala daerah,
yaitu pertama, silahkan berjanji apa saja
kepada rakyat, tetapi harus berkoridor
kepada Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
Kedua, apabila terpilih kelak, maka
pasangan kepala daerah terpilih harus
menyusun janji-janji kampanyenya ke
dalam ‘buku hutang’ yang harus dibayar
selama lima tahun ke depan, yaitu berupa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah.
Di atas kertas, persyaratan tersebut
sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun dalam
kenyataan kehidupan sehari-hari, Pilkada
sebagai proses demokratis malah banyak
menimbulkan kegaduhan.
Dalam beberapa waktu terakhir,
kegaduhan politik yang terjadi di negeri
ini begitu menyesakkan ruang publik.
Dalam kegaduhan itu, banyak pihak yang
mulai mempertanyakan kelangsungan
kebhinekaan maupun toleransi dalam
kehidupan berbangsa. Tapi benarkah
persoalan kebhinekaan dan toleransi di
negeri ini sedang mengalami krisis?
Sebelum menelaah situasi krisis
tersebut, perlu dipahami bahwa kegaduhan
ini sesungguhnya buah dari demokrasi yang
tengah diagungkan di negeri ini. Pada masa
sekarang, siapa saja bisa bersuara secara
bebas dan terbuka di ruang publik. Tak
sedikit juga, kebebasan dan keterbukaan
itu mengevaluasi maupun mengkritik
kebijakan para pemimpin yang tengah
berkuasa. Lalu ditambah dengan semakin
luasnya jangkauan akses internet di negeri
ini, perang opini melalui udara untuk
saling mempengaruhi semakin berserakan.
Hasilnya, seperti yang sudah kita rasakan
saat ini, yakni politik gaduh.
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Lantas salahkah dengan demokrasi
yang tengah diagungkan di negeri ini?
Fareed Zakaria, seorang kolumnis ternama
kelahiran India sekaligus juga penyandang
gelar PhD dari Harvard University, pernah
melakukan sejumlah riset terhadap negaranegara yang menjalankan demokrasi.
Dalam riset tersebut, ia mengukur indikator
income per kapita sebagai salah satu
parameter bagi keberhasilan tegaknya

demokrasi di sebuah negara. Ia berasumsi
bahwa salah satu faktor utama untuk
keberhasilan demokrasi adalah minimal
income per kapita sebuah negara itu sebesar
6000 dolar AS. Sementara Indonesia ketika
memasuki era demokratisasi baru memiliki
income per kapita 3000 dolar AS. Artinya,
dari salah satu parameter tersebut terlihat
bahwa Indonesia masih belum cukup siap
untuk menjalankan demokrasi.
Lalu apa implikasi dari ketidaksiapan
tersebut? Salah satu contoh yang paling
jelas dapat disaksikan dalam setiap kali
penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Pada masa Orde Baru, upaya membeli
suara atau praktek money politic masih
dilakukan secara tersembunyi. Sementara pada era reformasi semuanya menjadi
begitu terbuka. Tak ada lagi rasa malu
untuk menolak praktik money politic.
Bahkan slogan-slogan ‘Ambil Uangnya,
Jangan Pilih Orangnya’ menjadi ajakan
yang justru disuarakan oleh banyak
tokoh publik. Inilah sebuah bentuk
kesesatan berpikir dan bersikap yang
ditumbuhkan di negeri ini.
Konsekuensi dari sikap yang begitu
permisif terhadap praktik money politic
dalam setiap penyelenggaraan pemilu maka
lahirlah pemimpin-pemimpin bermodal
besar atau disokong para pemilik modal.
Artinya, proses pengalihan kekuasaan
itu hanya bermuara kepada kelompokkelompok berkapitalisasi melimpah saja.
Sementara mereka yang memiliki cakap
kemampuan memimpin serta punya
keberpihakan kepada publik namun tidak
disokong para kaum kapitalis maka akan
sangat sulit untuk menemukan mereka
berada di dalam lingkar kekuasaan.
Itulah yang terjadi pada masa
sekarang. Dan sudah menjadi rahasia

umum, siapapun yang hendak bertarung
di medan politik praktis membutuhkan
gelontoran dana segar yang besar. Padahal
jika kita gunakan rujukan pada sila
keempat di dalam Pancasila, ‘Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan’
maka sesungguhnya fenomena politik
yang terjadi di negeri ini sudah sangat
menyimpang dari filosofi dasar bangsa.
Dan sangat disayangkan, kita semua seakan
mengacuhkan, bahkan mengabaikan
Pancasila tersebut untuk dijadikan pijakan
untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sehingga tidak heran ketika eksistensi kebhinekaan dan toleransi itu kembali
dipertanyakan maka sesungguhnya kita
sedang menggugat juga hadirnya demokrasi itu sendiri di negeri ini. Bukankah kebhinekaan dan toleransi itu merupakan
bagian dari butir-butir di dalam Pancasila?
Dalam sila pertama, misalnya, sesungguhnya telah terkandung makna bahwa
kita harus bisa saling hormat menghormati, bekerja sama antarpemeluk agama
dan penganut-penganut kepercayaan yang
berbeda-beda sehingga terbina kerukunan
hidup. Begitu juga dalam butir sila kedua
Pancasila yang mengembangkan nilai untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
dan sikap tenggang rasa.
Dalam ruang yang terbatas ini,
penulis hanya ingin menyimpulkan
bahwa demokrasi itu akan bisa membawa
kebaikan. Tapi seperti yang disampaikan
oleh Fareed Zakaria, rasanya masih banyak
pekerjaan rumah yang harus terus diperbaiki
kalau Indonesia ingin menjadi negara yang
menjalankan sistem demokrasi. Dan untuk
menuju tahapan besar tersebut, tentunya
janganlah kita abaikan Pancasila sebagai
pondasi kehidupan berbangsa di negeri ini.
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ALAM sejarah pemerintahan
di Indonesia, kita mengenal
beberapa tata cara pemilihan
dan pengangkatan kepala
daerah baik sebagai gubernur
maupun sebagai bupati/wali kota. Pada
masa perjuangan untuk mempertahankan
kemerdekaan sampai dengan masa Orde
Lama, pengangkatan kepala daerah tidak
dilakukan melalui pemilihan umum, tetapi
diangkat langsung oleh pemerintah pusat
(dalam hal ini presiden sebagai kepala
negara). Hal ini dilakukan karena kondisi
bangsa Indonesia saat itu sedang berupaya
mempertahankan
kemerdekaan dan
sedang menata sistem pemerintahan dan
sistem politik negara.
Namun, sejak pemerintahan Orde
Baru, sistem pengangkatan ini mengalami
perubahan yang mendasarkan pada
prinsip-prinsip pemerintahan negara,
antara lain, bentuk negara adalah negara
kesatuan (uni), presiden adalah kepala
negara sekaligus kepala pemerintahan,
pemerintahan bersifat sentralistik dan
pembentukan otonomi daerah berdasarkan
asas desentralisasi dan perbantuan
(medebewind), dan pemilihan untuk
pimpinan negara dan pimpinan daerah
dilakukan secara bertingkat dalam hal ini
presiden dipilih oleh MPR-RI dan Kepala
Daerah dipilih oleh DPRD.
Ketika Orde Reformasi memegang
kekuasaan pemerintahan negara pada
1998, dimulailah perubahan-perubahan
yang sangat signifikan dan mendasar, yakni
dengan diterapkan dan diberlakukannya
prinsip-prinsip baru dalam pengelolaan
tata-pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut
adalah kedaulatan ada di tangan rakyat
dan dilaksanakan langsung oleh rakyat,
bentuk negara adalah kesatuan dengan
pembentukan daerah otonomi seluasluasnya melalui penyerahan seluruh urusan
pemerintahan kecuali 6 (enam) urusan,
yaitu pertahanan, keamanan, keuangan dan
moneter, hukum, politik luar negeri, dan
agama, serta perubahan yang menyangkut
tata cara pemilihan presiden yaitu dipilih
langsung oleh rakyat dan kepala daerah juga
dipilih oleh rakyat secara langsung.
Khusus dalam rangka pemilihan umum
kepala daerah pada awalnya pemilihannya
dilakukan secara parsial di setiap daerah.
Namun, pemilukada langsung parsial
tersebut menimbulkan efek negatif. Efek
tersebut di antaranya berupa pemborosan
anggaran negara, timbul “joke” tiada hari
tanpa pemilihan umum, pembiayaan yang
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Momentum
Pembelajaran
Politik dan
Pembenahan
Sistem Demokrasi
di Indonesia
mahal untuk calon peserta, persengketaan
pemilukada dari berbagai daerah yang
membengkak luar biasa di lembaga
peradilan, baik Mahkamah Konstitusi
maupun Peradilan Tata Usaha Negara,
dan yang sangat memprihatinkan adalah
persengketaan pemilukada ini berkembang
menjadi konflik horizontal di berbagai

daerah pasca-terselenggaranya pemilihan.
Untuk membenahi agar lebih efisien
dan efektif dimulailah penataan sistem
pemilukada dengan diperkenalkannya
pemilukada serentak. Tahap pertama
pelaksanaannya dimulai pada 2015 melalui
Undang-undang Nomor 1 tahun 2015,
yang akan dilanjutkan dengan Pemilukada
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Nah, melalui pemilukada serentak
ini hendaknya dijadikan momentum
pembelajaran politik untuk membenahi
sistem demokrasi di Indonesia. Perlu
dilakukan
langkah-langkah
untuk
menciptakan pemilukada serentak yang
lebih baik. Pertama, anggaran pemilukada
yang dilaksanakan di berbagai daerah
dialokasikan oleh pemerintah pusat
bersama-sama dengan pemerintah daerah.
Untuk itu, perlu dilakukan pembenahan
dan sinkronisasi sistem penganggarannya.
Hal ini penting karena ada beberapa daerah

ke KPUD. Ada pula masalah sinkronisasi
penyiapan anggaran untuk pemilukada oleh
pemerintah pusat dan daerah, serta masih
lemahnya penegakan hukum terhadap
pelanggaran aturan pemilukada.
Persoalan kedua terkait dengan
kehidupan kepartaian, antara lain, belum
terbangunnya koalisi partai politik
pengusung calon yang dilandasi oleh
kesamaan ideologi dan program. Rekrutmen
dan pendidikan kader partai politik juga
belum berfungsi secara maksimal sehingga
kualitas kader partai sebagai calon kepala
daerah masih rendah. Ditambah lagi
komunikasi politik yang dilakukan oleh
partai-partai pengusung calon kepala
daerah belum bekerja secara maksimal
karena lebih bersifat transaksional (“hanya
bersifat sewa kendaraan”).
Persoalan ketiga terkait dengan
kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.
Tingkat partisipasi rakyat dalam mengikuti
pemilukada masih belum maksimal
(berkisar 60-70% pemilih terdaftar). Selain
itu, kontrol sosial oleh masyarakat madani
dan NGO terhadap penyelenggaraan pemilu
juga masih rendah di berbagai daerah, dan
masih berkembangnya sikap “transaksional
dan menggadaikan kepentingan politiknya
selama 5 tahun” dalam kehidupan
masyarakat.

otonom yang pendapatan asli daerahnya
kurang memadai sehingga tidak mampu
membiayai rumah-tangganya sendiri
dan sangat bergantung pada DAU dan
DAK dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahannya.
Selain itu, melalui momentum ini,
perlu juga segera diadopsi sistem pemilihan
berbasis teknologi elektronik. Sistem ini
akan mengurangi kelemahan pemilihan
umum “coblos langsung”, misalnya
kecurangan dan perubahan saat perjalanan
dari TPS sampai ke KPUD. Dalam rangka
membangun pemilukada yang baik,
tidak kalah penting adalah penegakan
hukumnya. Kewenangan Bawaslu pun perlu
diperluas sebagai penyelidik, penyidik, dan
penuntut sekaligus sehingga prosesnya
tidak akan mengalami “kedaluwarsa”.
Tidak kalah pentingnya adalah integritas
dan penegakan hukum oleh Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Kedua, sudah saatnya untuk dilakukan
penyederhanaan jumlah partai politik
secara alamiah melalui ketentuan electoral
threshold ataupun parliamentary threshold
sehingga pembentukan koalisi partai
politik akan lebih mudah. Dalam rangka
mengurangi terjadinya konflik horizontal
pasca-pemilukada,
hendaknya
perlu
langkah kebijakan untuk mengubah sistem
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Serentak tahap kedua pada tahun 2017.
Pemilukada serentak ini pun masih
meninggalkan berbagai persoalan baik
dilihat dari sistem maupun penguatan
kehidupan politik. Persoalan pertama
terkait dengan sistem penyelenggaraan
pemilihan
umum.
Penyelenggaraan
pemilukada ini masih terjadi pelanggaran
dan kecurangan yang dilakukan oleh
(oknum) penyelenggara pemilu dan peserta
pemilu beserta tim suksesnya. Bahkan
terdapat kasus terjadinya perubahan
“suara” saat perjalanan dari TPS sampai

keanggotaan partai politik dari sistem
berbasis massa menjadi sistem berbasis
kader dan massa mengambang (floating
mass), serta mengubah sistem kampanye
dengan pengumpulan massa di lapangan
menjadi kampanye terbatas di ruang
tertutup.
Selain itu, partai politik selalu juga
harus melakukan komunikasi politik secara
intens dan berbuat nyata di lingkungan
masyarakat. Dengan demikian, masyarakat
mengerti dan memahami program dan
kegiatan partai secara berkesinambungan
dan memperoleh manfaat nyata tentang
apa-apa yang telah diperbuat oleh partai
politik untuk kepentingan sosial. Hal ini
penting untuk mengikis sikap transaksional
dari masyarakat. Untuk mendukung
tumbuhnya kader partai politik yang
berkualitas, partai politik harus mengubah
sistem kaderisasi menjadi sistem kaderisasi
yang terstruktur, terorganisasi, dan
terencana secara berjenjang, melalui
penempatan dan penugasan serta
berkesinambungan.
Ketiga, dalam upaya meningkatkan
partisipasi politik masyarakat, kiranya
partai-partai politik beserta pasangan
calon kepala daerah masing-masing
menyusun program pembangunan yang
akan dilaksanakan selama 5 tahun bila
yang bersangkutan terpilih, Program itu
juga disosialisasikan serta dikomunikasikan
kepada masyarakat jauh-jauh hari sebelum
pemilihan. Untuk menciptakan hal
tersebut perlu didukung dengan sistem
perekrutan kader yang baik. Dengan
demikian, masyarakat akan mengerti dan
memahami. Masyarakat pun benar-benar
“tidak membeli kucing dalam karung atas
calon kepala daerahnya”.
Pemilukada juga akan berjalan dengan
baik dan jujur apabila peranan masyarakat
madani dan NGO sebagai lembaga
kontrol sosial berkembang dengan baik.
Pemerintah wajib mendorong adanya
pelibatan mahasiswa, LSM, dan organisasi
pemuda sebagai pengawas independen
dalam pemilukada di berbagai daerah.
Hal ini penting karena peran mereka di
berbagai daerah saat pemilukada dinilai
belum maksimal.
Pemilukada yang dilaksanakan di semua
provinsi dan kabupaten/kota merupakan
cermin pelaksanaan sistem demokrasi di
Indonesia. Semoga melalui pembenahan
yang telah dijelaskan kontribusi pemilukada
akan semakin besar dalam mewujudkan
demokrasi yang substansial di Indonesia.
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Membangun
Pemilukada
yang Substantif
dan Berkualitas

