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MENCARI PEMIMPIN MASA DEPAN YANG KONSISTEN 
ANTARA UCAPAN DAN PERBUATAN  

 
 

PENGANTAR  
 
Setelah kejatuhan Suharto medio Mei 1998 lalu, kehidupan 
berbangsa dan bernegara di Indonesia praktis mengalami 
perubahan drastis. Banyak pihak menyebut bahwa Indonesia di 
pasca eforia reformasi saat ini tengah begitu asyik masyuk 
kedalam zaman demokrasi liberal. Sebuah zaman dimana iklim 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilaksanakan 
dalam spektrum kehidupan yang sangat terbuka sebagai wujud 
era keterbukaan dalam demokratisasi di berbagai dimensi. Baik 
dimensi sosial, ekonomi, dimensi hukum, budaya maupun dimensi 
politik. 
 
Namun demikian banyak pihak juga khawatir bahwa ditengah 
iklim yang makin terbuka seperti sekarang ini-jika kita tidak mau 
menyebutnya sangat liberal, maka keniscayaan untuk 
mewujudkan bangsa dan negara yang demokratis penuh etika, 
menjadi hal yang barangkali hanya utopia. Sebab saat ini saja 
begitu banyak dipertontonkan perilaku dan etika para pemimpin 
dan elit politik, baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara 
hingga elit masyarakat didaerah dan mereka yang memiliki 
otoritas kekuasaan yang tidak memberikan contoh dan suri 
tauladan bagi masyarakat, terutama bagi generasi kita dimasa 
yang akan datang.  
 
Berbagai fakta peristiwa, dari persoalan ekonomi, hukum, politik 
serta persoalan sosial di masyarakat kerap memberikan kita 
kecemasan yang luar biasa. Mau dibawa kemana bangsa ini 
kedepan ketika begitu telanjang dan kasat matanya kita 
dipertontonkan oleh budaya liberalisme yang tak terkelola dan 
kental dengan sikap serta perilaku anarkisme intelektual dalam 
berfikir. 
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Anarkisme intelektual inilah yang sejatinya memberikan kesan 
dan pemaknaan yang dalam akan kekhawatiran bagi generasi kita 
ke depan dalam melihat arah dan perkembangan Indonesia 
dimasa yang akan datang. Bagaimana mungkin bangsa ini bisa 
menciptakan sebuah pemimpin atau generasi penerus ketika 
proses kelahirannya justru di bidani oleh sebuah zaman dimana 
radikalisme berfikir kerap menjadi panglima dalam setiap upaya 
pemecahan masalah yang dihadapi bangsa. 
 
Kita bisa tengok, berbagai persoalan bangsa saat ini. Dari 
persoalan kesenjangan pembangunan ekonomi, persoalan hukum, 
konflik politik dan sosial hingga persoalan ancaman disintegrasi 
bangsa akibat konflik horizontal antar kelompok masyarakat di 
Indonesia. Kesemua itu memberikan kesimpulan bahwasanya 
inilah dampak negatif dari pengelolaan kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang meletakkan fundamental demokrasi liberal 
sebagai episentrum pelaksanaan nilai-nilai kehidupan dalam 
bermasyarakat.  
 
Padahal sejatinya kita sudah memiliki fundamental kuat akan 
nilai-nilai tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara 
tersebut, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Namun sayang, 
fundamental tata kelola tersebut hanyalah sebatas slogan kosong 
yang dimaknai hanya sebatas tekstualitas saja. Tidak secara 
kontekstual.  
 
Akibat dampak negatif itulah kita harus segera bercermin. 
Kepada siapa kita bisa menitipkan masa depan bangsa ini ? 
Sementara etika dan perilaku politik penyelenggara dan 
pengelola negara kerap tidak memberikan kita keniscayaan dan 
rasa optimistis yang mendalam bahwa kita akan menjadi bangsa 
yang besar di kelak kemudian hari. Mengingat potensi konflik 
sosial, disintegrasi wilayah, potensi konflik politik dan persoalan 
ekonomi serta hukum yang karut marut masih jauh panggang dari 
api menuju arah kehidupan dan kesejahteraan bangsa ini secara 
konstruktif. 
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Dalam konteks itulah saat ini kita harus bisa menelaah dan 
mencermati bahwasanya ditengah era demokrasi dan 
keterbukaan saat ini, kita harus bisa memberikan catatan khusus 
bagi tokoh dan pemimpin Indonesia ke depan yang masih bisa 
memberikan kita oase digurun sikap pesimistis akan nasib bangsa 
ini kearah yang lebih baik.  
 
Intinya kita membutuhkan sosok figur yang masih bisa 
memberikan kita harapan. Figur yang bisa memberikan cetak biru 
bagi wajah negara Indonesia kedepan yang demokratis dan 
menjunjung nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bagi 
rakyatnya.  
 
Tentu, masih banyak tersedia di negeri ini para pemimpin bangsa 
yang bisa kita harapkan menjadi pemimpin yang amanah. Dan 
sudah seharusnya dari sekarang kita harus bisa mengidentifikasi 
siapa tokoh dan pemimpin itu. Pemimpin yang sejak awal 
kehadirannya selalu berfikir dan bersikap otentik serta konsisten 
dengan mind set dan perilaku politiknya yang konstruktif bagi 
kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.  
 
Lebih lanjut pemimpin yang otentik itu adalah pemimpin yang 
saat ini mampu adaptif membangun positioning dirinya dengan 
komitment yang konsisten antara ucapan dan tindakan. Pemimpin 
yang memiliki kepekaan kuat terhadap berbagai masalah bangsa 
dan memecahkannya dengan sikap berfikir yang matang dan 
perilaku politiknya yang santun, namun tegas dan memiliki 
prinsip keberpihakan kepada rakyat.  
 
Lebih jauh, sebagai masyarakat kita juga harus memberikan 
catatan tegas sekaligus sikap kritis yang obyektif agar para 
pemimpin yang saat ini masih konsisten berjuang dan mengabdi 
kepada rakyat itu, tidak terkontaminasi oleh kultur atau budaya 
politik saat ini yang cenderung destruktif, korup dan kerap 
melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Paling minim 
adalah kita sebagai rakyat setidaknya mampu memberikan proses 
penyadaran revolusioner bagi mereka. Bahwasanya rakyat akan 
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menentukan pilihan politik dan memberikan amanahnya kepada 
pemimpin yang dikategorikan otentik tadi. 
 
Pramono Anung adalah salah satu dari sekian banyak tokoh dan 
pemimpin politik itu. Sebagai salah satu politikus paling 
berpengaruh 2010 (versi Charta Politica), kiprah Pramono Anung 
memang menjanjikan sebagai salah seorang politikus panutan di 
negeri ini. Sebelumnya ia juga dinobatkan sebagai pemimpin 
muda berpengaruh 2008 versi majalah Biografi Politik. 
 
Pramono Anung banyak dinilai publik sebagai politisi  yang 
berhasil memerankan diri dengan baik sebagai komunikator 
politik yang santun di antara tokoh politisi partai oposisi 
pemerintahan lainnya. 
 
"Menjadi oposisi sebenarnya lebih indah. Saya tidak ingin bangsa 
Indonesia terkena epidemi tabalbo seperti yang dialami oleh 
negara Babilonia di zaman dahulu. Saat itu, Babilonia sempat 
menjadi pusat peradaban dunia, tetapi kemudian hancur karena 
perilaku politik yang semata mengkritik dan saling serang tanpa 
upaya penyelesaian masalah yang dihadapi. Epidemi tabalbo ini 
adalah saling menyalahkan, saling menyerang satu sama lain, 
tapi akhirnya tak satu pun masalah bisa diselesaikan”. Demikian 
kata Pramono Anung. 
 
Seperti dalam konteks masalah yang dialami Indonesia saat ini. 
Begitu banyak problem yang dihadapi oleh pemerintah dan 
bangsa. Dari masalah hukum, politik hingga persoalan pluralisme 
dan konflik sosial di masyarakat. Namun Kebanyakan dari 
berbagai persoalan itu, masalah tak terselesaikan dengan baik.  
 
Salah satu sebab mendasar tidak terleselesaikannya banyak 
masalah itu adalah dikarenakan lemahnya leadership dan 
“ketidakhadiran”nya pemimpin negara disetiap permasalahan 
yang dihadapi bangsanya sendiri. Padahal, dengan  sistem 
demokrasi yang dianut bangsa Indonesia saat ini, seharusnya 
sosok pemimpin akan muncul dengan sendirinya melalui proses 
pendewasaan. Dan Ke depan tantangan menghadapi bangsa ini 
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akan semakin berat. Untuk itu diperlukan pemimpin yang 
memiliki karakter.  

 
Mengapa Pramono Anung ? 

 
Jujur saya tidak mengenal Ir. Pramono Anung Wibowo, MM 
mantan Sekjen PDIP yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua 
DPR RI itu secara pribadi. Saya juga tidak berafiliasi kepada 
partai politik pilihan Pram. Saya hanya mengenalnya melalui 
media massa. Secara kebetulan saya hanya mencoba dengan 
keterbatasan saya, mengabadikan dan merangkum beberapa 
fenomena peristiwa politik, hukum dan sosial di negeri ini yang 
opininya diproduksi oleh para elit politik yang terpublikasikan 
dimedia massa. Dan salah satunya adalah Pramono Anung.  
 