U

NTUK kedua kalinya Indonesia
akan
melangsungkan
pemilukada
serentak,
15
Februari 2017. Ada 101 daerah
yang ikut serta, yakni 7 provinsi,
76 kabupaten, dan 18 kota. Ketujuh provinsi
tersebut yaitu Aceh, Bangka Belitung,
Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua
Barat dan DKI Jakarta. Dibandingkan
dengan pemilukada serentak pertama (15
Desember 2015) yang diikuti 264 daerah,
jumlah peserta pemilukada serentak kedua
jelas jauh lebih kecil.
Bagi Indonesia pemilukada langsung
bukan hal baru. Selama rentang waktu
2005-2015 (termasuk pemilukada serentak
pertama 2015), Indonesia sudah berhasil
menggelar lebih dari 1.296 pemilukada
dengan damai dan demokratis. Meskipun
demikian, secara substansial hasilnya
masih belum mampu melahirkan pimpinan
daerah yang partisipatif, transparan, dan
akuntabel (good governance). Masih
banyak persoalan yang perlu diperbaiki,
seperti fungsi partai sebagai sarana
komunikasi politik. Dalam hal ini, partai
masih belum mampu menangkap dan
menyalurkan aspirasi rakyat, misalnya,
dalam proses rekrutmen calon kepala/wakil
kepala daerah. Tidak jarang rakyat di-fait
accompli oleh partai untuk menerima calon
yang diusungnya. Sementara itu, tidak
sedikit pula kepala daerah terpilih yang
tidak memegang amanah yang diembannya
dan berurusan dengan hukum. Sebagai
gambaran, menurut catatan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) sejauh ini
ada 361 kepala daerah di Indonesia terlibat
kasus korupsi yang terdiri atas 343 bupati/
wali kota dan 18 gubernur tersandung
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korupsi. Bahkan menurut data terakhir
yang tercatat dalam Kementerian Dalam
Negeri saat ini jumlahnya sudah mencapai
371.
Tak bisa dinafikan bahwa pemilukada
langsung masih menghadapi sejumlah
tantangan yang menghambat terwujudnya
pemerintahan yang efektif. Satu hal yang
akan disorot adalah soal mahar politik.
Sesuai dengan tujuan pemilukada serentak
yang dimaksudkan untuk menekan
ongkos politik pemilukada, hal yang sama
seharusnya juga ditunjukkan partai politik.
Dugaan mengenai adanya mahar politik,
misalnya, perlu dijawab dengan tindakan
nyata bahwa partai juga memiliki komitmen
besar untuk mewujudkannya.

Menuju Demokrasi Substantif

Pemilukada langsung merupakan salah
satu terobosan politik yang signifikan dalam
mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal
di mana rakyat memilih pemimpinnya
secara langsung. Tak sedikit teoretisi
demokrasi yang mengatakan bahwa pada
dasarnya semua politik itu lokal. Artinya,
demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh
dan berkembang secara baik bila didukung
oleh mantapnya nilai-nilai demokrasi lokal.
Pelaksanaan pemilukada langsung pada
dasarnya juga merupakan tindak lanjut
realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang
meliputi jaminan atas nilai-nilai kebebasan
individu dan persamaan khususnya
dalam hak politik. Dalam konteks ini,
pemilukada langsung dapat dikategorikan
sebagai proses demokrasi formal yang
merupakan tindak lanjut jaminan terhadap
hak-hak politik tersebut. Oleh karena
itu, pemilukada harus juga dilihat bukan
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dan mengelolanya. Selanjutnya, menurut
Migdal, negara mampu melakukan peran
kontrol sosial sehingga warga negara mau
melakukan apa yang sebenarnya tidak ingin
dilakukan. Berhasil tidaknya kontrol sosial
ini akan mencerminkan kuat tidaknya
peran negara. Negara yang kuat, menurut
Migdal, adalah yang mampu melakukan
tiga fungsi dasar tersebut.
Tahapan pemilukada serentak kedua
2017 sudah memasuki masa kampanye
dan hampir memasuki masa pemungutan
suara. Meskipun waktu pencoblosannya
tidak lama masyarakat perlu diingatkan
untuk menggunakan haknya secara
bertanggung jawab. Jangan sampai
kesempatan lima menit di bilik suara
berdampak negatif pada kehidupannya 5
tahun ke depan. Di banyak daerah angka
golput masih tinggi. Menurut hasil hitung
cepat yang dilakukan Lingkaran Survei
Indonesia dan Lembaga Survey Kebijakan
Publik (LSKP) dalam pemilukada serentak
2015 angka golput di kota Samarinda,
misalnya, mencapai 53,42 persen
Kondisi tersebut tentunya tak bisa
dibiarkan. Demokrasi seharusnya
bisa menyejahterakan. Tetapi,
karena
demokrasi
bukan
sebuah pemberian, ia harus
diperjuangkan
secara
sungguh-sungguh.
Prosesnya pun tidak sekali
jadi, melainkan sebuah
proses panjang yang
senantiasa bergulir tiada
henti. Sebuah negara
yang sudah demokratis
sekali pun bisa kembali
menjadi tak demokratis
bila
stakeholders–nya
tak mampu merawatnya
dengan baik. Oleh karena
itu, kerja keras diperlukan
untuk membangun kesadaran
kelas politik yang baik agar semua
stakeholders, termasuk juga rakyat,
dapat menggunakan hak dan kewajiban
politiknya secara bertanggung jawab.
Dalam konteks pemilukada serentak
setidaknya ada beberapa hal yang perlu
diperbaiki. Pertama, untuk menghindari
mahar politik,
peraturan tentang
pendanaan partai perlu dikaji ulang. Salah
satunya adalah bantuan dana dari negara
dan swasta kepada partai politik. Hal ini
penting agar parpol tidak mencari jalan
dengan penggalangan dana secara illegal.
Selama ini parpol, lembaga legislatif
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sebatas pesta demokrasi lokal, melainkan
juga sebagai instrumen proses pendalaman
demokrasi, khususnya di tingkat provinsi,
kabupaten dan kota, dan sarana rekruitmen
pemimpin.
Pemilukada adalah bagian dari proses
penguatan dan pendalaman demokrasi
(deepening democracy) serta upaya
mewujudkan tata pemerintahan yang
efektif. Dari sisi masyarakat, pendalaman
demokrasi merujuk pada pelembagaan
penguatan peran serta masyarakat dalam
aktivitas politik formal di tingkat local state.
Pemilukada langsung menjadi langkah awal
bagi penguatan peran masyarakat. Peran ini
tentunya harus berkesinambungan sampai
terjadinya pergantian pemerintahan.
Dengan begitu, peran masyarakat akan
senantiasa mewarnai perwujudan program
pemerintah daerah, dan sebaliknya
pemerintah daerah akan mendapat
dukungan penuh dari masyarakat.
Pendalaman
demokrasi
juga

dapat dipandang sebagai upaya untuk
mewujudkan pemerintahan yang efektif.
Menurut Migdal (1988), negara dan
masyarakat seharusnya saling bersinergi
sehingga bisa saling memperkuat perannya
masing-masing. Dengan kapasitasnya
negara diharapkan mampu melakukan
penetrasi ke dalam masyarakat, mengatur
relasi sosial, mengambil sumber daya
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menjadi sangat menentukan. Rakyat harus
dididik untuk melek politik.
Kelima, kiranya perlu dipertimbangkan
untuk mengubah ‘pemilukada serentak’
menjadi ‘pemilukada lokal serentak’.
Dengan demikian, pemilu nasional (untuk
memilih presiden, DPR dan DPD) dilakukan
secara terpisah dari pemilu lokal (untuk
memilih gubernur, wali kota dan bupati
dan DPRD). Selain demi efisiensi, juga demi
menjaga keamanan nasional. Pemilukada
rawan gesekan sosial, sementara, jumlah
aparat keamanan terbatas.

Catatan Penutup
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Dinamika pemilukada selama rentang
waktu 2005-2016 menunjukkan bahwa
tantangan yang dihadapi daerah dalam
melaksanakan pemilukada cukup berat.
Sebagai bagian proses learning by doing
pelaksanaan demokrasi lokal, kekuatankekuatan sosial (societal forces) dalam
masyarakat tidak hanya mendorong
perbaikan desain pemilukada tapi juga
reformasi partai politik. Seiring dengan
itu, perlu pula didorong keikutsertaan
calon perseorangan dalam pemilukada
agar makna kontestasi lebih terasakan dan
kecenderungan munculnya calon tunggal

UNSYIAH.AC.ID

dan eksekutif acapkali dicap sebagai
sarang koruptor yang salah satunya untuk
membiayai partai.
Kedua, penyederhanaan parpol perlu
dilakukan agar beban negara berkurang.
Ini tidak berarti bahwa kebebasan untuk
mendirikan parpol menjadi tertutup.
Siapa pun tetap berhak, termasuk untuk
berkontestasi dalam pemilu/pemilukada
dan memperebutkan kekuasaan sepanjang
memenuhi persyaratan. Sejalan dengan
itu, parpol harus memiliki komitmen
yang kuat untuk membangun demokrasi
di internalnya dan menjadikan partainya
sebagai partai kader dalam arti yang
sesungguhnya.
Ketiga,
peningkatan
kualitas
pemilukada serentak juga memerlukan
perbaikan undang-undang/peraturan dan
rekrutmen penyelenggara pemilu. Undangundang dan peraturan pemilukada harus
dibuat tepat waktu agar penyelenggara
pemilu bisa mempersiapkan sarana dan
prasarana pemilukada dengan baik sesuai
dengan jadwal. Sebagaimana diketahui,
ketika tahapan pemilukada serentak sudah
berjalan, KPU masih dibayangi oleh revisi
UU Pemilukada.
Agaknya masalah yang paling
riskan dan dapat memengaruhi kualitas
pemilukada adalah masalah rekrutmen
penyelenggara pemilukada, yakni KPUD
dan Panwaslu. Ditengarai tidak sedikit
yang independensinya dipertanyakan
karena pemilihannya berbau kolusi. Dari
ratusan laporan yang masuk ke DKPP,
pasca pileg 2004 ada 98 anggota KPU dan
Bawaslu yang dipecat. Kegagalan dalam
mewujudkan pemilukada yang jujur dan
adil bisa berdampak fatal terhadap stabilitas
keamanan nasional.
Keempat, keberhasilan pemilukada
serentak sangat ditentukan oleh partisipasi
rakyat. Rakyat harus didorong untuk
tidak sekadar memperlihatkan partisipasi
voluntirnya, tetapi partisipasinya yang
bersifat deliberasi. Dengan itu, rakyat perlu
didorong untuk membangun ruang sosial
untuk menyalurkan aspirasi, usul, dan
kritiknya, baik sebelum maupun pascapemilukada serentak. Seiring dengan itu
rakyat harus memperoleh pendidikan
politik yang memadai karena kebijakankebijakan pemerintah yang memengaruhi
keseluruhan hidup mereka bersumber dari
keputusan-keputusan politik. Dalam hal
ini, selain pentingnya peningkatan kualitas
demokrasi, peningkatan pemahaman rakyat
atas hak-hak dan kewajiban politiknya

bisa dibendung.
Keikutsertaan calon perseorangan
dalam pemilukada setidaknya bisa
menjadi jembatan (bridging) macetnya
fungsi representasi yang sejauh ini belum
dilakukan parpol secara memadai. Selain
itu, hal ini juga berpengaruh positif terhadap
proses pencerahan atau pembelajaran
politik kepada masyarakat. Bahkan, bagi
parpol ini merupakan sebuah tantangan
dalam berbenah diri untuk menjadi pilar

demokrasi.
Pengalaman pemilukada serentak
2015 di 264 daerah (provinsi, kabupaten
dan kota) menunjukkan dengan jelas
bahwa meskipun di sebagian besar daerah
pemilukada berlangsung relatif damai,
substansi nilai-nilai demokrasinya belum
tersentuh seluruhnya. Hal ini setidaknya
bila dilihat dari prinsip penyelenggaraan
pemilukada dengan merujuk pada (1)
jaminan akan representasi politik (jujur
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dan adil, keleluasaan memilih calon), (2)
peningkatan efektivitas pemerintahan
(kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
kompak, birokrasi yang netral, dukungan
yang kuat dari DPRD dan masyarakat), dan
(3) penyelenggaraan pemilukada secara
efisien (pembiayaan yang rendah yang
ditanggung pemerintah pusat, pemda,
KPU/KPUD dan calon).
Ke depan pelaksanaan demokrasi lokal
melalui pemilukada serentak perlu diperbaiki
secara substantif, khususnya, terkait perilaku
distortif atau menyimpang/melanggar
yang dilakukan para peserta pemilukada.
Untuk itu, diperlukan respon yang tangkas
dari daerah-daerah mengingat keragaman
atau pluralitas lokal yang mereka miliki
bisa dimaksimalkan untuk menghasilkan
pemilukada serentak yang lebih berkualitas.
Misalnya, pengalaman-pengalaman yang
dapat dipelajari dari pelaksanaan pemilukada
serentak 9 Desember 2015 yang lalu di

provinsi, kabupaten dan kota. Harapannya
jelas bahwa pemilukada bisa meningkatkan
kesadaran politik masyarakat, khususnya
dalam konteks partisipasi dan kontestasi
untuk memilih pemimpin daerah yang
kompeten.
Pemilukada serentak diharapkan
mampu mengurangi kebosanan masyarakat terhadap pemilukada, dan sebaliknya meningkatkan semangat mereka
agar angka golput menurun. Oleh karena
itu, partisipasi masyarakat dalam pemilukada perlu dijaga dan dicermati agar tetap
dalam koridor demokrasi. Pemilukada yang
demokratis memenuhi dua syarat penting
yaitu partisipati masyarakat pemilih dan
adanya kontestasi. Pemilukada yang subs
tantif dan berkualitas sekurang-kurangnya
direfleksikan melalui terpilihnya pemim
pin yang siddiq (jujur), amanah (trusted), t
abligh (transparan/komunikatif),
fathonah (bijaksana) dan kompeten.

Pemilukada
adalah bagian dari
proses penguatan
dan pendalaman
demokrasi
(deepening
democracy) serta
upaya mewujudkan
tata pemerintahan
yang efektif. Dari
sisi masyarakat,
pendalaman
demokrasi merujuk
pada pelembagaan
penguatan peran
serta masyarakat
dalam aktivitas
politik formal di
tingkat local state.
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Simbiosis Politik
dan Bisnis

L

dalam negeri. Artinya secara tidak langsung
dampak pemilukada memang diharapkan
dapat mendongrak konsumsi sehingga
berpengaruh terhadap perekonomian nasional.
“Dinamika politik tentu berpengaruh
terhadap dunia bisnis. Kegiatan investasi
perlu adanya inovasi, birokrasi perizinan, serta
sektor perbankan yang diharapkan mampu
mendukung sektor bisnis dalam menghadapai
pengaruh situasi dan kondisi politik,” ujarnya
kepada Majalah SWANTARA.
Sederhananya, menurut Irwanda, jika situasi
politik mendukung, maka bisnis secara umum
akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar
saham, misalnya, situasi politik yang kondusif
akan membuat harga saham naik. Sebaliknya,
jika situasi politik tidak menentu, maka akan
menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis.
“Dengan langkah yang dilakukan
secara terencana dan terorganisir harapan
terwujudnya etika pemerintahan, etika
profesi, dan etika bisnis yang ideal akan dapat
terwujud,” pungkas lulusan PPRA 54 Lembaga
Ketahanan Nasional ini.

PINIMG.COM

Irwanda S. Hamdani
Wakil Ketua Komite Tetap
Teknologi Informasi dan
Komunikasi Agribisnis
KADIN Indonesia
PPRA 54

ANGSUNG atau tidak, pemilihan
kepala daerah (pemilukada) diyakini
sangat mempengaruhi iklim bisnis,
investasi, dan citra Indonesia di
kancah dunia. Maka dari itu baik calon
gubernur maupun petahana, serta masyarakat,
diharapkan tidak mengangkat isu bernuansa
suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)
yang bisa menciptakan gangguan investasi dan
kegaduhan politik di dalam negeri.
Tak hanya itu, segala bentuk tindakan,
kebijakan, dan kejadian-kejadian politik di
suatu negara dapat juga menimbulkan dampak
besar pada sektor keuangan dan perekonomian.
Bahkan tak sedikit yang beranggapan bahwa
setiap tindakan dalam bisnis adalah “politik”,
kecuali charity atau sosial.
Bagi Wakil Ketua Komite Tetap Teknologi
Informasi dan Komunikasi Agribisnis KADIN
Indonesia, Irwanda S. Hamdani, kondisi
perekonomian akan bisa tumbuh apabila
pemerintah berperan sebagai partner yang
menguntungkan bagi berkembangnya perilaku
bisnis yang dipengaruhi oleh kondisi politik
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Dua Mata Pisau Media

Dr. Retno Intani ZA, MS.c.
Direktur Program &
Pengembangan Usaha
TVMU
PPSA 17

ranah yang netral. Meskipun, aku Retno, tak
bisa dipungkiri bahwa potensi media dalam
pemilukada serentak memang cukup strategis.
Media bisa menjadi jendela pengalaman yang
mengingatkan dan memperluas pengalaman
tertentu tanpa intervensi pihak lain.
Dalam wawancara dengan Majalah
SWANTARA, Retno yang juga Dosen
Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo dan
Universitas Mercu Buana ini menyampaikan
setidaknya ada tiga peran penting media
seharusnya. Pertama, memberi edukasi
sekaligus informasi tentang rekam jejak
pasangan calon secara objektif dan realistis.
Kedua, menjadi juru bahasa yang menjelaskan
segala tentang pemilukada termasuk aturan
dan semacamnya, serta ketiga sarana untuk
berinteraktif antara calon dan pemilih.
Namun Retno yang pernah menjadi Dewan
Pengawas LPP TVRI 2006-2011
itu
juga
mengingatkan
perlunya
mempertimbangkan faktor determinan lain
seperti kredibilitas komunikator ataupun
konteks yang mengelilingi individunya. Tak
terkecuali kesiapan konsumen medianya,
dalam hal ini masyarakat. “Jangan lantas
mengagung-agungkan demokrasi di media
saja. Lihat dulu masyarakat kita sudah siap
belum? Kalau memang sudah siap, jelas saja ini
akan menjadi pesta demokrasi yang baik dan
besar,” tutupnya.

EPICADGROUP.COM

B

ANYAK
cara
memobilisasi
dukungan elektabilitas calon
pasangan dalam pemilihan kepala
daerah. Salah satunya—dan yang
belakangan menjadi tren—adalah
media. Sayangnya, media pun layaknya dua
mata pisau, bisa untuk hal yang berguna, juga
bisa untuk yang berbahaya.
Media massa, termasuk juga media sosial,
seringkali memang dipandang sebagai alat
kekuasaan yang efektif karena kemampuannya
dalam membujuk pendapat dan anggapan.
Media massa juga bisa memberikan sosialisasi
sekaligus membentuk persepsi realitas.
Namun di saat bersamaan, kompetisi dengan
memanfaatkan potensi media rupanya juga
sering berimplikasi pada konten negatif.
Hal inilah yang juga menjadi perhatian
Retno Intani ZA. Direktur Program &
Pengembangan Usaha TVMU yang juga
merupakan alumni Program Pendidikan Singkat
Angkatan 17 Lembaga Ketahanan Nasional ini
melihat bahwa fenomena media telah menjadi
instrumen komunikasi politik yang parsial dan
partisan terhadap pasangan calon. Tak cuma
mulai berkembang di Pemilihan Presiden 2014,
tapi kian “marak” di Pemilukada 2015.
Sayangnya kemudahan yang diberikan
media justru bertendensi mengarahkan isi
pemberitaan calon tertentu. Dalam artian
sederhananya, media sebenarnya bukan
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Mayjen TNI Sakkan Tampubolon
Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhanas

"Meniti Karier
Dengan Iman"

M

enjadi sukses adalah mimpi
setiap orang. Namun tak semua
orang dapat meraih kesuksesan
dengan mudah. Banyak halang
rintang, cobaan, dan tantangan
yang akan dihadapi. Jadi boleh dikatakan hanya
orang-orang berkeinginan kuat dan penuh
kerja keras saja yang dapat meraih kesuksesan
itu. Satu lagi, sabar, modal utama lainnya untuk
mendapatkan cita-cita yang diimpikan.
Mayjen TNI Sakkan Tampubolon
merupakan satu dari segelintir pria yang penuh
dengan kerja keras. Di manapun Bumi yang
dipijaknya, di sanalah ia menjunjung dedikasi
dan loyalitas. Jadi, jangan heran bila namanya
kemudian cukup familiar di telinga banyak
orang, terutama di daerah-daerah tempat ia
pernah menjalankan tugas. Ini belum termasuk
penghargaan-penghargaan yang disematkan di
seragamnya—bukti akan etos kerjanya.
Meski dikenal sebagai sosok pekerja
keras, Sakkan menilai pencapaiannya selama
ini takkan ia dapatkan tanpa anugerah Yang
Maha Esa. Menurutnya, kuasa-Nya itulah
yang kemudian menghantarnya bisa sampai
sekarang. Termasuk saat dirinya dipercaya
menduduki salah satu jabatan strategis di
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
Republik Indonesia sebagai Deputi Bidang
Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional
Lemhannas.
“Semua karena anugerah. Sejak awal
(karier) sampai sekarang itu juga anugerah.
Tugas saya adalah menjalankannya,” katanya
saat ditemui Majalah SWANTARA, di ruang
kerjanya, belum lama ini. Tapi jadi tentara
itu, kata dia melanjutkan, bukan cita-cita saya
sebenarnya.
Secara tersirat, Sakkan sebenarnya
lebih menyukai bidang pengajaran dalam
artian pendidikan. Menurutnya, melayani
rupanya sudah menjadi panggilan jiwanya.
Bahkan ia juga mengaku bercita-cita ingin

bisa menerbangkan pesawat. Meski tak
sesuai dengan keinginan awalnya, ia tetap
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,
sampai dirinya mencapai gelar Mayor Jenderal
TNI.

Jalan Panjang Perjuangan

Sifat pekerja keras yang dimilikinya ini
rupanya tak terlepas dari masa mudanya yang
juga keras. Meski lahir di Sibolga, Sakkan
tumbuh remaja di Tapanuli, Sumatera Utara.
Hingga tamat SMP pada 1975, kehidupannya
pun serbasusah. Listrik di desanya belum
memadai. Segala sesuatunya pun sulit didapat.
“Ada satu yang saya ingat, masyarakat di sana
sangat suka bergotong royong. Saling tolongmenolong. Itu juga yang membesarkan saya,”
ujarnya.
Semuanya lantas mulai berubah drastis
saat lulus SMA pada1979. Wawasannya kian
luas. Ia pun mulai memikirkan masa depan.
“Yang ingin saya lakukan saat itu adalah
bagaimana caranya berbuat baik dan berguna
untuk banyak orang,” ingatnya.
Barulah pada 1979, setelah mendapat
wejangan dan nasehat kiri-kanan, Sakkan
akhirnya memutuskan untuk ikut tes masuk
TNI. Adapun saat itu ia mendaftarkan namanya
di angkatan bersenjata (Akabri) Padang. Sejak
saat itulah perjuangan sesungguhnya dimulai.
“Saat itu padahal saya tidak banyak tahu soal
tentara. Hanya ingin mengikuti jejak kakak
saya dulu,” tambah pria yang juga hobi olahraga
voli ini.
Saat ditempatkan di Magelang selama 4
tahun, Sakkan pun tumbuh semakin dewasa.
Ia mengaku banyak mendapat pelajaran
bagaimana hidup bersama dan berinteraksi
dengan masyarakat yang berbeda asal-usul.
“Walaupun cuma 4 tahun, banyak kisah yang
bisa dipetik. Saya lalu ditugaskan ke Jakarta
sebagai Komandan Platon (Danton) pada
Maret 1983,” kenangnya lagi.
SWANTARA NO. 19 TAHUN V/DESEMBER 2017
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Namun pengalaman yang juga tak
terlupakan adalah saat dirinya mendapat
panggilan tugas di Laspalos, Timor-Timor
untuk menjadi Wakil Komandan Batalion
pada tahun 1993. Bertahan selama satu
setengah tahun, ia kembali ditugaskan lagi
menjadi Kasdim di Eremerah yang juga
masih wilayah Timor-Timor hingga pada
tahun 1996. Setelah Kasdim Eremerah,
Sakkan melanjutkan sekolah Sesko pada
tahun 1996 hingga lulus. Begitu lulus, Ia
masih ditempatkan lagi sebagai Dandem
Tur Batu Raja.
Di Batu Raja pun tak lama,
Sakkan kembali di pindahkan lagi

A

“

ke Danion Aceh pada tahun 1998. Tahun itu
adalah tahun di mana awal-awalnya Aceh
memanas akibat pergerakan Gerakan Aceh
Merdeka (GAM). Selama di Aceh, Sakkan
sempat mengalami pengalaman cukup
memprihatinkan. Tiga kali nyawa Sakkan
terancam akibat di hadang oleh pasukan
GAM.
“Hanya saja yang sangat memukul
saya waktu itu, dua anak buah saya
menjadi korban.” Mungkin ini juga yang
lantas membuat Sakkan selalu terpanggil
hatinya untuk memberi karangan
bunga. Menurutnya, penghargaan dan
penghormatan seperti itu memang layak.
Barulah dari Aceh, Sakkan dipindahkan
lagi menjadi Komandan Kodim di Tanah
Karo, Sinabung. Dari Komandan Kodim,
Sakkan kemudian ditugaskan di Seskoad
sebagai dosen selama 4 tahun dan kembali
ke Mabes TNI menduduki pos baru di Mabes
TNI sebagai Kepala Pusat Pengkajian
TNI. Tak lama, ia kembali ditugaskan
memimpin Korem Salatiga hingga
akhirnya mengikuti pendidikan
Lemhannas dan lulus pada 2012.

Menjadi seorang
pemimpin memang
tak mudah seperti
yang dibayangkan.
Butuh banyak
pengetahuan untuk
menjadi referensi
dalam memimpin.