Bagi saya pribadi Pram adalah salah satu tokoh politisi panutan 
yang amat layak untuk dijadikan referensi dan wacana bagi saya 
untuk menilai dan menelaah berbagai peristiwa yang terjadi 
dalam perspektif dan sudut pandang Pramono Anung sebagai 
sosok politisi senior.   
 
Dengan kata lain, pilihan saya mengumpulkan berbagai 
pandangan dan pemikiran Pramono Anung melalui tracking di 
media massa, sejatinya hanya mencoba secara produktif 
mengidentifikasi dan menstrukturisasi berbagai pandangan serta 
pemikiran yang tercecer di berbagai media massa tersebut. 
Setidaknya berbagai pandangan Pramono Anung yang tercecer di 
media massa itu dapat menjadi inspirasi banyak orang tentang 
kiprah sosok Pramono Anung yang ikut mewarnai cakrawala 
berfikir dalam sejarah dan dinamika politik Indonesia. 
 
Tentu di berbagai spektrum dan konteks yang tersebar dalam 
jutaan banyak gambar dan peristiwa yang dipublikasi di media 
massa itu, banyak tokoh yang menghiasi berbagai fenomena dan 
realitas peristiwa. Opini para tokoh itu tentunya juga 
memberikan kita wacana, referensi dan pemaknaan akan sebuah 
peristiwa yang kerap muncul menghiasi hari-hari kita.  
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Dan Pram adalah sosok kebetulan saja yang terekam dalam 
memori saya untuk saya tulis ulang kembali.  
 
Barangkali terlalu subyektif mengapa sosok Pram menjadi pilihan 
saya. Jawaban saya akan hal ini barangkali juga tidak terlalu 
penting untuk diulas. Mengingat tentunya kita juga sepakat 
bahwa orang lainpun memiliki hak yang sama untuk terekam 
dalam memorinya tentang siapa tokoh dan elit politik yang kerap 
memberikan diri kita pengaruh dan penilaian akan sebuah realitas 
dalam peristiwa politik, ekonomi maupun sosial.  
 
Termasuk dalam hal ini juga saya tidak sedikitpun memiliki 
pretensi atau maksud-maksud tertentu, apalagi maksud-maksud 
untuk kepentingan politik mengenai kiprah dan eksistensi seorang 
Pramono Anung.   
 
Analoginya barangkali jika anda memilih sosok Ayu ting-ting 
sekalipun sah-saja bukan. Bukankah anda juga memiliki penilaian 
dan pemaknaan sendiri mengenai Ayu Ting ting selain lagunya 
“Alamat palsu” yang fenomenal itu. Misalnya anda menjadi 
terkontemplasi bahwa Jika Tuhan berkendak, maka Tuhan bisa 
merubah anda kapanpun.  
 
Begitu halnya dengan Ayu Ting-ting, yang eksistensi kehidupannya 
begitu drastis dan berubah total setelah lagu yang sudah pernah 
dipublikasikan 2 tahun lalu itu, ia nyanyikan kembali. Mengapa 
baru 2011 ia mendapatkan berkah dari lagu tersebut. 
 
Begitu juga halnya dengan saya. Saya menganggap bahwa sosok 
Pramono Anung Wibowo adalah sosok yang menarik dan banyak 
meginspirasi saya secara pribadi sehingga kadang ucapan dan 
pernyataannya mengilhami penilaian saya dalam memandang 
perspektif permasalahan yang dihadapi bangsa ini.  
 
Padahal begitu banyak tokoh lain yang eksistensinya barangkali 
lebih baik dari pria yang lahir di Kediri, Jawa Timur 11 Juni 48 
tahun yang lalu itu. 
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Dari pengamatan saya yang terbatas dan hanya mengenalnya 
melalui media massa, saya melihat bahwa ia adalah sosok yang 
konsisten menentukan pilihan politiknya. Setelah ia memutuskan 
berkarir dalam dunia politik dengan meninggalkan aktivitasnya 
sebagai seorang pengusaha dan memutuskan bergabung dengan 
PDIP, saya melihat sosok Pram begitu fokus dan konsisten di jalur 
politik praktis.  
 
Menurut saya ia adalah sosok yang cerdas, tegas dan memegang 
prinsip kuat atas apa yang menjadi pilihan dan garis politiknya. 
Tidak heran Presiden Megawati begitu sangat mempercayai beliau 
sebagai Sekjen ditahun 2005 - 2009. Bahkan loyalitasnya terhadap 
partai ia tunjukkan dengan menanggalkan jabatan terpilihnya 
ketika itu sebagai anggota DPR untuk hanya mengurusi dan 
membesarkan partai politiknya. 
 
Intinya Bagi saya pribadi, Pramono Anung adalah sosok politisi 
profesional. Terus terang saya terkesan dengan pilihan diksi 
diberbagai kesempatan dan forum ketika beliau menjelaskan 
sesuatu kepada publik. Apakah itu menyangkut soal kebijakan 
pemerintah, masalah politik di DPR dan persoalan-persoalan 
bangsa lainnya. Dari yang bernuasa ilmiah hingga selorohnya 
ketika wartawan melakukan doorstop kepada yang bersangkutan.  
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Pilihan diksinya sederhana, namun tegas dan penuh makna serta 
yang paling penting adalah setiap ucapan yang keluar dari 
mulutnya adalah rasional. Kata terakhir tersebut penting saya 
sampaikan, mengingat banyak diantara para politisi ketika 
menyampaikan gagasan dan pemikiran, cenderung imajinatif dan 
penuh retorika namun dangkal dalam hal substansi dan 
implementasi.  
 
Politik Tidak Sekedar Bicara  
 
Saya melihat Pram berbeda dengan yang lain. Saya masih ingat 
ketika dalam suatu forum beliau menyampaikan bahwa “seni 
berpolitik itu adalah bicara”. Bagaimana mungkin kita mendapat 
kepercayaan dari masyarakat apabila kita tidak mampu 
mengorganisasikan pemikiran kita melalui apa yang kita 
sampaikan kepada rakyat, sehingga rakyat menjadi mengerti dan 
paham tentang gagasan dan pemikiran kita.  

Pramono Anung : Politisi saat ini lebih suka membuat sensasi berita. Lebih suka retorika 
daripada karya. Bahkan lebih suka fashion daripada vision. 

 Foto : detik.com 
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Tidak berhenti sampai disitu saja, Pram juga melanjutkan, bahwa 
politik itu tidak sekedar bicara. Kata dan perbuatan tentu 
menjadi penilaian masyarakat tentang apa yang kita lakukan 
kemudian. Oleh karenanya konsistensi antara ucapan dan 
perbuatan menjadi bagian terpenting dari upaya masyarakat 
memahami, menilai dan mau mengikuti apa yang menjadi 
gagasan dan pemikiran kita. Seharusnya kata dan perbuatan 
menjadi cetak biru dari setiap sikap dan perilaku politik para 
pemimpin bangsa kita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yang membuat saya makin tertarik dengan sosok Pram adalah 
ketika dalam suatu wawancara dengan Wimar Witular di acara 
perspektif Wimar. Pram menjelaskan panjang lebar mengenai 
sejauhmana titik kulminasi beliau ketika berkarir dalam dunia 
politik. 

Pramono Anung : Politik tak sekedar Bicara. Foto : Media Indonesia 
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Beliau menjelaskan bahwa dirinya adalah termasuk politisi yang 
mempersiapkan diri di dalam kampus. Ketika menjadi Ketua 
Himpunan Mahasiswa kemudian Ketua Dewan Mahasiswa.  

Pram memang merencanakan bahwa saat ia terjun ke dunia 
politik nanti, maka ia tidak akan bergantung kepada siapapun, 
baik secara ekonomi bahkan termasuk pada penguasa. Jadi ketika 
ia terjun ke dunia politik praktis, persoalan basis kekuatan 
ekonomi Pram sudah tersangga dengan baik.  

Saya melihat karena Pram sudah mempersiapkan diri secara 
ekonomi, maka pilihan karirnya untuk terjun ke dunia politik 
adalah mengalir seperti air. Saya melihat bahwa pilihan karir 
politik Pram adalah karena hasrat pemenuhan eksistensi dirinya 
saja secara alamiah dimata publik ketika pondasi ekonominya 
sudah benar-benar siap.   

Intinya Pram menganggap bahwa karirnya sebagai politisi 
berjalan mengalir dan ia tidak pernah merasa berada di puncak 
karir.  

Yang menarik adalah Ketika masuk sebagai anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) tahun 1999. 
Pram sebenarnya tidak mau menjadi anggota dewan karena ia 
beranggapan bahwa dirinya merasa memiliki peran yang jauh 
lebih besar di luar DPR RI. Yakni mengurus PDIP yang saat itu 
menjadi parpol pemenang pemilu dan menjadi parpol terbesar di 
Indonesia. Ia memilih untuk berkontribusi mengelola partai 
ditengah tantangan awal demokrasi yang saat itu masalahnya 
begitu sangat kompleks dan determinan mempengaruhi 
perjalanan nasib partai kedepan.   

Padahal bagi sebagian orang, barangkali tempat terbaik bagi 
politisi adalah di DPR. Itulah Pram. Mind set politiknya tidak 
seperti kebanyakan orang yang berpolitik untuk mendapatkan 
jabatan dan kedudukan terutama untuk leverage mereka.  
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Karena faktor itulah, ketika Pram menjadi Sekretaris Jendral 
(Sekjen) partai pada tahun 2005, secara resmi orang lain tidak 
ada yang bisa menghalang-halangi kemauan dan pilihan 
politiknya. Pada waktu itu Pram mundur dari DPR menjadi Sekjen 
partai, dan mengurus partai sepenuhnya selama lima tahun.  

Memang tidak banyak orang berfikir seperti itu karena biasanya 
orang terjun ke dunia politik untuk mendapatkan kedudukan, 
kemudian menikmati kedudukan itu. Namun bagi Pram, 
sebenarnya masih banyak politisi berpikiran waras, meskipun 
sekarang banyak yang tidak waras, yang bisa melakukan sesuatu 
untuk republik ini.  

Pernyataan Pram tentang politisi yang berpikiran waras tentunya 
bisa kita intepretasikan kedalam konteks ketika seorang politisi 
melakukan kerja politiknya bagi rakyat dan konstituenya, bagi 
partai politiknya serta bagi bangsa dan negara.  

Pram mengambil contoh, bahwa ia selalu melakukan kritik ke 
dalam institusinya sendiri di DPR yang terkadang pernyataannya 
tidak mengenakkan bagi anggota DPR itu sendiri. Kritik tersebut 
misalnya terkait dengan maraknya politik uang dalam berbagai 
dimensi tata kelola penyelenggaraan negara.  

Menurut Pram, jika kita melakukan perbandingan era demokrasi 
1999, 2004, 2009, maka ternyata di era 2009 adalah era yang 
lebih buruk dibanding 1999.  

Dulu, Ketika 1999 ada semangat karena sehabis reformasi dan 
kemudian para aktivis banyak yang masuk di DPR. Suasananya 
juga berbeda, bahkan menurut Pram bisa dikatakan bahwa ketika 
pemilihan Gus Dur dan Megawati menjadi presiden dan wakil 
presiden, tidak ada uang satu sen pun yang keluar pada waktu 
itu. Tidak ada rumor mengenai politik uang.  

Sekarang tiap aktivitas atau kegiatan DPR, suka atau tidak suka, 
sudah ada labeling bahwa ada hal yang tidak enak. Itu mungkin 
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tidak bisa dibuktikan namun masyarakat atau konstituen bisa 
merasakannya.  

Dalam konteks itulah Pram melihat republik ini tentunya butuh 
banyak orang yang memiliki idealisme kuat secara pemikiran 
untuk berada pada posisi-posisi yang bisa mengambil keputusan 
penting bagi republik ini. Politik Uang menurut Pram 
sesungguhnya sesuatu yang akan terus mendangkalkan semangat 
negeri ini untuk menjadi bangsa yang lebih bermartabat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak Munafik 

Pram adalah sosok yang tidak munafik. Ia tidak memerlukan cara-
cara kotor seperti itu. Ketika menjadi pengusaha, Pram sudah 
bekerja dengan keras. Itu juga yang ia lakukan ketika menjadi 
pengurus partai dan anggota DPR.  

Bersama Megawati dan Tjahyo Kumolo, Foto : Vivanews 
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Pram juga tidak memiliki darah biru, yang berkarir dalam dunia 
politik bisa secara instan menduduki pos-pos penting, baik 
dipartai maupun di pusat-pusat kekuasaan lainnya.  

Jadi, ia betul-betul berkarir dari nol hingga berada dalam 
posisinya seperti sekarang ini. Posisi yang didudukinya saat ini, 
dipercaya olehnya sebagai hasil amanah yang diberikan Tuhan 
melalui kerja keras dan konsistensinya selama ini. 

Pria yang memilih karir politiknya di PDIP ini merasa beruntung 
bisa ikut berkontribusi di partai dan memberikan warna serta 
pengaruhnya bagi arah dan masa depan partai. Ia bangga menjadi 
kader PDIP karena memang keluarganya secara turun temurun 
pendukung nasionalis dari zaman Partai Nasional Indonesia (PNI) 
Soekarno.  

Keluarga Pram adalah loyalis Bung Karno. Saking loyalisnya Pram 
pernah bercerita bahwa ketika ia kecil, kakeknya diminta oleh 
nenek untuk sholat tapi beliau mengatakan akan sholat kalau 
Bung Karno yang menyuruhnya. Artinya, ada hal yang dalam 
keluarga Pram yang secara personal berkaitan dengan 
nasionalisme. Dalam konteks itulah maka hampir sebagian besar 
keluarga besar Pramono Anung ke PNI kemudian ke PDIP. 

Terkait dengan keberadaannya di PDIP, Pram menegaskan bahwa 
dirinya masuk partai ini bukan ketika partai ini sudah menjadi 
besar dan nomor satu di Indonesia di tahun 1999. Jiwa Pram 
memang sudah PNI sejak dulu. 

Masuknya ia kedalam PDIP karena memang ia melihat warna PNI 
sebagai ideologi Bung Karno kental dimiliki PDIP yang dipimpin 
oleh Megawati. Dengan kata lain Pram sudah masuk ke PDIP 
sebelum reformasi.  

Padahal ketika Pram baru lulus dari ITB, dulu Golkar begitu 
agresif mendekatinya. Pram masih ingat betul ketika waktu itu 
Sarwono Kusumaatmaja menghubunginya secara pribadi untuk 
ikut bergabung di Golkar.  
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Waktu itu Sarwono mengatakan jika ingin berkarir di dunia politik 
praktis, apalagi sudah lulus dan pernah menjadi aktivis, Golkar 
membuka ruang untuk menjadi anggota DPR-RI.  

Namun saat itu batin Pram mengatakan bahwa ia tidak cocok 
disitu dan kalau pun ia berpolitik maka bukan karena kedudukan 
atau jabatan, tetapi karena faktor kenyamanan yang harus ia 
miliki. Jadi mulai dari 1989 sampai 1997 Pramono Anung bekerja 
keras. Ia sama sekali tidak berpolitik praktis. Ia justru bekerja 
keras dibidang bisnis untuk menopang hidupnya dan akhirnya itu 
bisa ia lakukan dan berhasil. 

Bisnis yang ia lakukan saat itu adalah Batubara dan perminyakan. 
Dan salah satunya saat ini perusahaan itu sudah go public yang 
bernama Harum Energy. 

Terkait dengan konsiliasi politik saat ini, Pramono Anung 
menyatakan secara terbuka. Bahwa sistem sekarang membuat 
orang selalu berpikir untuk bagaimana mendapatkan uang.  

Hal itu terjadi akibat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
dimana revalitas di dalam partai tidak lagi hanya partai dengan 
partai, tapi sekarang di internal partai pun terjadi persaingan 
sangat keras. Menurut Pram, mungkin tidak ada bangsa di dunia 
seperti kita yang Pemilunya sampai delapan kali. 

Menurut Pram, bayangkan saja, misalnya  dalam satu daerah 
pemilihan (Dapil) ada 11 calon padahal kursi yang diperebutkan 
terbatas, sehingga mereka bersaing satu dengan lain. Yang juga 
harus dipikirkan oleh siapapun yaitu dalam satu tenggang waktu 
lima tahun, di masing-masing daerah minimum ada delapan kali 
Pemilu langsung mulai dari lurah, DPRD Tingkat 1 dan 2, bupati, 
walikota, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR RI, dan presiden.  

Kalau Pemilu tersebut sampai harus dua putaran maka menjadi 
11 kali. Kondisi itulah yang menurut Pram membuat masyarakat 
tidak lagi melihat ketokohan atau figur seseorang tapi yang 
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dilihat adalah apa yang bisa memberi manfaat secara langsung 
bagi mereka dalam sistem seperti ini. 

Pluralisme adalah persoalan serius yang bisa mengancam 
konstitusi 

Disamping persoalan politik, Pram juga amat concern dengan 
persoalan sosial di masyarakat. Terutama masalah pluralisme, 
pemisahan negara dengan agama dan persoalan kekerasan, 
kesemuanya itu menurutnya paling mengancam konstitusi.  

Pram adalah termasuk orang yang berpandangan bahwa 
seharusnya negara memberikan jaminan kepada kelompok sekecil 
apapun minoritasnya. Tidak fair kalau orang yang mempunyai 
perbedaan pemikiran kemudian dihukum.  

Ketika Bung Karno dan Bung Hatta serta para founding father 
mendirikan Republik Indonesia, mereka memikirkan mengenai 
salah satu kekuatan yang harus dilakukan oleh negara adalah 
memberi perlindungan kepada kelompok minoritas.  

Pram melihat saat ini karena faktor sistem Pemilu yang dilakukan 
secara langsung, orang yang mau menjadi pemimpin selalu 
bepikiran mengenai mayoritas dan minoritas. Kalau ada persoalan 
mayoritas dan minoritas maka dia melakukan dukungan kepada 
mayoritas. Itu karena pemikirannya adalah bagaimana meraih 
suara nanti kalau dia akan running sebagai bupati, gubernur atau 
presiden. Itu salah satu hal yang melemahkan persaudaraan kita 
dan juga peran negara dalam memberikan perlindungan kepada 
kelompok minoritas. 