“

TA
R

ini yang menjelaskan tentang
bagaimana mendorong anak
buah, bagaimana bersama para
anggota. Apalagi di tentara itu
kegiatannya adalah fisik. Mulai dari
kegiatan halang rintang, renang militer,
menembak, semua saya ikuti, termasuk
olahraga. Semua kegiatan saya ikuti,” imbuh
ayah empat anak ini.
Delapan tahun menjadi Danton, jenjang
kariernya lalu berlanjut setelah ia ditugaskan
ke Jakarta Pusat untuk menjadi komandan
Pasi Ops di Kodim Jaya, Jakarta Pusat. Tugas
Pasi Ops itu melakukan pengamananpengamanan untuk setiap kunjungan
Presiden, Wakil Presiden dan juga Menteri
saat melakukan kunjungan ke masyarakat.
Saking sibuknya, ia sampai hampir lupa
rumah. Setelah dari Kodim Jakpus, Sakkan
kembali dipercayakan menjadi Danramil di
Sawa Besar, Jakarta Pusat.
Walau hanya setengah tahun menjadi
Danramil, Sakkan cukup diingat oleh warga
sekitar. Satu keunikan yang jarang dimiliki
komandan lain, ia mengaku “gemar”
memberi karangan bunga pada setiap warga
setempat yang tengah berduka. Siapa sangka
hal yang tampak sederhana itu justru menjadi
sesuatu yang melekat di hati masyarakat.
“Sampai-sampai hingga sekarang saja, masih
banyak yang memanggil saya Danramil,” kata
pria yang hobi membaca itu.

Hampir Gugur

DO
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Sejak itulah ia menyadari bahwa
menjadi seorang pemimpin ternyata
memang tak mudah seperti dibayangkan.
Butuh banyak pengetahuan untuk menjadi
referensi dalam memimpin. Sakkan pun
mengaku memiliki dua pedoman yang
menjadi referensiya. “Buku kepemimpinan
I dan buku kepemimpinan II. Kedua buku

Sempat dipercayakan menduduki posisi
Direktur Pengkajian di Dirjen Hankam
selama dua tahun, sang Mayjen lantas
menduduki posisi strategis di Lemhannas
sebagai Deputi Bidang Pendidikan
Pimpinan Tinggi Nasional hingga kini.
Perjalanan yang begitu panjang inilah
yang mengajarkan makna kehidupan.
Sakkan tak pernah terpikir untuk
mengumpulkan materi. Ia sadar bahwa
materi bukanlah segalanya. “Dengan materi
yang sekecil apapun, masih banyak yang
bisa kita perbuat agar berguna bagi sesama,”
tutupnya.

PROFIL

Asa Mengabdi
kepada Negara

K

EINGINAN mengabdi kepada
negara membuat Boy Anugrah
melepaskan pekerjaan yang
sudah digelutinya selama
lima tahun. Boy memang
sebelumnya bekerja di perusahaan ASTRA
International, salah satu perusahaan
otomotif besar di Indonesia. Lima
tahun bukan waktu yang cukup pendek.
Keputusan ini ia ambil lantaran tertarik
dengan program-program dan visi misi
Lemhannas. Lelaki kelahiran Batu Raja,
Sumatera Selatan 30 tahun silam ini pun
bertekad mengikuti ujian masuk CPNS
untuk bisa bergabung dalam Lemhannas.
Menurutnya, aspek ketahanan nasional
tidak berdiri sendiri. Politik, ekonomi, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan terkait
satu sama lain. Lingkungan di Lemhannas,
menurutnya, sangat beragam. Tidak hanya
sipil, TNI dan Polri ada di dalamnya dan
bisa bekerja sama.
Cerita ini berawal ketika Boy Anugrah
mendapatkan beasiswa dari Universitas
Indonesia. Dalam program beasiswa
itu, Boy mengikuti pendidikan di
Lemhannas dan Malaysia. Pendidikan di
Lemhannas soal Ketahanan Nasional
Pemuda memberikan kesan yang terus
membekas dalam dirinya. Boy pun
merasa tergugah.
“Pada saat bekerja, saya ikut
beasiswa dari Universitas Indonesia
dan ikut pendidikan di Lemhannas
dan Malaysia. Jadi waktu ikut
pendidikan di Lemhannas, saya
mengikuti program ketahanan
nasional untuk pemuda tahun
2013. Saya tertarik dengan programprogram Lemhannas sehingga pada
2014 itu ada seleksi penerimaan PNS,
saya memutuskan untuk ikut dan
alhamdulillah keterima,” akunya pada
Swantara.
Kebetulan juga, tugas pokok dan

fungsi selama di Lemhannas sesuai dengan
ilmu yang ia pelajari di perguruan tinggi.
Pria lulusan Hubungan Internasional
Universitas Padjadjaran ini pun bisa
mengimplementasikan ilmunya.
“Saya diterima di bagian kerja sama
internasional. Secara tugas pokok dan
fungsi saya itu di bagian multilateral.
Ini pertama kalinya saya terjun praktis
berhubungan dengan negara-negara lain,
saya bisa menerapkan teori yang saya
pelajari waktu kuliah. Praktik real-nya di
dunia kerja,” ujarnya.

Berkaitan dengan tugas tersebut,
Boy menceritakan, bagian kerja sama
multilateral ini mempunyai dua tugas
utama. Pertama, menyeleksi peserta
didik dari negara-negara sahabat. Kedua,
menyiapkan nota kesepahaman kerja sama
Lemhannas dengan negara-negara sahabat.
Boy pun juga ikut membuat analisis atau
talking point yang akan dipakai Gubernur
Lemhannas jika ada tamu dari negara
sahabat yang berkunjung. Talking point itu
berisi pokok-pokok pembicaraan yang akan
disampaikan Gubernur dengan delegasi
negara sahabat, hingga bentuk-bentuk
kerja sama yang akan dijajaki Lemhannas
dengan lembaga serupa di negara-negara
sahabat.
“Waktu itu belum ada talking point,
bahan masukan untuk Gubernur misalkan
ada tamu asing yang berkunjung. Misalnya
dari Prancis, apa saja sih poin-poin yang
harus dibicarakan, kerja sama yang bisa
digali dalam bekerja sama dengan Prancis.
Saya diminta oleh atasan saya untuk
membuat analisis. Paper satu atau dua
halaman untuk Gubernur,” ujarnya.
Selain di subbag kerja sama multilateral,
Boy pun juga ikut membantu di subbag
bilateral. “Bilateral ini untuk penerimaan
tamu-tamu asing yang berkunjung
langsung ke Lemhannas,” tambahnya.
Boy pun berharap, Lemhannas bisa
menjadi lembaga ketahanan nasional yang
unggul di level dunia. Selain itu, sesuai
dengan tiga tupoksi utama, Lemhannas
juga mampu menciptakan pemimpinpemimpin yang mampu memegang
amanah. Sebagai lembaga tangki pemikiran
presiden, Boy juga berharap, hasil kajiankajian Lemhannas bisa dipakai oleh
presiden dalam mengambil kebijakan.
“Lemhannas kan ada tiga tupoksi
utama, pertama pendidikan pimpinan
tingkat nasional, yang kedua pengkajian
strategis, dan ketiga pemantapan
nilai-nilai kebangsaan. Harapan saya
terhadap Lemhannas, Lemhannas
ini menjadi pusat unggulan lembaga
ketahanan di dunia, menjadi
lembaga tangki pemikiran presiden
yang memberikan masukan dan
bisa dipakai oleh presiden dalam
mengambil kebijakan, dan dalam
level pendidikan bisa menghasilkan
kader-kader pimpinan yang tidak
hanya mempunyai jabatan tetapi juga
memegang amanah, bekerja sematamata untuk kemajuan bangsa dan
masyarakat,” pungkasnya.
DOC.SWANTARA

Boy Anugrah
Staf bidang Subbag Kerja Sama Mutilateral, Bagian
Kerja Sama Internasional, Biro Kerja Sama Sestama
Lemhannas RI
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Presiden Joko Widodo berikan
Pembekalan Peserta PPRA LIV
dan LV Lemhannas RI

B

ERTEMPAT di Istana Negara, Presiden Joko Widodo
memberikan pembekalan kepada peserta PPRA LIV dan
LV Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas
RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada Rabu (2/11) di
Istana Negara, Jakarta.
Acara diawali dengan laporan Gubernur Lemhannas RI
kepada Presiden Joko Widodo. Dalam laporannya, Agus Widjojo
menyampaikan bahwa para peserta pembekalan ini berasal
dari alumni PPRA LIV sejumlah 107 dan peserta Aktif PPRA LV
berjumlah 103.
Seluruh peserta telah melalui rangkaian kegiatan pendidikan di
Lemhannas RI seperti Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), Studi
Strategis Luiar Negeri (SSLN), Olah Sistem Manajemen Nasional,
Taskap, dan Seminar Nasional.
Kemudian, acara dilanjutkan dengan paparan hasil Seminar
Nasional yang telah dilakukan peserta PPRA LIV dan LV. Pada
sesi pertama, perwakilan Alumni PPRA LIV, Laksamana Muda
TNI Oktavian, memaparkan mengenai pariwisata di Indonesia.
Sedangkan pada sesi kedua, Sempa Ari Sitepu mewakili peserta
PPRA LV memaparkan mengenai kedaulatan energi di Indonesia.
Setelah pemaparan, acara kemudian dilanjutkan dengan
pembekalan oleh Presiden Joko Widodo. Jowo Widodo mengatakan
terdapat tiga pertarungan global yang akan dihadapi Indonesia
yaitu perebutan energi, perebutan pangan, dan perebutan air. Saat
ini Indonesia telah memilik potensi, namun belum dikelola dengan
baik.
Jika Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN tidak dapat
memenuhi tiga hal tersebut, akan memberikan dampak yang
buruk kepada negara ASEAN lainnya. Namun, jika Indonesia dapat
memenuhi tiga hal tersebut, Indonesia dapat menjadi rujukan
negara-negara lain khususnya ASEAN. “Ini bisa menjadi sebuah
kekuatan, bisa menjadi sebuah potensi tetapi bisa juga menjadi
sebuah masalah kalau kita tidak merencanakan, menyiapkan mulai
dari sekarang”, ungkap Joko Widodo.
Pada sektor ekonomi, adanya penurunan harga komoditas.
Selama ini, beliau mengatakan, Indonesia masih terpaku kepada
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menjual sumber daya alam dan bahan mentah namun tidak
menyiapkan alat-alat produksi maupun hilirisasi dengan baik.
Selain itu, Joko Widodo juga memaparkan mengenai posisi Indeks
daya saing di ASEAN dan Global yang masih cukup jauh dari target.
Hal tersebut tentu saja menjadi tantangan Indonesia ke depan.
“Ini adalah tantangan kita ke depan. Kuncinya sebenarnya ada
di sumber daya manusia, nggak ada yang lain, SDM, kualitas SDM”,
tegas Joko Widodo.
Indonesia, lanjut Joko Widodo, tidak kalah bersaing dengan
negara lain dalam hal kepandaian sumber daya manusia. Namun,
hal tersebut berkaitan erat dengan membangun kultur politik,
kultur ekonomi, dan kultur hukum yang baik.
Tantangan yang lain adalah jumlah penduduk yang masih
cukup banyak walaupun mengalami penurunan pada tahun 2016
ini. Kemudian adanya ketimpangan harga di beberapa wilayah
di Indonesia. Hal tersebut, tentu tidak sesuai dengan sila Ke-5
Pancasila. “Saya ingatkan sila Ke-5 agar terjadi keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”, pungkas Joko Widodo.
Kemudian, pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah
di Indonesia dan daerah perbatasan juga terus dilakukan untuk
mengejar ketertinggalan. Bandara - Bandara dan Pelabuhan Pelabuhan besar maupun kecil juga terus diperbaiki. Dengan
perbaikan infrastruktur dan konektivitas antar pulau tersebut, Joko
Widodo berharap Indonesia dapat bersaing dengan negara lain.
“Dengan pondasi infrastruktur inilah kita nanti bisa bersaing.
Kalau kita merasakan pahit, gapapa kita telan pahitnya dulu. Tapi
saya meyakini pada titik tahun tertentu nanti kita akan merasakan
manfaat dari pondasi yang kita bangun ini”, jelas Joko Widodo.
Pada akhir pembekalan, Joko Widodo juga menegaskan akan
melakukan deregulasi peraturan dan juga memajukan pariwisata
yang akan dimulai sedikit demi sedikit.
Dalam pembekalan yang ditutup dengan sesi foto bersama
tersebut dihadiri pula oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung,
Menko Polhukam Wiranto, Kasum TNI Laksamana Madya TNI
Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., dan Wakapolri Komjen Pol
Syafruddin.