Termasuk persoalan yang menyangkut perbedaan cara pandang 
dalam kehidupan beragama. Pram menyebut kasus Ahmadiyah 
perlu mendapat perhatian serius oleh negara. Sebab Pram 
berpandangan bahwa Ahmadiyah sudah ada ketika republik ini 
berdiri.  
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W.R. Soepratman adalah salah satu tokoh Ahmadiyah. Pram 
meyakini ketika Bung Karno menerima Indonesia Raya sebagai 
lagu kebangsaan, waktu itu Bung Karno juga mengetahui bahwa 
W.R. Soepratman adalah Ahmadiyah dalam konteks untuk 
merangkul semua kelompok dan berperan serta dalam pendirian 
Republik Indonesia. 

Dalam konteks yang lain, Pram sebenarnya sangat ingin Indonesia 
tetap mempertahankan pemisahan antara negara dan agama. 
Sebab keduanya luhur, penting dan tidak boleh saling 
melarutkan.  

Dalam kasus antipati terhadap Ahmadiyah atau toleransi terhadap 
kekerasan, Pram menilai hal tersebut tidak teredam oleh 
pemerintah maupun aparat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen 
masyarakat diam-diam memang ternyata tidak pluralistis atau 
memang ada oportunis politik dari orang yang merasa akan 
untung ikut-ikutan kaum ekstrim itu.  

Menurut Pram, kasus tersebut mengemuka karena negara tidak 
menunjukkan kehormatan ataupun kepemimpinannya ketika 
persoalan ini tumbuh. Kalau negara muncul leadership, 
katakanlah menyelesaikan persoalan lebih awal, Pram menyakini 
persoalan tersebut tidak akan berkembang.  

Tapi karena negara tidak hadir, maka membuat kelompok-
kelompok radikal tersebut merasa mendapatkan angin. Sehingga 
mereka menjadi lebih mempunyai keberanian untuk melakukan 
itu. 

Karena diberikan ruang itulah, maka mereka lebih berani. Dalam 
arti kelompok-kelompok keras tersebut berusaha agar pemikiran-
pemikiran yang berbeda dengan mereka dihilangkan dari republik 
ini.  

Padahal menurut Pram, orang berbeda pemikiran tentunya tidak 
adil kalau kemudian diadili. Harapannya adalah negara hadir 
ketika kondisi seperti saat ini. Juga pemimpin hadir terutama 
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presiden sebagai kepala negara untuk menunjukkan hal yang 
benar dan menjaga yang menjadi spirit dalam Pembukaan Undang 
Undang Dasar 1945 tanpa perhitungan politik.  

Kalau itu dilakukan, Pram meyakini bahwa keberagaman bukan 
saja hanya menjaga kita bersama, tapi juga negara. Negara kita 
merupakan negara multikultur. Ada 200 lebih bahasa dan juga 
ada 200 lebih etnisitas dengan pulau yang begitu menyebar. 
Jangan salah, suatu hari mungkin ada pemikiran, misalnya orang 
di Indonesia Timur merasa sebagai mayoritas, mengapa tidak 
menunjukkan jati diri sebagai kelompok mayoritas. Menurut 
Pram, kondisi itulah yang akan sangat berbahaya bagi kesatuan 
dan persatuan bangsa ini. 

Dengan kata lain, salah satu problematika munculnya berbagai 
masalah yang menyangkut persoalan konflik sosial dan politik saat 
ini adalah karena faktor adanya persepsi bahwa Presiden 
Yudhoyono kurang tegas, padahal dukungan politik Presiden 
Yudhoyono termasuk kuat baik karena yang bersangkutan adalah 
presiden yang menang secara mutlak dalam pilpres maupun 
representasi parpolnya di DPR.  

Terkait dengan masalah dukungan politik terhadap pemerintahan 
Presiden Yudhoyono itu, Pram berujar bahwa dari 2004 hingga 
2009, PDI adalah partai yang pertama kali diminta untuk 
bergabung. Pada waktu itu Pramono Anung adalah salah satu 
pihak yang berhubungan dengan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono. Setiap hasil pertemuan dan pembicaraanya dengan 
Presiden Yudhoyono, Pram selalu menyampaikannya kepada 
Ketua Umum PDIP Megawati.  

Namun menurut Pram ada satu hal mendasar yang disampaikan 
oleh Megawati dan PDIP. Yakni Kita selalu mengatakan bahwa 
pemerintahan ini harus berakhir pada 2014, artinya ada jaminan 
kepada siapapun yang memerintah untuk berakhir dengan baik 
atau chusnul khotimah. Yang menjadi persoalan sebenarnya 
bukan jaminan itu, melainkan dalam politik  selalu ada pemikiran 
pemimpin kita bisa diturunkan di tengah jalan. Dalam konteks 
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itulah Pram melihat bahwa tidak ada relevansinya lagi 
menjatuhkan pemerintahan ditengah jalan karena negara ini 
sudah amat demokratis. 

Menurut Pram, PDIP akan menjalankan fungsinya sebagai 
legislator. Yakni menjadi mitra strategis pemerintah yang kritis, 
dan PDIP tidak akan ikut terjebak dalam dikotomi koalisi-oposisi.  

Sebagai mitra strategis pemerintah yang kritis, PDIP akan 
mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Namun jika 
pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat, 
Pramono menjamin PDIP akan mengkritisi kebijakan tersebut 
secara terbuka.  

Namun Pram sepakat bahwa konstitusi negara dan bangsa ini 
harus bersama-sama kita kawal. Berbagai elemen masyarakat, 
termasuk para penyelenggara negara, sudah seharusnya memiliki 
persepsi yang sama mengenai cara logis dalam memecahkan 
setiap berbagai permasalahan. Bangsa kita adalah bangsa yang 
sudah sangat terbuka dan sangat memberikan ruang yang 
sebesar-besarnya bagi setiap perbedaan, masukan, kritik dan 
sebagainya.  

Namun memang persoalannya adalah setiap persoalan yang kita 
bincangkan dan kita fikirkan dan seterusnya itu dilakukan melalui 
berbagai mekanisme dan saluran yang ada, namun pada akhirnya 
kerap terbelenggu oleh ketidakmampuan kita dalam 
mengimplementasikan berbagai solusi dari setiap permasalahan 
bangsa itu. Pram melihat, faktor kepentingan politik golongan 
atau kelompok lebih mengedepan ketimbang kepentingan bangsa 
dan negara. Itulah sejatinya menurut Pram kita memang 
membutuhkan para pemimpin yang konsisten, baik ucapan 
maupun perbuatan.  

Dalam buku ini akan dipaparkan berbagai bunga rampai tentang 
pandangan dan pemikiran Pramono Anung terkait dinamika 
persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Dari persoalan ekonomi, 
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hukum, politik maupun sosial yang sempat terekspos di beberapa 
media.  

Walaupun tidak terlampau dalam, namun penulis berharap bahwa 
beberapa pandangan dan pemikiran komunikasi politik Pramono 
Anung yang pernah disampaikan kepada publik, akan memberikan 
kita referensi aktual dan otentik mengenai salah satu tokoh 
politik yang memberikan warna konstruktif bagi wajah 
perpolitikan di Indonesia. 

Semoga buku kecil ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, 
paling tidak memberikan catatan kecil bagi kita dalam menelaah 
kondisi obyektif berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa 
Indonesia. *) Andi Trinanda 

Bersama Mantan wapres Jusuf Kalla (2kanan), Priyo Budi Santoso (2kiri) 
serta pengamat politik Yudi Latief ketika menjadi narasumber dalam 
diskusi yang mengangkat tema "Revitalisasi Pancasila: Masihkah Indonesia 
Bangsa yang Pancasilais". Foto : Harian Analisa 
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Harus kita akui bahwa Presiden Yudhoyono adalah presiden pertama 
Indonesia di era reformasi yang dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia.  

Keberhasilannya memenangi dua periode pemilihan langsung presiden di 
pemilu 2004 dan pemilu 2009 harus sama-sama kita apresiasi, bahwa 

kemenangan tersebut bukan saja kemenangan Yudhoyono pribadi dan partai 
demokrat sebagai partai penyokongnya, tapi sejatinya adalah kemenangan 

demokrasi Indonesia  - Pramono Anung -  
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Bijak Memahami Demokrasi Di Indonesia 

 

Pada hakekatnya kita semua harus menyadari bahwa pilihan 
menjadi bangsa muslim terbesar di dunia dengan sistem 
demokrasi kedua terbesar di dunia, ditambah lagi dengan negara 
dengan pluralitas terbesar di dunia dengan jumlah kepulauan 
yang tersebar dan terbesar di dunia, bisa dibayangkan bagaimana 
bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sangat menarik, unik dan 
sangat kompleks jika di lihat dari berbagai konteks dan struktur 
tatanan kehidupan. 

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya, 
pilihan bangsa ini menganut sistem demokrasi, merupakan pilihan 
yang sangat rasional dan logis. Pendiri bangsa sejak dulu sudah 
meyakini dan mampu merumuskan bahwa demokrasi yang kita 
anut sejatinya adalah demokrasi penuh muatan kultur dan 
karakteristik asli Indonesia. Demokrasi Pancasila yang kita pahami 
bukan cuma tersirat dalam tekstualisasi 36 butir dalam sila-sila 
Pancasila, ia secara substantif hidup dalam ranah sosial, budaya, 
politik bangsa Indonesia. 

Dengan kata lain demokrasi kita penuh dengan tatanan nilai,  
penuh dengan  idiom-idiom keindonesiaan, yang boleh jadi 
berbeda dengan sistem dan kultur demokrasi di banyak negara.  

Oleh karena itu bangsa ini jangan menjadi bangsa yang sebentar-
sebentar menjustifikasi nilai demokrasi dalam kerangka 
pemahaman demokrasi secara universal. Demokrasi Pancasila 
adalah demokrasi dengan tata nilai ke-Indonesiaan yang kental. 
Mari melihatnya dalam kerangka yang penuh dengan kompleksitas 
yang bersumber dari banyak karakteristik pluralitas yang semua 
itu harus terakomodasi dalam sistem ideologi ketatanegaraan dan 
ketatakelolaan bangsa Indonesia. 

Masalah pemilu misalnya, jangan membandingkan sistem 
demokrasi di negara lain yang luasnya saja tidak lebih besar dari 
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kotamadya Jakarta Pusat, atau luas negaranya saja tidak lebih 
besar dari satu propinsi di Indonesia.  

Anda bisa membayangkan bangsa ini begitu lelah dan terkuras 
energinya hanya untuk mendorong agar persepsi kita tentang 
demokrasi di Indonesia berjalan sesuai dengan idiom demokrasi 
itu sendiri. Jika dirunut secara kuantitatif, untuk pelaksanaan 
Pilkada di seluruh Indonesia, jika dirata-ratakan ternyata kita 
melaksanakan pesta demokrasi setiap tiga hari sekali, berapa 
puluh ribu TPS disiapkan, berapa jumlah logistik yang perlu 
disiapkan, belum ditambah pemilu legislatif dan pemilu presiden.  

Negara sebesar Amerika saja, dalam pelaksanaan pemilu masih 
dihadapi oleh problem-problem mendasar pelaksanaan pesta 
demokrasi. Apalagi dengan kondisi bangsa Indonesia dengan 
tingkat kerumitan dan kompleksitas masalah yang cukup tinggi. 
Namun demikian tentu kita sepakat untuk terus membenahi 
kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses dan 
pelaksanaan pesta demokrasi kita. Oleh karenanya berbagai pihak 
yang menjustifikasi pemilu kita gagal, apalagi curang, sebelum 
proses hukum selesai, sejatinya orang tersebut justru adalah 
orang yang telah mendestrukturisasi tatanan demokrasi kita. 

Di lain pihak berbagai upaya mengkonstruksi tatanan demokrasi 
di Indonesia terus dilakukan dan dikembangkan secara terbuka 
dan transparan, baik yang dikelola oleh lembaga negara, maupun 
yang dimonitoring dan dikembangkan oleh lembaga swadaya 
masyarakat. Intinya pendidikan berdemokrasi sedang dan terus 
bangsa ini jalankan.    

Setelah rezim Orde Baru tumbang, memang lompatan substansi 
mengenai kehidupan demokrasi di Indonesia berjalan sangat 
cepat. Tatanan terbentuk, kehidupan negara terkelola dengan 
baik, pergantian kekuasaan sampai saat ini sudah berjalan 
walaupun masih terdapat riak dan gelombang yang menyertai 
perjalanan samudera demokrasi di Indonesia. Banyak negara lain 
mengambil contoh Indonesia sebagai studi mereka tentang 
bagaimana cara berdemokrasi yang baik. Negara lain juga telah 
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memuji bangsa ini dalam mengelola tatanan kehidupan bernegara 
yang bagi mereka, dengan melihat karakteristik bangsa Indonesia 
yang begitu luar biasa kompleksnya, mereka salut dan 
menyatakan apresiasi yang mendalam tentang komitment atas 
pencapaian yang telah dilakukan. 

Terlepas dari pengakuan dunia Internasional terhadap bangsa 
Indonesia, seharusnya sebagai bangsa, mulai saat ini, kita sudah 
harus semakin bijak memahami tatanan demokrasi Pancasila 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang kita 
perjuangkan di era reformasi ini.  

Sejatinya marilah berfikir optimis, tidak underestimate dalam 
menilai kualitas bangsa dan negara sendiri.  

Menjadikan kita optimis sebagai negara dengan kualitas 
kehidupan berdemokrasi yang baik salah satunya ditentukan oleh 
faktor kepemimpinan (leadership). Faktor kepemimpinan oleh 
para elit politik inilah yang seharusnya mampu memberikan 
masyarakat keteladanan tentang semangat nasionalisme. 
Khususnya bagi para tokoh pemimpin dan elit politik yang 
mengabdi mengurusi rakyat baik diperintahan maupun dilembaga 
atau institusi negara lainnya. Baik dipusat maupun di daerah 
melalui kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat. 

Menurut Pramono Anung, Dengan sistem demokrasi Indonesia 
seperti sekarang ini, seharusnya sosok pemimpin akan muncul 
dengan sendirinya secara alamiah melalui proses pendewasaan 
berpolitik yang bersentuhan langsung dengan berbagai 
kepentingan dan persoalan–persoalan kerakyatan.  

Terkait dengan persoalan kepemimpinan itulah maka kedepan 
tantangan menghadapi bangsa ini akan semakin berat. Untuk itu 
diperlukan pemimpin yang memiliki karakter. Dalam era 
reformasi seperti sekarang ini, menurut Pram akan lahir beberapa 
anak muda yang bisa memimpin lebih rasional dan terbuka. Kalau 
itu terjadi, euforia demokrasi itu bisa memberi kesejahteraan 
bagi rakyat. 
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Menurut Pram, Pemimpin itu akan lahir dengan sendirinya. 
Survei-survei yang mengidentifikasi calon presiden di 2014 
mendatang misalnya, bagi pramono Anung hanyalah sekedar lucu-
lucuan saja. Namun demikian ia mengapresiasi bahwa masyarakat 
tentunya akan memilih calon pemimpinnya sesuai dengan 
rasionalitas yang dimilikinya.  

Sejatinya memang pemimpin itu tidak diciptakan. Ia Seakan 
dilahirkan, tapi juga tidak didorong. Harus melalui proses alam. 
Yang paling penting seorang pemimpin itu akan datang dengan 
sendirinya ketika masyarakat melihat sosok atau tokoh yang sejak 
awal memang terlihat konsisten dalam memperjuangkan 
kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sosok atau tokoh yang 
antara ucapan dan perbuatannya memang diakui oleh masyarakat 
sebagai satu kesatuan sikap dan perilakunya sebagai seorang 
pemimpin. 

Terkait dengan berbagai kritik masyarakat terhadap persoalan 
demokrasi dan kepemimpinan saat ini, Pram mengingatkan agar 
bangsa ini, khususnya pemerintah juga bijaksana menerima dan 
menelaah setiap kritik yang menurutnya secara umum masih 
konstruktif sebagai wujud kepedulian kita terhadap bangsa 
Indonesia yang kita cintai ini. Salah satu kritik tersebut adalah 
terkait masalah Kemerosotan Konsolidasi Demokrasi.  

Reformasi yang telah berjalan lebih satu dekade, saat ini, justru 
terasa mengalami kemerosotan dalam hal konsolidasi demokrasi. 
Tidak seperti pada masa awal reformasi, hampir semua partai 
politik bukan hanya tidak mampu membangun kebersamaan 
sebagai sesama anak bangsa, tetapi justru dilanda perpecahan 
internal akibat ambisi pribadi dan maraknya politik uang dalam 
setiap aktivitas dan target politik yang dicapai. 

Kita harus bijaksana memahami masalah dalam sistem demokrasi 
yang sedang kita laksanakan saat ini. Kemerosotan demokrasi dan 
konsolidasinya bisa terjadi antara lain disebabkan karena faktor 
pengabaian terhadap mukadimmah konstitusi. Yakni antara lain 
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mengharuskan negara menyejahterakan rakyat dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa.  

Menurut Pramono Anung, hal-hal seperti inilah yang menjadi 
tugas penting partai politik (parpol) dan politisi di dalamnya. Jika 
dalam proses menegakkan demokrasi partai politik memiliki garis 
perjuangannya sebagai oposisi misalnya, maka pemerintah sendiri 
mesti memahami secara bijak, bahwa pilihan dan garis politik 
parpol sebagai oposisi tidak perlu di maknai sebagai lawan politik 
yang setiap saat akan menunggu dipersimpangan dan senantiasa 
selalu siap untuk menjatuhkan pemerintahan. Pemerintah 
haruslah bijaksana memaknai demokrasi pilihan parpol sebagai 
oposisi demi kesejahteraan bangsa dan negara tercapai, seperti 
juga yang diharapkan pemerintah sebagai pemegang mandat atau 
amanah rakyat.  

Pram juga mengingatkan, bahwa pragmatisme berpolitik juga 
menjadi salah satu tantangan dalam menyikapi demokrasi 
Indonesia saat ini. Implikasi dari adanya pragmatisme politik ini 
adalah adanya upaya untuk memecah belah parpol, baik melalui 
internal maupun dari luar dengan berbagai motif dan 
kepentingan. Termasuk memecah belah institusi dan lembaga-
lembaga negara yang selama ini menjadi dasar konstruksi 
penyelenggaraan sistem demokrasi di Indonesia.  