SEPUTAR KITA

Coffee Morning Lemhanas RI
Diskusikan Mengenai Refleksi
Ketahanan Nasional Tahun 2015-2016
tor-indikator yang dibagi menjadi 8 gatra yaitu geografi, demografi,
sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya,
dan pertahanan dan keamanan. Gatra-gatra tersebut dijabarkan
menjadi 108 variabel dan 821 indikator.
Prof. Miyasto kembali menjabarkan bahwa data yang diukur
di Labkurtannas terdiri atas dua macam yaitu data kualitatif (data
kebijakan) dan data kuantitatif (data kinerja). Data-data tersebut
saling berkorelasi dan mempunyai sebab akibat. Dari data-data
tersebut akan dihasilkan indeks komposit atau indeks ketahanan
nasional. Indeks ketahanan nasional tersebut dibagi menjadi 5
tingkatan atau grade yaitu rawan (merah), kurang tangguh (kuning), cukup tangguh (hijau), tangguh (biru), dan sangat tangguh
(ungu). Selain itu, Prof. Miyasto juga mengatakan bahwa saat ini
Labkurtannas telah memiliki basis data tidak hanya di tingkat nasional namun hingga tingkat provinsi.
Potret Indeks ketahanan nasional Indonesia tahun 2015 hingga 2016, jelas Prof. Miyasto, secara agregat mengalami peningkatan, namun masih pada posisi kurang tangguh. Jika ditinjau dari
masing-masing gatra, terdapat 5 gatra yang mengalami peningkatan yaitu geografi, demografi, politik, ekonomi, pertahanan dan
keamanan. Namun, 3 gatra lain mengalami penurunan dan perlu
mendapatkan perhatian lebih. “Nanti kita lihat potret berdasarkan
kecenderungan sehingga kita bisa melihat kalau ini tidak segera diatasi tentunya akan mempengaruhi stabilitas nasional” jelas Prof.
Miyasto.
Seusai paparan mengenai refleksi indeks ketahanan nasional
2015 dan 2016, acara Coffee Morning tersebut dilanjutkan dengan
diskusi yang mendalam dengan para pemimpin media massa yang
dimoderatori oleh Maulana Isnarto.
Hadir dalam acara tersebut yaitu Wakil Gubernur Lemhannas
RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, M.M., para Deputi, para Kepala
Biro, Tenaga Profesional, Tenaga Pengkaji, Tenaga Pengajar, dan
para Pemimpin Redaksi Media Elektronik, Cetak, dan Online.
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EMHANNAS RI selenggarakan Coffee Morning yang
merupakan acara tatap muka antara Pemimpin Lemhannas
RI dengan Pemimpin redaksi Media Massa di Anjungan
Trigatra Lt. III pada Rabu (23/11). Coffee Morning ini dibuka
oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus
Widjojo.
Dalam sambutannya, Agus Widjojo menyampaikan apresiasinya
terhadap para pemimpin redaksi yang telah hadir pada acara Coffee
Morning. Agus Widjojo berharap Coffee Morning ini mampu melahirkan berbagai pandangan, pemikiran, maupun komitmen bersama
untuk mengatasi setiap persoalan bangsa dan negara yang dihadapi.
Kemudian, Agus Widjojo menyampaikan tiga hal menyangkut
ketahanan nasional yang harus diskusikan yaitu hasil pengukuran
ketahanan nasional tahun 2016 yang merefleksikan persoalan-persoalan yang menuntut sinergi seluruh komponen bangsa, adanya
isu-isu ideologi maupun SARA dalam kehidupan masyarakat yang
mengindikasikan adanya potensi persoalan yang dapat memicu
keretakan persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang terakhir mengenai kapasitas dan kapabilitas kita sangat dibutuhkan oleh bangsa
dan negara untuk menjalankan peran dan fungsi masing-masing.
Berdasarkan peran dan fungsi Lemhannas RI dan fungsi pers,
sinergi peran dan fungsi antara Lemhannas RI dengan media pers
sangat strategis pada konteks kepentingan membangun ketahanan nasional yang diwujudkan dalam kehidupan masyarakat yang
berkepribadian; harmonis, tentram, dan damai dalam kebhinekaan;
serta berkeadilan dalam kemakmuran bangsa.
Kemudian, Coffee Morning dilanjutkan dengan paparan mengenai refleksi ketahanan nasional tahun 2016 oleh Ketua Labkurtannas Prof. Dr. Miyasto, SU. Prof. Miyasto memaparkan bahwa
Labkurtannas bertugas memantau potret ketahanan nasional Indonesia dan melakukan analisis terhadap sebab akibat dari potret
keadaan ketahanan nasional. Kemudian, Prof. Miyasto menjabarkan bahwa dasar dari pengkuran di Labkurtannas adalah indika-
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Commodore (RNCN) (Ret.) Michiel
Bart Hijmans Berikan Ceramah
di Lemhannas RI mengenai
Keamanan Maritim

C

OMMODORE (RNCN) (Ret.) Michiel Bart Hijmans
mengunjungi Lemhannas RI dan disambut oleh
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus
Widjojo di Ruang Tamu Gubernur, Gd. Trigatra Lt. I
pada Selasa (22/11).
Setelah melakukan Courtesy Call dengan Gubernur Lemhannas
RI, Commodore (RNCN) (Ret.) Michel Bart Hijmans kemudian
menuju Ruang Syailendra, Gd. Astagatra Lt. III Barat untuk
memberikan ceramah didampingi oleh Deputi Pengkajian Strategik
Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M. Agr., Tenaga Profesional
Bidang Diplomasi/HI Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan.
Dalam ceramah tersebut bertemakan Keamanan Maritim
tersebut, Hijman menjelaskan mengenai wilayah maritim Indonesia
dan hukum serta undang-undang yang mengatur mengenai wilayah
maritim Indonesia. kemudian, Hijmans memaparkan mengenai
ancaman ancaman maritim yang dihadapi oleh Indonesia seperti
batas-batas laut, polusi laut, imigran gelap, ilegal fishing, over fishing,
bencana alam, terorisme dan juga pembajakan kapal atau piracy.
Salah satu hal yang benar yang telah dilakukan oleh Indonesia
untuk mengamankan wilayah laut menurut Hijmans adalah dengan
meledakkan kapal-kapal yang melakukan Illegal Fishing di perairan
Indonesia. “Yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan
sudah benar,” tegas Hijmans.
Kemudian, Hijmans menjelaskan bahwa solusi untuk
mengatasi ancaman-ancaman tersebut adalah dengan
membuat Strategi Keamanan Maritim. Strategi pertama adalah
pengidentifikasian kepentingan strategis antara seluruh pihakpihak yang terkait dengan keamanan maritim seperti, lembaga
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dan kementerian, polisi, bea cukai, Angkatan laut, pemerintah
daerah, hingga nelayan-nelayan lokal. Selain itu, pihak-pihak
tersebut juga harus melakukan kerjasama dengan Angkatan Udara
atau bahkan Lembaga yang berkaitan dengan luar angkasa agar
dapat mempermudah pengumpulan data untuk mencapai tujuan
yang sama untuk melindungi keamanan maritim Indonesia.
Strategi kedua adalah dengan mengidentifikasi berbagai ancaman,
tantangan dan resiko yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam
menjaga keamanan maritimnya. Kemudian, strategi ketiga adalah
dengan merinci tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan untuk
menghadapi ancaman-ancaman di laut Indonesia.
Hijmans lalu menegaskan bahwa selanjutnya Indonesia harus
merumuskan tindakan nyata dari Strategi Keamanan Maritim yang
telah disetujui. Tindakan nyata yang harus dilakukan oleh Indonesia
adalah membangun kewaspadaan situasi maritim, membangun
kemampuan bersama, penelitian, inovasi, education, training,
meningkatkan komunikasi pihak-pihak terkait, manajemen resiko,
dan kerjasama Internasional mengenai bidang keamanan maritim.
Salah satu tindakan nyata yang ditekankan oleh Hijmans adalah
membangun kewaspadaan situasi maritim. Untuk menciptakan
kewaspadaan terhadap situasi maritim, pemerintah khususnya
stakeholder terkait harus memberikan informasi dan juga pengetahuan
kepada seluruh lapisan masyarakat terutama pada generasi muda di
jenjang pendidikan dasar.Hal tersebut nantinya akan sangat membantu
Indonesia untuk mewujudkan keamanan maritim.
Ceramah mengenai keamanan maritim ini dihadiri oleh Tenaga
Profesional, Tenaga Pengkaji, Pejabat Struktural Lemhannas RI dan
Mahasiswa Universitas Pertahanan.
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Rapat Koordinasi 2017 dan Gelar
Output 2016 Lemhannas RI
hendaklah tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap berjuang
membangun Lemhannas RI menuju lembaga berkelas dunia,” tegas
Arif Wachyunadi.
Rapat Koordinasi Perencanaan dan Keuangan (Rakor Renaku)
Tahun Anggaran 2017 Dan Gelar Output Kinerja Anggaran Tahun
Anggaran 2016 ini yang merupakan kali pertama digelar di
Lemhannas RI diikuti oleh seluruh staff dan pejabat struktural serta
fungsional di Lemhannas RI. Hal tersebut ditunjukkan dengan
semangat seluruh unit kerja untuk menampilkan output masingmasing di setiap stan yang disediakan.
Arif Wachyunadi juga mengapresiasi seluruh seluruh staf dan
pihak terkait yang telah terlibat dalam penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Gelar Output ini. “Saya sampaikan ucapan terima kasih
serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang
terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan
membantu pelaksanaan kegiatan ini, serta berkenan mengikutinya
dengan tekun dan seksama sampai selesai nanti.” Ujar Arif Wachyunadi.
Rapat Koordinasi dan Gelar Output ini dihadiri oleh Wakil
Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, M.M.,
Tenaga Profesional, Tenaga Pengkaji, Tenaga Pengajar, Pejabat
Struktural dan Fungsional serta Staf Lemhannas RI.
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EMHANNAS RI melalui Biro Perencanaan dan Keuangan
menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan dan Keuangan
(Rakor Renaku) Tahun Anggaran 2017 Dan Gelar Output
Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2016 di Gd. Pancagatra
Lt. VI, Lemhannas RI pada Selasa (6/12). Rapat Koordinasi
tersebut dibuka oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol
Drs. Arif Wachyunadi.
Arif Wachyunadi dalam sambutannya mengatakan bahwa tema
”Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional, Adaptif, Berintegritas,
Berkinerja Tinggi dan Pelayanan Prima Menuju World Class
Institution” yang diangkat pada rapat kordinasi ini menunjukkan
Lemhannas RI dalam proses menjadi lembaga yang berkelas dunia
sangat perlu memiliki birokrasi yang profesional dan mampu adaptif
terhadap perkembangan lingkungan strategis terkait anggaran
namun tetap menjaga nilai-nilai integritas serta berkinerja tinggi
dengan mengedepankan pelayanan prima. Sehingga, Lemhannas
RI dapat bertranformasi menjadi World Class Institution.
Arif Wachyunadi juga menekankan bahwa adanya anggaran
yang terbatas pada Tahun 2017 tidak seharusnya menjadi
penghalang untuk terus melakukan yang terbaik bagi lembaga.
”Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah saat ini
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Transisi Demokrasi
dari Orde Lama ke
Orde Baru
Presiden Joko Widodo masih menjabat
sebagai Wali Kota Solo dan dua tahun
sebelum terpilih menjadi presiden, ia
memenangkan kursi Gubernur Jakarta. Di
Filipina, Rodrigo Duterte pun mengejutkan
dunia lantaran kampanyenya yang siap
menembak mati pengedar narkoba. Bagi
ResensiBuku
dunia, sikap Duterte merupakan anti-HAM,
Judul
: Partisipasi Politik dan 		 namun bagi rakyat Filipina, ketegasan
Partai Politik Indonesia 		 seperti Durtete-lah yang dinanti. Pada
pemilihan 2016, Duterte terpilih menjadi
pada Awal Orde Baru
Presiden Filipina. Di India hampir mirip
Penulis : R. William Liddle
dengan di Filipina. Narendra Modi terpilih
Penerbit : Pustaka Utama Grafiti
menjadi Perdana Menteri India ke-15.
Tahun : 1992
Sosoknya memang kontroversial. Pernah
ISBN
: 979-444-243-7
terlibat dalam kerusuhan Hindu-Muslim
Ukuran : 21 cm
2002 silam. Bahkan, Modi masuk daftar
Halaman: viii+220 hlm
orang yang tak boleh masuk ke Amerika.
Cerita-cerita
singkat
tersebut
merupakan ikhtisar bagaimana demokrasi
melalui pemilihan umum menciptakan
drama politik di tiap negara. Tiap negara
EMILIHAN
umum
kerap mempunyai sejarah panjang demokrasi
menghasilkan cerita-cerita yang mereka. Amerika Serikat tentu saja sudah
mengejutkan. Dari kemenangan banyak makan asam arang. Indonesia,
yang tak terduga hingga intrik- meski baru berumur 71 tahun, lika-liku
intrik di balik proses demokrasi demokrasinya tak bisa dianggap mulusitu sendiri. Negeri Paman Sam, si empunya mulus. Dari pemilihan 1955 hingga 2014,
demokrasi, baru-baru ini juga sempat banyak cerita yang tersaji dari era Orde
dikejutkan dengan kemenangan Donald Lama, Orde Baru, hingga Reformasi.
Trump. Sempat tak diunggulkan lantaran Banyak peneliti dalam dan luar negeri pun
komentar-komentar yang kontroversial menggeluti demokratisasi Indonesia. Salah
saat kampanye, Trump akhirnya sebagai satunya, R. William Liddle.
Tak kurang, enam buku telah ditulis
presiden baru Amerika Serikat. Sebelum
Trump, Barack Obama juga menyimpan oleh profesor Ohio State University itu.
cerita. Ia adalah presiden kulit hitam Liddle memang kadung cinta dengan
perpolitikan di Indonesia. Sedari muda, ia
pertama Amerika.
Nampaknya cerita perihal kemenangan sudah mengamati demokratisasi di negeri
tak terduga ini pun merembet di beberapa yang baru merdeka pada 1945, terutama
negara yang menggunakan sistem saat masa transisi dari Orde Lama ke
pemilihan umum. Indonesia, India, Orde Baru. Bagi Liddle, masa transisi
dan Filipina merasakan hal yang sama inilah yang menarik. Yang menarik dari
dengan Amerika. Indonesia, dalam sistem cerita demokratiasi di Indonesia pada
pemilihan umumnya, memunculkan nama masa transisi itu, ia tuangkan dalam buku
Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia Partisipasi dan Partai Politik Indonesia
2014-2019. Padahal, lima tahun yang lalu, pada Awal Orde Baru. Buku ini memang
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buku lama, terbit pada 1992, namun bukan
berarti buku ini tak layak untuk dimiliki.
Buku tersebut terdiri dari empat
makalah yang sebenarnya merupakan
tulisan terpisah antara 1969-1977. Menurut
Liddle, gagasan dalam tulisan tersebut
tetaplah utuh satu , yakni soal demokrasi.
Lalu apa saja isi dari buku tersebut?
Judul artikel yang pertama adalah
“Kesukuan dan Organisasi Politik:
Tiga Kasus di Sumatra Timur”. Tulisan
ini merupakan landasan dasar dalam
memahami lanskap demokrasi di Indonesia
pada kurun waktu masa transisi Orde Lama
ke Orde Baru. Bisa jadi pula, beberapa
kesimpulan analisis tersebut masih bisa
digunakan untuk melihat aktivitas politik

RESENSI BUKU
sekuler yang mencoba memberi gagasan
perubahan terhadap sistem perpolitikan
setelah Orde Lama, utamanya pada kurun
waktu 1967-1969 ketika UU tentang
Pemilu hendak digodok. Perubahan yang
diidamkan lewat gagasan ideologis ala Barat
itu ternyata tidak realistis bagi masyarakat
Indonesia. Gagasan utama mereka seperti
gagasan dwipartai dianggap kurang praktis
dan ahistoris. Pada akhirnya para pemikir
sekuler tersebut gagal dan mereka pun tak
mempunyai basis massa.

EDUKASINESIA.COM

hari ini, terutama yang berkaitan dengan
suku dan partai politik.
Dari
tulisan
pertama,
Liddle
menyimpulkan bahwa loyalitas dan
kebencian
primordial
jelas
tidak
“tradisional” lagi di Sumatera Utara. Yang
terjadi justru sebaliknya. Hal tersebut
merupakan dampak dari modernisasi
yang terjadi sejak masa penjajahan yang
mengenalkan agama Islam dan Kristen.
Kedua, loyalitas etnis telah melingkupi
etnis partisan. Etnisitas telah memberikan

Pada bagian ketiga dan keempat, Liddle
membaca situasi perpolitikan Indonesia
pada Pemilu 1971. Dalam artikel “Evolusi
dari Atas: Kepemimpinan Nasional dan
Pembangunan Daerah” dan “Partisipasi
Partai Politik”, Liddle menganggap bahwa
Pemilu 1971 merupakan langkah awal
dari rezim Orde Baru dalam menata
sistem perpolitikan di Indonesia, yang
berbeda dengan Orde Lama. Pada
waktu itu, pembaruan dilakukan dengan
menggunakan Golongan Karya. Pemilu
1971 memunculkan Golongan Karya sebagai
pemenang dan partai-partai besar Orde
Lama seperti PNI, Masyumi, Permusi, dan
NU tidak banyak meraih suara. Setelah
Pemilu 1971, partai politik eks-Orde Lama
tersebut dilebur ke dalam dua partai dan
satu golongan. Partai nasionalis seperti PNI
masuk ke dalam Partai Demokrasi Indonesia
dan partai berbasis agama dilebur menjadi
satu partai, Partai Persatuan Pembangunan.
Buku ini memang ditulis pada
periode 1967-1977 dan diterbitkan pada
1992, namun buku ini tetap memberikan
sumbangsih keilmuan terutama dalam
bidang perpolitikan di Indonesia. Selain
itu pula, buku ini menyibak masa transisi
perpolitikan di Indonesia dari Orde Lama
ke Orde Baru dan bagaimana strategi
sebuah rezim agar bisa menyukseskan
transisi. Tentu saja, buku ini layak masuk
rak buku bagi yang ingin menggeluti soal
perjalanan demokrasi di Indonesia.

KEBUDAYAANINDONESIA.NET

titik fokus tidak hanya pada rasa identitas
pribadi seseorang dan penilaiannya
terhadap orang lain, tetapi juga persepsi
dengan pemerintah Indonesia. Persepsipersepsi tersebut yang menimbulkan
identitas, misalnya Parkindo dengan orang
Batak Tapanuli Utara, Masyumi dengan
Batak Tapanuli Selatan, dan PNI dengan
komunitas Jawa di Sumatera Utara. Ketiga,
kesukuan bukan hanya satu-satunya
menjadi basis bagi organisasi politik di
daerah tersebut.
Bagian kedua buku tersebut adalah
“Dari Perspektif Ideologis ke Orientasi
Pragmatis”. Dalam bagian ini Liddle
melihat sepak terjang kaum cendekiawan
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SOSOK
Novi Anathasia Purba,
CEO Kama Batik

KETIK A B ATIK
M EM B AWA ASA

Doa dari ibu-ibu tuna karya
di Pekalongan mengantarnya
menjadi juara. Kini tak sekadar
Indonesia yang bangga, tapi
kesejahteraan mereka mulai
terbuka.

LINKEDIN.COM

W
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AKTU
pengumuman
pemenang akhirnya tiba.
Semua finalis ajang Young
Social
Entrepreneurs
(YSE) 2016 di Singapura
berkumpul di depan panggung hall
auditorium Suntec Singapore Convention &
Exhibition Centre. Wajah-wajah penasaran
tak terhindarkan. Satu sama lain saling
pandang dan menebar senyum penuh
harapan. Mereka, 35 wirausaha muda di
bidang sosial dari delapan negara, bersiap
diri menerima apapun hasilnya.
“Tim Praxium dari Singapura,” seru
Jean Tan, Direktur Eksekutif Singapore
International Foundation (SIF) yang juga
menjabat ketua panitia. Tepuk tangan
langsung menyambut. Itu yang pertama,
artinya ada lima lagi calon juara yang
akan diumumkan. Sebab ajang bergengsi
yang sudah tujuh kali digelar ini memang
memperebutkan 6 pemenang dari 15
peserta yang lolos menjadi finalis tahun
ini. Menariknya, lima di antaranya dari
Indonesia.
Secara berurutan, Jean yang tampil
modis kemudian menyebut satu per satu
juara berikutnya. Mulai dari Saadhan
(India), Psychkick (Singapura), Bebonobo
(Azerbaijan-Malaysia-Yaman),
hingga
Nomad (Singapura). Sudah lima yang
disebut, artinya tinggal satu slot yang
tersisa—dan sampai sejauh ini, belum ada
satu pun tim dari Indonesia.
Salah seorang wirausaha asal Tanah
Air, Novi Anathasia Purba dari tim Kama
Batik bahkan pesimistis dan sampai
pindah ke barisan belakang. Untuk sesaat
ia menunduk. Peluang untuknya menang
kian menipis. “Kami yang dari Indonesia
saling melihat satu sama lain. Ada rasa
putus asa memang. Kalaupun masih ada
satu harapan lagi untuk tim dari Indonesia,

SOSOK
muda yang memulai bisnis sebagai reseller
batik pekalongan ini lantas mengaku tak
kuasa menahan gugup lantaran tekanannya
bukan lagi untuk menang, melainkan
menentukan apakah Kama Batik ini lanjut
atau tidak. “Saya memang sudah kehabisan
modal. Maka dari itu 15 menit kemarin,
8 menit presentasi dan 7 menit tanya
jawab, menentukan nasib ibu-ibu sedesa,”
lanjutnya.
Modal mungkin memang menjadi
musuh besar utama para wirausaha
rintisan. Novi sendiri sampai jatuh bangun
untuk sekadar mengumpulkan uang
Rp20 juta demi memulai bisnisnya. Uang

kemudian “kedaluwarsa” dan terhenti di
tengah jalan. Ini dinilai “bahaya” lantaran
kegagalan bisnis sosial bisa berdampak
ganda. Satu dari aspek bisnisnya, kedua dari
sisi sosialnya yang berarti akan membuat
orang-orang yang “diselamatkan” tadi
kembali terjerembab dalam keputusasaan
hidup.
Novi sendiri mendapatkan pelajaran
berharga dari ayahnya sendiri yang pernah
gagal dalam bisnis. Ibunya yang seorang
pegawai negeri sipil pun sempat melarang
keras putri satu-satunya itu terjun ke dunia
bisnis, apalagi menyangkut hidup banyak
orang pula. “Maka dari itu, ibu berpesan

tersebut ia kumpulkan dari tabungan,
teman, orangtua teman, hingga teman
orangtuanya. Ia pun merasa bersyukur
bunga batiknya mendapat kucuran Rp30
juta dari Kementerian Perdagangan untuk
membuka sayap baru dengan konsep sama
di Desa Giriloyo, Yogyakarta.
“Di samping modal, masalah lainnya
itu komitmen dan membangun sinergi,”
tegasnya.
Menurutnya, menggabungkan konsep
bisnis dan sosial tak semudah teorinya. Ia
pun menemui hambatan itu saat mencoba
memahami pemikiran para ibu-ibu yang
sekadar berpikir: yang penting dapat uang.
Sinergisitas antara pengurus manajemen
dan para pekerjanya pun tak bisa dianggap
remeh. Faktanya, banyak bisnis sosial yang

pada saya agar menjaga amanah ini baikbaik,” ujarnya mengacu pada hadiah S$20
ribu yang ia dapatkan dari ajang YSE.
Terkait hal ini, Jean pun beranggapan
bahwa tujuan utama dari ajang YSE sendiri
adalah dapat memberikan perubahan sosial.
Bagaimana seseorang pengusaha muda bisa
memberi dampak signifikan, menginspirasi,
memfasilitasi, hingga menciptakan harapan
dan mimpi banyak orang yang memang
lebih membutuhkannya. “Dampak sosial
ini bisa diimplementasikan dalam banyak
bidang seperti pendidikan, kesehatan,
pelestarian budaya, hingga tentunya
kesejahteraan dan kemanusiaan,” terangnya
kepada Majalah SWANTARA, sesaat
sebelum ia mengumumkan nama-nama
juara YSE.

SIF.ORG

saat itu saya lebih menjagokan tim Iwak
dan Riliv (Tim lain dari Indonesia). Mereka
lebih matang dan sudah berjalan bisnisnya.
Sementara saya masih merangkak,” aku
Novi kepada Majalah SWANTARA.
Hingga akhirnya panitia melanjutkan
pengunguman. Suara yang ditunggutunggu itu pun terdengar. “Dari Indonesia….
Kama Batik!”
Novi terhenyak sesaat. Ekspresinya
membeku. Kakinya gemetar. Gadis berusia
22 tahun itu terdiam tak percaya pada apa
yang baru saja didengarnya. Novi pun
menangis sambil melangkah kecil menuju
panggung mimpinya. Dalam riuh tepuk
tangan para sahabat baru, ia melamun dan
membayangkan wajah-wajah para ibu di
Desa Sambon, Pekalongan—yang nasibnya
sedang ia perjuangkan.
“Saat pamit, saya memang minta kepada
ibu-ibu sedesa agar mendoakan yang
terbaik untuk semua. Ini bukan tentang
saya, tapi tentang mereka yang ingin sekali
hidup sejahtera,” ujarnya.
Kama Batik memang layak juara.
Konsep bisnis sosial yang diterapkan
jebolan Administrasi Bisnis Universitas
Diponegoro ini pun terbilang brilian. Ia
memberdayakan ibu-ibu tuna karya di
sebuah desa terpencil di Pekalongan untuk
mengolah limbah batik padat menjadi
sejumlah kerajinan tangan seperti gelang,
kalung, bando dan lain-lain.
“Namun produk utamanya adalah
bunga batik. Kain-kain batik bekas yang
dibentuk menyerupai buket bunga dan
vas ini merupakan yang pertama di
Indonesia dan telah mendapat sertifikat
dari Pemerintah melalui Kementerian
Perdagangan,” terang putri tunggal asal
Medan ini.
Tanpa mengesampingkan ide-ide gila
dari finalis wirausaha muda lain, konsep
bisnis sosial Novi ini rupanya mendapat
perhatian khusus dari para dewan juri.
Padahal, akunya, ia sempat merasa tidak
percaya diri lantaran kemampuan bahasa
Inggrisnya belum sehebat kontestan lain.
Ditambah lagi pengenalannya dengan
batik pun sebenarnya baru berumur lima
tahun. Namun begitu ia menyebut bahwa
bunga batiknya merupakan yang pertama
di Indonesia dan bisnisnya ini memiliki
potensi menciptakan 450 lapangan
pekerjaan, peluangnya untuk menang
terbuka lebar.
“Rasanya lega setelah presentasi. Sebab
sebelumnya saya sempat bolak-balik kamar
mandi sampai 10 kali,” katanya lagi. Dara
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Nah, salah satu pembeda antara
“social entrepreneurs” dengan bisnis
pada umumnya adalah media. Seperti
diketahui, di zaman serba teknologi
ini, digitalisasi seolah tak terbendung.
Beberapa usaha rintisan (startup)
menjamur begitu pesatnya. Namun hal ini
tidak (atau setidaknya belum) terjadi secara
keseluruhan di bisnis sosial.
Keith Chua, salah satu Pendiri Asian
Philanthropic Ventures yang kerap
menjembatani banyak perintis usaha
dengan investor, punya pandangan serupa
terhadap hal ini. Menurut salah satu juri
dari YSE 2016 itu, bisnis yang berangkat
dari hati, begitu dia menyebutnya, lebih
mengedepankan apa dampak sosial yang
muncul. Berbasis teknologi sekalipun—
yang notabene tidak menciptakan
pertemuan langsung—selama masih
memberikan perubahan sosial tak
bermasalah besar.
“Bahwa memang teknologi saat ini
sangat penting iya. Namun teknologi hanya
sebatas faktor pembantu saja, pelengkap
fasilitas. Tidak bisa kita kategorikan bisnis
dengan teknologi telah menggeser bisnis
konvensional,” ucapnya kepada Majalah
SWANTARA.
Berkaca pada 15 tim dari 8 negara
yang lolos jadi finalis YSE tahun ini saja,
hanya ada 5 tim yang berbasis teknologi.
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Riliv, salah satu tim Indonesia
yang digawangi tiga pemuda
Audrey Maximillian Heri, Audy
Christopher Herli, dan Imania
Ainiputri Mahidin adalah
salah satunya. Adapun Konsep
Riliv memang sebuah aplikasi
media sosial yang membantu
orang-orang yang merasa terzalimi.
Menurut penilitan mereka, hampir
800 ribu orang di Indonesia tertekan
hidupnya karena di-bully di media
sosial. Jadi ranahnya memang basis
teknologi.
Lain hal dengan PsychKick
dan Praxium, duo tim asal
Negeri Singa berbasis teknologi
yang sukses menjadi juara.
Fasilitas
teknologi
yang
mereka gunakan lebih kepada
metode bantuan untuk para
penggunanya.
PsychKick,
misalnya, yang digagas pasangan
Shafiqah Nurul dan Sayid Hafiz,
mengandalkan aplikasi perangkat
ponsel yang berisi layanan psikoterapi.
Sementara Praxium yang didirikan Louis
Puah, membuat aplikasi belajar yang
ditujukan untuk para pemuda usia 14-18
yang tak memiliki motivasi belajar sehingga
membuat dirinya luntang-luntung tanpa
arah hidup yang jelas. Singkatnya, aplikasiaplikasi tadi pun tak berbayar alias gratis