Pram juga menilai salah satu kemerosotan demokrasi yang saat 
ini dialami adalah adanya dugaan melibatkan pegawai negeri sipil 
(PNS) baik dipusat maupun di daerah ke dalam dunia politik untuk 
kepentingan pemenangan pemilu maupun pemilukada.  

Menurut Pram, inilah kemunduran bagi kita semua. Lebih jauh 
Pramono Anung juga menegaskan bahwa pemerintah juga harus 
bijak memahami demokrasi terkait banyaknya kritik dan masukan 
kepada pemerintah. Kritik dan masukan tersebut misalnya terkait  
masalah pertambangan, perbankan dan ekonomi yang saat ini 
terus terjadi privatisasi secara masif.  
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Melalui pemahaman berdemokrasi inilah, kita ingin mendorong 
kesadaran terhadap pentingnya moralitas seorang politisi yang 
dimulai dengan satunya kata dan perbuatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bersama Ketua Umum PAN Hatta Rajasa : “Dengan sistem demokrasi 
Indonesia seperti sekarang ini, seharusnya sosok pemimpin akan muncul 
dengan sendirinya secara alamiah melalui proses pendewasaan berpolitik yang 
bersentuhan langsung dengan berbagai kepentingan dan persoalan–persoalan 
kerakyatan”.  
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Matinya Pendidikan Pancasila ? 

 

“Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara harus benar-
benar dilaksanakan dan dimaknai dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Pancasila harus dielaborasi. Ketika pendidikan 
Pancasila dihilangkan dari sekolah maka bisa dikatakan telah 

terjadi penghilangan ideologi “. Pramono Anung 
 

Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati hari 
pendidikan nasional. Sebuah pencanangan tentang upaya 
memaknai betapa pentingnya pendidikan sebagai wajah bagi 
pembentukan karakter sebuah bangsa. 

Peringatan hari pendidikan nasional beberapa tahun belakangan 
ini biasanya begitu sarat pesan secara kontekstual-termasuk 
keprihatinan yang mendalam tentang wajah pendidikan di 
Indonesia. 

Betapa tidak, selain persoalan potret buram pendidikan Indonesia 
karena tidak adanya keberpihakan pemerintah mengenai masa 
depan generasi penerus  mengingat masih banyaknya anak bangsa 
yang masih buta huruf dan tidak mengenyam pendidikan, 
persoalan kekerasan, radikalisme dan pemahaman ideologi yang 
dipahami oleh sebagian masyarakat ditengah kehidupan 
berbangsa dan bernegara adalah juga catatan krusial yang mesti 
menjadi pelajaran penting bagi bangsa ini. 

Kasus kembali maraknya NII dan kasus-kasus pemahaman yang 
cenderung memarginalkan ideologi dasar negara kita, Pancasila 
adalah akibat dari sebagian Potret buram masalah pendidikan 
nasional tersebut. Seharusnya semua elemen pendidikan, 
terutama yang terpenting perguruan tinggi harusnya menyadari, 
bahwa cetak biru pendidikan karakter suatu bangsa adalah ketika 
secara kontekstual dan sesuai dengan paradigma strata 
pendidikan, elemen pendidikan mampu menemukenali konsep 
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dan strategi meletakkan esensi dan nilai kurikulum dalam 
pendidikan karakter bangsa (dalam hal ini misalnya pendidikan 
agama, pancasila dan kewargangeraan) sebagai kurikulum mutlak 
yang mesti menjadi dasar fundamental obyektif bagi setiap 
kelulusan siswanya. Dengan demikian ouput pendidikan, yakni 
terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas 
adalah manusia-manusia Indonesia yang memiliki sense of 
belonging dan nasionalisme yang paham akan nilai-nilai ke-
Indonesiaan. 

Kasus radikalisme berfikir termasuk pemahaman ideologi 
masyarakat kita yang tidak lagi menempatkan Pancasila sebagai 
dasar tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah salah 
satu implikasi serius karena pendidikan nasional kita abai pada 
pendidikan karakter (Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan) 
itu. 

Era reformasi memang telah banyak melahirkan perubahan-
perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan sosial - 
ekonomi bahkan politik dinegeri ini, termasuk dalam dunia 
pendidikan. Perubahan tersebut yang sejatinya diharapkan 
mengarah kepada nillai-nilai konstruktif banyak diyakini 
masyarakat sebagai upaya untuk merubah bangsa ini kearah yang 
lebih baik. Dan ketika reformasi meggelinding begitu cepat, 
paradigma masyarakat juga begitu cepat menjustifikasi nilai-nilai 
baru yang berkembang ditengah masyarakat sebagai pengganti 
nilai-nilai lama. Persoalannya adalah sampai hari ini, tidak ada 
upaya penakaran yang obyektif apakah nilai-nilai lama tersebut 
dianggap usang dan perlu dinegasikan. Sementara nilai-nilai baru 
tersebut juga tidak ada yang mampu menjustifikasi sebagai nilai-
nilai yang mesti dipegang. 

Implikasinya adalah banyak produk ilmiah yang sejatinya secara 
akademis dan kontekstual masih tetap relevan dan obyektif 
justru dianggap keliru dan mesti dihapuskan. 

Contoh kongkrit dari tulisan ini adalah tentang realitas eksistensi 
mata kuliah pendidikan Agama, Pancasila dan Pendidikan 
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kewarganegaraan di Perguruan Tinggi yang teralienasi oleh 
paradigma “kekinian” yang keliru melihat konteks dan nilai 
sejarah. Mata kuliah ini senyatanya saat ini hanyalah menjadi 
mata kuliah pelengkap yang tidak memiliki greget bagi para 
mahasiswa karena salahnya metodologi proses pendidikan dan 
pengajaran. 

Memahami Proses Dialektika Sejarah Lahirnya Pancasila  

Dulu ketika orde lama berkuasa, atas nama Pancasila, panji-panji 
revolusi dipancangkan dan politik dinobatkan sebagai panglima. 
Siapa yang berani menentang Pancasila ia akan dicap sebagai 
kontra revolusioner, penganut kapitalis dan neo kolonialisme. 
Atas nama Pancasila pula, revolusi digantikan oleh pembangunan 
ekonomi - bukan politik. Siapa yang menentang Pancasila juga 
dikatakan sebagai anti pembangunan, tidak Pancasilais dan dicap 
sebagai Komunis. Dan ketika Orde Baru runtuh serta gelombang 
reformasi diteriakkan, fenomena dengan intepretasi serupa juga 
muncul. 

Yakni berbicara tentang Pancasila seolah-olah di cap sebagai 
bagian dari Orde Baru, tidak reformis dan di cap sebagai 
kelompok status quo. Bagaimana kita menjelaskan semua itu ? 
mungkinkah akhirnya kita mengatakan bahwa justifikasi apapun 
mengenai Pancasila, pada akhirnya ia berkorelasi dengan 
keterpurukan bangsa, yang pada gilirannya kita akan mengatakan 
bahwa Pancasila adalah slogan kosong yang tak ada apa-apanya. 
Dalam perspektif inilah sebenarnya paradigma tersebut diangkat. 

Untuk maksud tersebut, maka beberapa catatan singkat tentang 
latar belakang historis dari Pancasila dibutuhkan. Tulisan ini tidak 
secara detail menjabarkan proses lahirnya Pancasila yang pernah 
dibahas pada rapat-rapat BPUPKI (Badan Usaha Penyelidik 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia) waktu itu tentang : “Apakah 
dasar negara yang akan kita bentuk itu ? 

Fakta sejarah membenarkan bahwa terdapat perbedaan pendapat 
antar anggota (Baca : BPUPKI). Ada yang mengatakan bahwa 
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pertanyaan tersebut terlampau filosofis. Membahasnya akan 
membawa seluruh badan ini terjerumus kepada perdebatan yang 
tidak relevan, abstrak dan tanpa akhir. Oleh karena itu mereka 
mengusulkan untuk langsung menyelesaikan naskah UUD terlebih 
dahulu, yang menurut mereka lebih praktis, realistis, relevan dan 
mendesak. 

Namun sebagian terbesar anggota BPUPKI setuju untuk akhirnya 
terlebih dahulu membahas tentang dasar negara, karena 
dianggap bahwa persoalan tersebut amat penting untuk 
diselesaikan terlebih dahulu, sebelum melangkah ke soal-soal 
lain. Sebab yang dipertaruhkan disini tidak lain adalah 
“Kebhineka Tunggal Ika-an” Indonesia. 

Perdebatan tajam tak terhindari. Kelompok yang menurut 
Soekarno terdiri dari kelompok Islam, Nasionalis, Federalis dan 
Unitaris memiliki gagasan sendiri-sendiri yang sulit dipertemukan. 
Namun demikian para pendiri negara dan bangsa tersebut 
menyadari bahwa perdebatan dan perbedaan tersebut adalah 
merupakan masalah yang paling penting. 

Pada tanggal 1 Juni 1945, setelah pertentangan selama tiga hari, 
Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian menjadi amat 
terkenal dengan sebutan lahirnya Pancasila. Di dalam pidato 
tersebut, Soekarno menawarkan jalan keluar : Indonesia merdeka 
bukan negara agama, dan bukan pula negara sekuler, tetapi 
negara berdasarkan Pancasila.  