SINARHARAPAN.NET

Tak Terbatas Media
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karena memang sifatnya sosial.
Terlepas
dari
teknologi
atau
konvensional, prinsip dasar bisnis sosial
pastinya tidak hanya melulu berorientasi
keuntungan dalam bentuk materi, tetapi
lebih untuk memberdayakan kelompokkelompok masyarakat tertentu dan ramah
lingkungan. Menariknya, hal ini telah jadi
tren baru bisnis di kalangan anak muda.
Anak muda sebagai penerus bangsa muncul
sebagai pahlawan.
Cerita Novi tadi boleh jadi merupakan
contoh kecilnya. Apalagi, ini yang menurut
penulis menarik, satu alasan besar mengapa
dirinya ikut terjun ke dunia bisnis sosial
karena ketergantungan ibu-ibu yang ia
pekerjakan pada dirinya yang baru 22
tahun. “Ketika bilang ke mereka bahwa saya

akan ke Singapura dalam waktu yang cukup
lama, ibu-ibu itu bilang: Mbak Novi jangan
pergi dong. Kalau Mbak Novi pergi kita
mau makan apa?”
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ASIH hangat dalam ingatan
saat tiga tahun lalu Indonesia
harus gigit jari lantaran
kehilangan dua pulau, yakni
Sipadan dan Ligitan. Kedua
pulau di Timur Laut Kalimantan itu lantas
jadi hak milik Malaysia karena ketiadaan
mata uang rupiah. Indonesia pun harus rela
kalah satu poin di Mahkamah Internasional
yang disebabkan segala transaksi di pulaupulau menggunakan mata uang tetangga.
Bank Indonesia (BI) berbenah.
Pendistribusian uang kartal ke pulau-pulau
terluar ditingkatkan. Bekerja sama dengan
kementerian, pemerintah daerah, sampai
tentara, mereka membawa Rp15–20 miliar
beragam pecahan dan menganjurkan warga
untuk menukarnya. Namun, tidak mudah
memang. Jangankan pulau kecil, di pulau
besar sekalipun masih ada daerah yang tak
ramah rupiah.
Per tahun lalu, di sebuah desa di
Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat,
rupiah jadi kata yang tidak familiar. Hampir
sekira 900-an kelapa keluarga di sana
menggunakan ringgit untuk bertransaksi.
Alasannya, jarak dari desa-desa ke Malaysia
hanya 15 menit, sedangkan Entikong sudah

harus menempuh 8 jam, via sungai.
Kemirisan nasib rupiah tak cuma
seputaran kalah pamor di perbatasan. Di
panggung valuta pun rupiah masih kalah
dengan ringgit Malaysia. Tak sampai di
situ, di dalam negeri sendiri, rupiah masih
belum bisa lepas dari belenggu pemalsuan.
Paling baru, rupiah dinodai dengan kasus
penggandaan yang dipopulerkan Kanjeng
Dimas.
Gayung bersambut. Pemerintah terus
berkampanye cinta produk dalam negeri.
Kecintaan pada rupiah dijadikan momen
berkomunikasi kepada publik sekaligus
untuk
membangkitkan
kebanggaan
masyarakat terhadap negara. Masyarakat
diajak untuk menjaga dan bangga
menggunakan rupiah—dan salah satunya
dengan meluncurkan uang baru yang resmi
dirilis secara serentak di Indonesia pada
Senin, 19 Desember 2016 lalu.
BI resmi mengeluarkan uang rupiah
tahun emisi 2016 yang terdiri dari tujuh
pecahan uang kertas dan empat pecahan
logam. Pecahannya sendiri tak berubah dari
yang sudah beredar sebelumnya. Hanya
desainnya saja yang disebut-sebut beda,
simpel, dan sekilas mirip euro dan yuan.

Hal baru lainnya, tentu saja wajah-wajah
tokoh-tokoh yang dinilai punya jasa besar
untuk negara. (lihat infografik)
“Pemilihannya sendiri memerhatikan
prioritas provinsi yang belum terakomodasi
dalam rupiah, pahlawan yang berjuang
di lingkup nasional, mempunyai dampak
besar dan nilai patriotisme, serta memiliki
ketokohan seperti nama pahlawan
yang sudah digunakan sebagai nama
fasilitas umum,” terang Suhaedi, Kepala
Departemen Pengelolaan Uang Bank
Indonesia (BI).
Jeda beberapa menit setelah peresmian,
Agus Martowardojo, Gubernur BI, beserta
jajaran direksinya pun langsung meluncur
ke tengah masyarakat, tepatnya di pusat
perbelanjaan Blok M Square, Jakarta
Selatan. Ia bahkan langsung berbelanja
dengan menggunakan uang baru emisi 2016
tersebut. Berurutan, Agus menghabiskan
ratusan ribu rupiah dengan berbelanja baju
ibadah, kerajinan (pajangan), dan dompet.
“Ini uang baru, jadi harus dijaga, jangan
dirusak, dikucel, apalagi dibasahi. Uang itu
mencerminkan kedaulatan bangsa,” tegas
Agus pada pedagang kerajinan pajangan
delman sambil bertukar kartu nama.

Rupiah Demi
Kedaulatan
Negara
INOVASEE.CO

Saat rupiah sedang
lemah-lemahnya terhadap
dolar, saat pemalsuan
uang kembali merebak,
dan saat zaman serba
transfer, Bank Indonesia
meluncurkan uang baru
demi kedaulatan negara.
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Teknologi yang digunakan pada uang
rupiah emisi 2016 masih menggunakan
cara yang lama, termasuk 3D (dilihat,
diraba, diterawang) yang melekat di benak
publik serta 12 fitur keamanan lainnya
yang sebenarnya juga teknologi lama.
Walau demikian, tepis Agus, ada lima
fitur yang ditingkatkan di uang baru ini.
BI belum berniat menarik uang lama dari
peredaran hingga waktu yang juga belum
ditentukan—hal yang membuat sebagian
bertanya: buat apa dibuat uang baru?
“Ada lima makna yang bisa didapat
dari peluncuran ini. Pertama, adanya
pencantuman frasa Kesatuan Republik
Indonesia yang selaras dengan ketentuan
mandat undang-undang mata uang. Kedua,
rupiah menjadi alat pembayaran yang sah
dan wajib digunakan pada setiap transaksi
di wilayah NKRI. Penggunaan uang asing
di wilayah NKRI itu sebenarnya tidak

60

SWANTARA NO. 19 TAHUN V/DESEMBER 2017

sejalan dengan semangat nasionalisme
dan melanggar UU serta ketentuan
yang berlaku. Jadi, bisa dipidanakan dan
dikenakan sanksi,” paparnya.
Kemudian ketiga, penggunaan gambar
pahlawan nasional serta pemandangan
alam dan budaya baru itu merupakan
wujud penghormatan. Terlebih, masih
banyak yang harus diberi penghormatan.
“Keempat, ini bisa jadi kesempatan
untuk kita mengajak kembali masyarakat
agar meninggalkan kebiasaan kurang
baik, seperti membasahi, mencoret, dan
menstaples uang tadi. Terakhir, kelima, hal
ini mencerminkan kewajiban sebuah bank
sentral yang memang harus selalu menjaga
ketersediaan rupiah, termasuk kondisi uang
yang juga harus selalu dalam keadaan baik.
Ini dia sebenarnya yang jadi perhatian
utama. Meski BI menjamin ketersediaan
uang baru ini akan sampai ke pelosok,

pelajaran dari Sipadan dan Ligitan masih
jadi tantangan hingga sekarang. Tak salah
bila Presiden Joko Widodo kemudian
menyerukan kewajiban untuk bertransaksi
menggunakan rupiah. Tak peduli tarif
ditetapkan dalam mata uang asing, selama
transaksi itu di dalam negeri, penggunaan
rupiah seharusnya tidak bisa ditawar lagi.
“Setiap lembar rupiah merupakan bukti
kedaulatan ekonomi kita di mata dunia.
Selalu menggunakan rupiah dalam setiap
transaksi di dalam negeri, juga menyimpan
tabungan dalam bentuk rupiah,” seru
Jokowi, saat meresmikan peluncuran di
BI, Senin lalu. Hal ini pun dipertegas via
Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI
Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan
Rupiah di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Bila melanggar, siapsiap saja dijerat hukuman pidana dan denda
maksimal hingga Rp1 miliar.

HOT ISSUE
“Seratus Tahun Lagi Pun Masih Butuh Uang Kertas”

D

Di masa depan pun, akankah
ada kemungkinan uang cetak tidak
digunakan lagi? Seratus tahun lagi
misalnya?
Di negara paling maju sekalipun, uang
kertas tetap diperlukan lho. Kebutuhan
akan itu masih sangat tinggi. Ya, seratus
tahun lagi, tentu saja masih butuh uang
kertas.
Lantas mengapa harus uang baru?
Uang itu kan alat pembayaran. Pada
saat digunakan di masyarakat, terjadi
perpindahan uang kan. Nah, pada saat
itulah kualitas uangnya bisa turun. Kalau
kualitasnya sampai turun, tentu harus
disegarkan, dari uang yang tidak layak
edar dengan yang layak edar. Namun
intinya, uang baru ini tidak atau belum
menggantikan uang yang saat ini
sudah beredar. Kami belum ada
rencana untuk menariknya.

Ada jaminan uang baru ini tidak
bisa dipalsukan?
Tidak ada jaminannya. Justru ingin
kami tegaskan bahwa pemalsuan uang
itu jelas merupakan tindak pidana. Kita
memiliki lembaga Botasupal (Badan
Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu)
yang terus akan mengawasi beredarnya
uang palsu. Lagi pula, berdasarkan riset
kami, hanya 11–12 uang palsu dari satu juta
rupiah yang ada di Indonesia.

berubah-ubah jadi hijau dan macammacam saat diberi penerangan khusus.
Ada juga rectoverso, yakni gambar dari
depan kelihatan seperti elemen yang tidak
beraturan, tetapi kalau diterawang langsung
menunjukkan lambang Bank Indonesia.
Kita mau meyakinkan bahwa bahan
kertas sebagai dasar uang kertas uang baru
ini sangat berkualitas, bukan kertas yang
biasa-biasa saja.

Soal teknologi keamanannya,
bagaimana kita bisa mengetahui
itu uang palsu atau bukan?
Bisa dikatakan teknologi yang
kita gunakan adalah salah satu yang
terbaik di dunia. Ada 12 fitur keamanan
dalam uang baru, lima di antaranya
merupakan peningkatan dari teknologi
yang lama. Ada fitur khusus untuk
disabilitas penglihatan. Jika diraba, bisa
dibedakan uang palsu atau bukan. Ada
lagi lewat pengujian ultraviolet dan
colour shifting—yang warnanya bisa

NASIONALISME.CO

Saat digitalisasi semakin pesat,
saat orang-orang sudah banyak yang
menggunakan uang elektronik dan
serbatransfer, mengapa Bank Indonesia
malah masih mencetak uang baru?
Tidak seperti itu berpikirnya. Kita kan
negara besar. Jadi, kebutuhan akan rupiah
untuk seluruh Indonesia, termasuk daerahdaerah yang terluar dan terpinggir itu harus
dijaga. Uang cetak tetap harus ada. Tetapi
memang, di saat bersamaan, kita juga
mendorong gerakan nasional nontunai.
Misalnya bantuan sosial. Bantuan sosial
yang dilakukan Pemerintah kita lakukan
dengan sistem keuangan perbankan
sehingga terjadi elektronivikasi dan terjadi
penyimpanan uang di sistem keuangan.

ISTIMEWA

I sela sosialisasi peluncuran
uang baru kepada masyarakat
di Blok M Square, Jakarta,
Senin lalu, Gubernur Bank
Indonesia Agus Martowardojo
menghentikan langkahnya dan meladeni
permintaan wawancara kontributor Majalah
SWANTARA. Selain menjelaskan mengapa
uang cetak masih harus terus dibuat, ia juga
menegaskan bahwa Indonesia dalam jangka
waktu lama masih akan menggunakannya,
meski di era digitalisasi sekalipun. Berikut
petikan singkatnya.
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NODA DI
ANTARA ASA

Ujian menghadang trio Rusia-Iran-Turki setelah keberhasilan bersejarah mereka
membebaskan Aleppo dan mendongkel ribuan orang pemberontak dukungan Barat
dan Teluk yang bersarang di situ. Di Ankara, seorang polisi Turki menembak mati
Duta Besar Andrei Karlov.