Pancasila seperti yang diusulkan oleh Soekarno, dirumuskan 
menurut urutan sebagai berikut : Pertama, Kebangsaan, Kedua, 
Internasionalisme/ Perikemanusiaan, Ketiga, Mufakat/ 
Demokrasi, Keempat, Kesejahteraan Sosial dan Kelima, 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan yang kemudian dijadikan 
mainset dalam Piagam Jakarta, dirubah susunannya untuk 
mengakomodir kepentingan-kepentingan kelompok yang berbeda, 
akhirnya dianggap sebagai jalan keluar dari kebuntuan dan 
tekanan waktu yang amat singkat. 
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Kembali kepada latar belakang perkembangan Pancasila, hasil 
rumusan yang menghasilkan Piagam Jakarta itu kemudian di 
pergunakan sebagai dasar untuk merumuskan UUD, yang proses 
pembentukannya juga diwarnai oleh perbedaan/ perdebatan 
panjang mengenai beberapa pasal yang bersinggungan dengan 
persoalan-persoalan agama. Namun pada akhirnya juga di sahkan 
UUD 1945. Yang kita sebut Pancasila adalah seperti yang 
dirumuskan di dalam mukadimahnya. Yang berbeda baik 
dibandingkan dengan pidato Soekarno maupun dengan Piagam 
Jakarta. Rumusannya adalah sebagai berikut : Pertama : 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan 
Beradab, Ketiga, Persatuan Indonesia, Keempat, Kerakyatan Yang 
Dipimpin Oleh Hikmat/ Kebijaksanaan dalam Permusyaawaratan/ 
Perwakilan, Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat 
Indonesia. 

Di Dalam perkembangan selanjutnya, dasar negara Indonesia juga 
terus mengalami upaya-upaya perubahan. Upaya perubahan 
tersebut terjadi dimasa pemberlakuan UUDS1950 dan masa 
setelah Pemilu 1955, dimana anggota konstituante bersidang 
kembali untuk merumuskan UUD, tetapi sidang konstituante ini 
tidak berjalan lancar, ketika anggota-anggota konstituante harus 
mengambil keputusan mengenai dasar negara, maka segera 
mereka terpecah menjadi tiga kelompok besar : yaitu mereka 
yang menghendaki Pancasila sebagai dasar negara, mereka yang 
menghendaki Islam sebagai dasar negara, dan mereka yang 
menghendaki sosialisme sebagai dasar negara. 

Perdebatan selama dua setengah tahun selama pasca Pemilu 1955 
tersebut tidak mengalami titik terang yang memadai, yang 
berimplikasi kepada ketidakberhasilan konstituante melaksanakan 
tugas yang berimplikasi kepada terlantarnya proses perumusan 
konsepsi ketatanegaraan Indonesia. 

Jelas kondisi tersebut sangat membahayakan bagi kelangsungan 
kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam keadaan 
itulah pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno, setelah 
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mendapat dukungan pihak militer, mengumumkan “dekrit 
kembali ke UUD 1945″. 

Amat menarik untuk dicatat sejarah adalah bahwa dekrit - yang 
paling sedikit dalam pandangan Barat tidak demokratis - ternyata 
mendapat dukungan yang amat luas dari rakyat Indonesia.  

Keberpihakan rakyat terhadap kebijakan Dekrit Presiden 
disebabkan oleh karena semua pihak telah kehilangan tenggang 
rasa (tepa selira) mereka. Dan oleh karena itu bertentangan 
dengan orientasi nilai yang terarah kepada keserasian, mufakat, 
dan sebagainya. Ia mengancam seluruh masa depan. Rakyat 
Indonesia merasa lega, ketika konstituante di bubarkan. Namun 
mereka merasa lebih lega, ketika diumumkan bahwa Indonesia 
akan kembali ke UUD 1945. kegembiraan rakyat terutama di 
dasarkan kepada kenyataan bahwa UUD 1945 (dan Pancasila) bagi 
mereka mempunyai makna simbolis yang dalam yang 
merepresentasikan “semangat revolusioner 1945 yang murni”. 
Kembali kepada UUD 1945 berarti kembali kepada yang murni dan 
asli. 

Pada tanggal 17 Agustus 1965, Presiden Soekarno menyampaikan 
pidato tahunannya. Pidato yang dikenal dengan Manifesto Politik, 
atau lebih dikenal dengan MANIPOL tersebut berisi tentang upaya 
mengingatkan rakyat kepada lahirnya Pancasila. Soekarno 
kembali berbicara tentang Gotong Royong sebagai kristalisasi dari 
kelima sila Pancasila. 

Dan atas prinsip gotong royong inilah secara kontekstual Soekarno 
memperkenalkan haluan dasar dari kebijaksanaan pemeritahnya, 
yang kemudian dikenal dengan USDEK, yaitu singkatan dari 
Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi 
terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. 
MANIPOL - USDEK kemudian dinyatakan (baca : diintepretasikan 
oleh Soekarno) sebagai pelaksanaan Pancasila. 

Pancasila yang diterapkan ke dalam praktek, menurut Soekarno 
adalah Gotong Royong antara tiga kekuatan terbesar di Indonesia 
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yaitu Nasionalis, Islam dan Komunis. Soekarno menamakannya 
sebagai gotong royong antara kekuatan-kekuatan NASAKOM, yaitu 
singkatan dari Nasionalis, Agama dan Komunis. Jiwa Pancasila 
adalah jiwa Nasakom. Oleh karena itu seorang Pancasilais 
haruslah menjadi seorang Nasakomis. Itu berarti bahwa Nasakom 
tidaklah sekedar kerjasama antara tiga kekuatan terpisah, tetapi 
merupakan sintese dari tiga ideologi menjadi satu jiwa, jiwa 
Nasakom. 

Eksperimentasi politik Soekarno tersebut telah membawa 
Indonesia kepada suatu sistem politik yang otoriter, situasi 
ekonomi yang mendekati kehancuran, kebijaksanaan politik 
Internasional yang penuh dengan petualangan, meruncingkan 
konflik-konflik ideologis dan primordial dan sebagainya. Keadaan 
ini akhirnya memuncak pada upaya “kudeta” pada tanggal 30 
September 1965 yang terkenal dengan sebutan gerakan 30 
September 1965. Eksperimentasi politik dan petualangan 
Soekarno berakhir dengan kulminasi peristiwa tersebut. 

Ia ”dijatuhkan” oleh seorang perwira Angkatan Darat. Panji-Panji 
revolusi dirubuhkan dan pembangunan ekonomi digalakkan 
dengan simbol-simbol “kembali kepada jiwa dan makna asli dari 
pancasila dan melaksanakan UUD 1945 secara konsekwen”. 
Koreksi dilaksanakan dengan cara kembali ke masa lampau, 
kepada yang asli. Penyimpangan dan penentangan mengenai 
kebijakan negara dikatakan ekstrem (baik ekstrem kanan maupun 
ekstrem kiri). 

Untuk memahami yang “asli” pemerintah Soeharto menunjuk 5 
(lima) orang sesepuh pendiri bangsa sekaligus perumus Pancasila 
yaitu, Moh Hatta, Ahmad Soenardjo, Alex AA Maramis, Sunaryo 
dan Abdul Gafur Pronggodigdo untuk memberikan dasar bagi 
pemahaman Pancasila secara benar. Maka pada tahun 1978 MPR 
mengesahkan ketetapan Nomor II/MPR/1978 mengenai pedoman 
penghayatan dan pengamalan Pancasila - Eka Prasetya Panca 
Karsa yang terkenal dengan P-4 yang pembentukannya bukan 
merupakan tafsir Pancasila sebagai dasar negara dan juga tidak 
dimaksudkan menafsirkan Pancasila sebagai dasar negara 
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sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, batang 
tubuh dan penjelasannya.  

P-4 hanya sebagai pedoman dan penuntun kehidupan 
bermasyarakat, berbangssa dan bernegara bagi setiap warga 
negara Indonesia. 

Atas dasar makna tersebut, pada tahun 1978 Presiden Soeharto 
membuat kebijakan tentang perlunya penataran dengan tujuan 
untuk menyebarluaskan P-4 seluas mungkin, khususnya 
dikalangan pegawai negeri dan pemimpin-pemimpin masyarakat. 
Penataran P-4 yang menurut pemerintah bukanlah indokrinasi, 
melainkan suatu gerakan untuk memahami kembali, menyelami 
lebih dalam, menghayati dan mengamalkan gagasan bangsa 
Indonesia tentang tujuan dan cita-citanya.  

Namun demikian perkembangan penataran P-4 ini, lambat laun 
berubah menjadi suatu sarana untuk melegitimasikan hegemoni 
kekuasaan negara terhadap masyarakat, sehingga justru 
masyarakat menjadi terkungkung dan terpenjara dengan sebuah 
proses pembenaran sepihak yang dibuat oleh negara atas nama 
Pancasila. 

Penataran P-4 menjadi hanya sekedar sloganisme dangkal yang 
bersumber pada pemahaman budaya berfikir bangsa Indonesia 
tentang sejarahnya yang sempit. Artinya pengkajian penataran   
P-4 hanya diformulasikan dengan pendekatan melulu-teoritis yang 
pada akhirnya cenderung menjerumuskan kita pada problematik 
teoritis pula, tanpa menyentuh problematik nyata yang mendesak 
yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang sedang 
membangun. 