G

ALERI seni sudah lama jadi
rumah kedua diplomat. Mungkin
itulah sebabnya saat membuka
sebuah pameran foto di sebuah
galeri di Ankara, Turki, awal
pekan ini, Duta Besar Rusia, Andrei Karlov
(62), tak pernah menduga bahwa seorang
polisi muda nekat menjadikan galeri itu
sebagai ruang eksekusi.
Dor. Dor. Dor. Dor. Salak pistol mendadak mengejutkan seisi ruangan. Sebuah
kamera di tengah galeri mengabadikan
semuanya, detik demi detiknya. Sudut
kamera menangkap seorang berpenampil
an perlente baru saja menembak mati
Karlov dari belakang. Karlov seketika ambruk. Polisi itu—belakangan diketahui
bernama Mevlut Mert Altintas (22)—lalu
mendekat ke kamera dan mengacungkan
pistol ke pengunjung galeri yang terlanjur
syok.
Dia berjalan mondar-mandir di
sebelah jasad Karlov. “Jangan lupa Aleppo!
Jangan lupa Suriah! Jangan lupa Aleppo!
Jangan lupa Suriah,” katanya bak malaikat
kematian. Sejurus kemudian, dia minta
pengunjung keluar ruangan. “Hanya
kematian yang akan bisa mengeluarkan
saya dari sini. Setiap orang yang telah ikut
dalam penindasan ini satu per satu akan
membayarnya,” ujarnya.
Dia membayar lebih dulu. Dia tewas
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lepas 15 menit baku tembak dengan polisi
Turki. Kematiannya itu nyaris menyabotase
hubungan Moskow-Ankara yang kembali
mesra pasca-kemenangan bersejarah
pasukan
Suriah—dengan
sokongan
penuh Rusia, Iran, Hizbullah, dan milisi
Irak—dalam merebut Aleppo dari militan
dukungan Barat dan Teluk.
Dalam beberapa bulan terakhir,
Turki—yang banyak memberi jalan bagi
masuknya puluhan ribu orang militan ke
Suriah dalam enam tahun perang—seperti
balik gagang. Pemerintahan Recep Tayyip
Erdogan nekat keluar dari gravitasi Barat
dengan tampil menjamin dan memfasilitasi
evakuasi ribuan orang pemberontak yang
terperangkap di Aleppo. Keberanian inilah
yang membuka jalan pembersihan kota.
Di galeri seni di Ankara, Turki, petang
itu, Karlov sedianya “menjahit” semua
kemenangan bersejarah di medan perang
Aleppo itu dalam sebuah pameran foto
bertajuk “Rusia di Mata Turki”.
“Karlov gugur dalam tugas,” kata
Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam
sebuah pidato di televisi nasional. Karlov,
eks Dubes Rusia di Korea Utara, tercatat
sebagai duta besar pertama yang mati
ditembak sejak insiden serupa yang
menimpa Duta Besar Uni Soviet untuk
Polandia, Pyotr Voykov, di Warsawa pada
1927.

Menurut Menteri Dalam Negeri Turki,
Suleyman Soylu, Altintas tercatat sudah
dua tahun bekerja sebagai polisi antihuruhara. Hari itu, dia tidak sedang bertugas.
Belum ada penjelasan resmi bagaimana
dia bisa masuk ke galeri dan mengecoh
banyak pengawal Karlov. “Kami mengutuk
pembunuhan biadab Duta Besar Rusia
untuk Turki. Tidak diragukan, kejahatan
ini bertujuan menghancurkan upaya-upaya
kolektif untuk mencapai solusi politik di
Suriah secepat mungkin. Ini menghambat
proses normalisasi hubungan Rusia-Turki
yang baru dimulai,” kata Duta Besar Federasi
Rusia untuk Indonesia, Mikhail Yurievich
Galuzin, dalam sebuah pernyataan kepada
kontributor Majalah SWANTARA. Menurut
Galuzin, Moskow kini menantikan kerja
sama penuh Ankara untuk menyibak tabir
di balik pembunuhan Karlov.

Menolak Terprovokasi

Pembunuhan Karlov terjadi sehari
sebelum pertemuan tripartit—Rusia, Turki,
dan Iran—untuk membahas gencatan
senjata penuh di Suriah pasca-kembalinya
Aleppo ke pangkuan Damaskus. Saat
penembakan terjadi, Menteri Luar Negeri
Turki, Mevlut Cavusoglu, sedang dalam
penerbangan menuju Moskow. Syukurnya,
ketiga negara itu sepakat pertemuan tetap
jalan. “Ini penting, terutama untuk evakuasi
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warga sipil Aleppo yang tak berdosa, upaya
gencatan senjata permanen, dan solusi
politik yang diakui oleh seluruh dunia,”
katanya kepada wartawan sesaat setelah
mendarat di Moskow.
Dari Moskow, Presiden Vladimir
Putin berusaha keras menyembunyikan
kesedihannya.
Dia
menggambarkan
pembunuhan Karlov sebagai bentuk
provokasi bandit internasional. “Kejahatan
ini tidak diragukan lagi merupakan provokasi
yang bertujuan merusak normalisasi
hubungan Rusia-Turki dan mengganggu
proses perdamaian di Suriah yang sedang
dikedepankan Rusia, Turki, dan Iran,” katanya.
Kabar dari Ankara menyebutkan bahwa
Presiden Erdogan telah berbicara langsung
dengan Putin via telekonferensi. “Siapapun
yang berusaha untuk menghancurkan
hubungan antara kedua negara tidak
bisa diterima,” kata Erdogan, seperti
dilansir BBC. Sebelumnya, Erdogan
mengumumkan bahwa Ankara menyetujui
usulan Putin untuk membentuk tim demi
membongkar dalang pembunuhan. “Kita
harus tahu siapa yang mengarahkan si
pembunuh,” kata Putin.
Sejumlah
peneliti
berpandangan
bahwa pembunuhan Karlov tak lepas dari
konteks pergeseran kebijakan politik luar
negeri Turki yang sebelumnya ada di poros
Amerika Serikat. Sebaliknya, bagi Rusia,
Turki merupakan aktor penting dalam
politik di kawasan tersebut. Terbentuknya
poros baru ini tentu akan menjadi tamparan
bagi Amerika Serikat, Barat, dan NATO.
Di Ankara, penembakan di galeri seni itu
menjadi tamparan tersendiri bagi keamanan
Turki dan pemerintahan Erdogan.

Aleppo Rasa Berlin

O

PERASI merebut Aleppo yang dihelat militer Suriah
dengan bantuan serangan udara militer Rusia sejak
pertengahan November akhirnya berhasil. Saat ini,
pasukan Suriah merebut kembali hampir seluruh
wilayah yang selama enam tahun terakhir, sejak
pecahnya pergolakan, praktis dikuasai penuh oleh kaum militan.
Bila pasukan berhasil mengonsolidasikan kekuasaannya atas
seluruh Aleppo, Damaskus berarti telah menguasai wilayah penting
di negara tersebut, yaitu bagian barat negara, kota-kota besar, dan
garis pantai Mediterania. Kalangan analis meramalkan bahwa
kemenangan ini bakal membalik arus peperangan dalam enam
tahun terakhir. Selain memperkuat moril pasukan, kembalinya
Aleppo memperbesar posisi tawar pemerintahan berdaulat di
Damaskus.

Direbutnya kembali Aleppo bukan hanya kemenangan
pemerintah Damaskus, tetapi juga bagi sekutunya, yakni Iran dan
Rusia. Banyak pengamat berpendapat jatuhnya Aleppo ke tangan
rezim Assad menandakan kegagalan Presiden Barack Obama
dalam menjual demokrasi dan hak asasi di Timur Tengah. Peneliti
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Fakhry, berpendapat bahwa
pemerintahan Assad yang didukung Rusia dan Iran “menang satu
langkah” di depan pemberontak yang didukung Amerika dan
Arab Saudi. Aleppo, kota cantik dan bersejarah itu, luluh lantak
akibat perang. Ia nyaris tak dapat dikenali lagi. Sebagian bahkan
memadankannya dengan kehancuran total kota-kota di Eropa
pasca-Perang Dunia II. Namun siapa sangka, dengan terusirnya
militan asing, Aleppo punya kesempatan untuk berbenah dan
membangun dengan gemilang, seperti dulunya Berlin di Jerman.
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GALERI

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Lemhannas RI dengan PBNU dan ADKASI

Upacara Peringatan Hari Pahlawan

KONI Lakukan Courtesy Call dengan Gubernur Lemhannas RI
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Lemhannas RI Selenggarakan Dialog Kebangsaan bagi
Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia

GALERI

Kunjungan Delegasi National Management Course (NMC) Pakistan ke Lemhannas RI

Dewan Pengurus KORPRI Lemhannas RI dan Combiphar
Adakan Talkshow Menjaga Kesehatan Tulang

Audiensi dan Silaturahmi Himpunan Pengusaha Muda IndonesiaPerguruan Tinggi (HIPMI-PT) dengan Gubernur Lemhannas RI

Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi
Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Workshop dan Pembahasan Isu Strategis Wilayah
Provinsi Tahun 2016
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disebar melalui Facebook, Twitter, WhatsApp, bahkan YouTube.
Bisa disebar secara sendiri-sendiri atau bahkan sekaligus di beragam
platform media sosial.
Angka cyberbullying di dunia mengalami tren peningkatan
seiring perkembangan dunia internet dan media sosial.
Berdasarkan data cyberbullying.org, 2014-2016 merupakan tahuntahun dengan tingkat cyberbullying yang tinggi. Di
Indonesia, berdasarkan penelitian T. Safaria
(2016), setidaknya 80% siswa di Indonesia
menjadi korban cyberbullying. Nah,
12%-nya mengalami perundungan
tiap hari di dunia digital. Angka ini
cukup mencengangkan ditambah
dengan adanya 58% anak di
Indonesia masih belum paham
soal cyberbullying ini.
Selain
perundungan,
adanya desas-desus yang
berupa ujaran kebencian dan
berita hoax juga mengalami
peningkatan.
Peningkatan
tersebut biasanya terjadi
menjelang pesta demokrasi
seperti pemilihan presiden
atau pemilihan kepala daerah.
Akibatnya, kelompok masyarakat
dunia digital makin terkutub, saling
mencela, mengejek, menghina, dan
sebagainya. Belum lagi kabar hoax yang
digetoktularkan. Kasus teranyar adalah soal
berita hoax lambang Partai Komunis Indonesia
(PKI) yang ada di uang kertas kita. Sontak berita hoax
ini menjadi kabar angin yang menimbulkan keresahan. Opini
bertebaran, meski pihak Bank Indonesia sudah menepisnya.
Lantas, bagaimana cara kita menangkal desas-desus di era
digital ini?
Kita sebagai pribadi harus bersikap bijak dengan informasi
yang kita terima, baik di media digital maupun di dunia nyata.
Bijak dalam artian kita perlu menyaring informasi, melakukan
pengecekan ulang, dan juga tidak terburu-buru menyebarkan
informasi yang belum tentu kebenarannya.
Kita juga perlu memilah-milah akun-akun yang kita ikuti di
media sosial. Apalagi mendekati ajang Pemilukada 2017 ini, akan
semakin banyak akun-akun penyebar desas-desus bermunculan.
Maka dari itu, kita harus mampu memilah akun-akun yang tidak
menebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
Usaha menangkal desas-desus ini sepatutnya kita tularkan
kepada orang-orang terdekat kita. Tentunya, semakin banyak yang
paham soal literasi di dunia digital akan semakin mengurangi
penyebaran kabar-kabar yang bisa merusak kerukunan berbangsa
dan kita, sebagai kelompok masyarakat digital, bersikap bijak
dalam menghadapi berbagai macam desas-desus yang berhembus
di setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
THINGLINK.COM

T

AK ada yang lebih berbahaya dari desas-desus. Ia terkadang
seperti angin, berembus dari tempat yang mempunyai
tekanan udara tinggi menuju ke tempat bertekanan udara
rendah. Kadang ia seperti badai: datang, merusak, lalu
pergi. Kabar angin yang selalu membuat sang pendengar
terpesona, tergerak, lalu mengembuskan kembali ke mana saja, ke
orang-orang yang ditemui.
Cerita kadang ditulis dari sebuah desasdesus. Peradaban kadang hilang lantaran
desas-desus.
Kekuasaan
kadang
bertahan karena desas-desus. Kita
pasti sudah mafhum sudah berapa
keluarga
sengsara
lantaran
desas-desus atau sebuah negara
porak-poranda karena desasdesus. Seperti dalam kasus
perundungan (bullying) yang
terjadi pada siswa di sekolah.
Tak ada kasus perundungan
yang tak diawali dari sebuah
kabar angin.
Bermula dari desas-desus
bahwa si A begini, kemudian
kabar itu menyebar ke seantero
sekolahan. Si A pun malu dan
tak berani berangkat sekolah.
Prestasi belajarnya mulai turun. Si
A pun menjadi pribadi yang tertutup,
murung, dan mengalami depresi berat.
Ya, fatal akibatnya. Dari sebuah kabar yang
belum tentu benar, nasib seseorang menjadi
korban.
Kita pun masih ingat dengan kisah perang Irak pada awal
milenium ini. Invasi Amerika Serikat ke Irak ini didasari pada desasdesus bahwa Irak menyimpan senjata pemusnah massal. Hingga
saat ini, bukti senjata massal di Irak belum bisa ditemukan. Irak
pun sampai sekarang masih belum stabil, peperangan-peperangan
kecil masih terjadi di penjuru negeri. Negara hancur. Penduduk
menderita.
Begitulah desas-desus bekerja. Informasi yang belum bisa
dipastikan kebenaran ini dapat dijadikan alat atau senjata untuk
menghancurkan apa saja: masa depan seseorang, masyarakat,
bahkan negara.
Di abad informasi seperti sekarang, desas-desus berembus lebih
kencang dibanding sepuluh tahun lalu. Boleh dibilang, internet
semakin mempercepat laju desas-desus. Ditambah lagi kehadiran
media sosial kian banyak. Gadget yang mampu mengakses layanan
media sosial pun semakin murah. Setiap orang bisa mengakses
informasi melalui telepon genggamnya. Setiap orang bisa pula
dengan cepat mendapatkan desas-desus dan menyebarkannya lagi.
Pada tahun 2016, Jumlah pengguna media sosial di Indonesia
sudah mencapai angka ratusan juta. Desas-desus bisa tersebar
hanya dalam hitungan detik. Platformnya pun beragam. Bisa

A. Dwi Ertato

Penutupan Program Pendidikan Reguler
Angkatan (PPRA) LV Lemhannas RI
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