Pendekatan teoritis terhadap Pancasila akhirnya berimplikasi 
pada suatu usaha yang melelahkan dan sia-sia, karena 
menghadapi keruwetan teoritis yang tak akan pernah mampu kita 
uraikan. Masalah-masalah yang nyata malah jadi terlantar, 
Pancasila akhirnya membeku dan buntu dalam bentuk formal, 
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sehingga tidak mampu memberikan ilham serta daya dorong 
untuk bertindak.  

Karena “pemaksaan” yang dilakukan oleh negara mengenai 
penataran P-4 tersebut, lambat laun justru menyadarkan 
masyarakat bahwa konsep yang sebenarnya efektif dan baik 
akhirnya juga diintepretasikan negatif oleh publik karena 
petualangan penguasa Orde Baru untuk menguasai dan 
meminimalisir sedikit mungkin peluang masyarakat melakukan 
proses tawar (bargaining) kepada negara. 

Toleransi yang menjadi “tema politik” Pancasila baik dalam 
kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
diintepretasikan sesuai dengan selera dan kepentingan negara, 
padahal menurut Muhammad Natsir : “Toleransi adalah ruang 
atmosfer dimana konfrontasi antara ide-ide dan pemikiran-
pemikiran dimungkinkan. Toleransi tanpa konfrontasi bukanlah 
toleransi, ia hanya berarti mengelakkan masalah, yang kita 
perlukan sebenarnya adalah konfrontasi di dalam atmosfer 
toleransi, dimana perbenturan antara ide-ide dan pemikiran 
akhirnya akan membawa kita kepada kebenaran. Tidak ada yang 
bebas dari diskusi yang kritis dan perbandingan”. 

Seperti juga Soekarno, Soeharto-pun merujuk pada tesis empirik 
yang sama, yakni perilaku negara (baca : penguasa) berkorelasi 
dengan kebijakan yang dikeluarkannya. Kebijakan Soekarno 
mengenai sosialisasi Pancasila sebagai dasar negara yang 
diintepretasikan secara personalisasi, pada akhirnya mendorong 
masyarakat “apriori” terhadap Pancasila. 

Begitu pula halnya dengan Soeharto, kebijakan sosialisasi 
Pancasila dalam bentuk pentaran P-4, yang secara substansial 
memiliki konsep yang konstruktif bagi pemahaman masyarakat, 
ketika ia di intepretasikan secara personal untuk melanggengkan 
kekuasaan, masyarakat juga akhirnya memiliki pemikiran yang 
sama-apriori terhadap pancasila. 
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Dengan kata lain kedua pemimpin bangsa kita tergelincir oleh 
kekuasaannya sendiri disebabkan salah satu faktornya adalah 
menjustifikasi Eksistensi Pancasila berdasarkan kepentingan 
kekuasaan belaka. Padahal Pancasila adalah suatu tesis ilmiah 
yang menurut Prof. Dr. Ruslan Abdul Gani merupakan : “Sebuah 
konsep kompromi politik atau payung politik kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang mengakomodasikan kepentingan 
kelompok-kelompok di dalam masyarakat”. Pancasila akhirnya 
menjadi “korban” manipulasi kekuasaan terhadap nilai sebuah 
konsep konsensus.  

Penguasa sebenarnya menyadari konsepsi Pancasila memiliki nilai 
strategis secara politik, ekonomi, budaya, hukum dan integrasi, 
namun persoalannya konsepsi strategis tersebut hanya 
diperuntukkan untuk kepentingan “pasar” kekuasaan, karena 
Pancasila memiliki nilai jual tinggi untuk “diatas namakan” dalam 
mendongkrak legitimasi kekuasaan. 

Elemen Pendidikan Mesti Belajar dari tafsir Salah atas 
Pemahaman Sejarah Tentang Pancasila Sebagai Dasar Negara 

Perspektif sejarah diatas sebenarnya telah mengajak kita untuk 
mengambil proses ikhtiar yang positif. Sejarah adalah guru 
kehidupan. Dari sejarah kita bisa mengambil proses pembelajaran 
yang matang bagi pendewasaan berfikir kita. Artinya dalam 
konteks ini kita harus berani mengambil sikap bahwa persoalan 
Pancasila selama ini adalah persoalan tafsir keliru yang dilakukan 
penguasa. 

Intepretasi yang sengaja dilakukan untuk melegitimasikan 
absolutisme struktur kekuasaan. Dan sebagai masyarakat ilmiah, 
lembaga pendidikan seharusnya tidak terjebak kepada 
kesimpulan-kesimpulan salah mengenai Pancasila.  

Ibarat pepatah : “Besi mesti ditempa selagi Panas”, lembaga 
pendidikan formal hingga Perguruan Tinggi justru harus memiliki 
kewajiban moral-intelektual membentuk kembali paradigma 
masyarakat mengenai Pancasila secara obyektif. 
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Untuk membentuk paradidgma tersebut, maka lembaga 
pendidikan termasuk didalamnya Perguruan Tinggi harus 
senantiasa menganalisisnya melalui suatu pendekatan yang 
obyektif.  

Hal tersebut sesuai dengan amanah rakyat pada Sidang Istimewa 
1998 lalu, yang telah menyepakati bahwa Pancasila bukan lagi 
sebagai ideologi tunggal. Ia sudah menjadi ideologi terbuka yang 
sudah seharusnya sejajar dengan ideologi-ideologi besar lainnya 
di dunia.  

Dan perguruan Tinggi khususnya adalah tempat yang 
diamanahkan negara untuk selalu senantiasa menganalisis dan 
menjawab masalah-masalah yang menyangkut ideologi negara 
untuk diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara dengan segala implikasinya. 

Paradigma Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi 

Perguruan Tinggi adalah suatu komunitas ilmiah. Suatu komunitas 
yang memiliki karakteristik akademik. Disinilah tempat dimana 
produk intelektual dilahirkan, dikembangkan dan 
diimplementasikan.  

Dengan kata lain perguruan tinggi merupakan laboratorium bagi 
masyarakat yang memberikan kontribusi bagi terciptanya proses 
pemberdayaan berfikir sesuai dengan khasanah ilmu dan 
kapasitas yang dimiliki untuk dikembangkan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Esensi peran dan fungsi perguruan tinggi tersebut tertuang 
kedalam pola orientasi yang menjadi bagian dari kegiatan 
akademik atau yang biasa dikenal dengan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian). Berbicara 
tentang pendidikan, maka perguruan tinggi bukan hanya 
menciptakan suatu mekanisme kegiatan belajar-mengajar secara 
formal saja. Tetapi ia juga harus mampu menumbuh-kembangkan 
nilai di dalam pendidikan. Nilai yang dimaksud itu adalah bahwa 
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di dalam pendidikan - terdapat budaya dan etika yang harus 
dipegang. Karena pendidikan hanya diperuntukkan bagi 
kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks itulah maka 
pendidikan (khususnya di perguruan tinggi) harus setidaknya 
mengambil ikhtiar dari hakekat ilmu, yaitu dikaji secara ilmiah 
dan dianalisa secara kontekstual agar bermanfaat bagi individu, 
masyarakat bangsa dan negara. 

Sebagai komunitas ilmiah, Perguruan Tinggi harus mampu 
membangun responsibilitas yang bersifat konseptual dan solutif 
tentang berbagai hal yang berkaitan dengan situasi-kondisi yang 
berkembang ditengah masyarakat. Dengan demikian perguruan 
tinggi menjadi media/ sarana yang mampu mentransformasikan 
relevansitas perkembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai 
kapasitasnya sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. 
Termasuk bagaimana merespons perkembangan zaman yang saat 
ini sudah berdimensi global. 

Berkaitan dengan itu maka sesuai dengan amanat UUD 1945, Tap 
MPR No. II/MPR/1993 dinyatakan bahwa : Pendidikan nasional 
yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk 
meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, 
mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman 
dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, 
mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat 
sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan 
nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. 

Penyelenggaraan Pendidikan nasional harus mampu 
meningkatkan, memperluas dan memantapkan usaha 
penghayatan dan pengamalan Pancasila serta membudayakan 
nilai-nilai Pancasila agar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari 
di segenap masyarakat. Lebih jauh ketetapan MPR No. XVIII/ 
MPR/ 1998 hasil Sidang Istimewa MPR 1998 menegaskan bahwa 
Pancasila sudah tidak menjadi satu-satunya azas, Pancasila telah 
menjadi sebuah ideologi terbuka yang dikaji dan dikembangkan 
berdasarkan kultur dan kepribadian bangsa. 
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Ketetapan MPR menyebutkan bahwa kurikulum dan isi pendidikan 
yang memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan 
Pendidikan Kewarganegaraan terus ditingkatkan dan 
dikembangkan disemua jalur, jenis dan jenjang pendidikan 
nasional. Itu berarti Pendidikan pancasila di Perguruan Tinggi 
harus terus menerus ditingkatkan ketepatan materi 
instruksionalnya, dikembangkan kecocokan metodologi 
pengajarannya, di-efisien dan di-efektifkan manajemen 
lingkungan belajarnya.  

Dengan kata lain perguruan tinggi memiliki peran dan tugas untuk 
mengkaji dan memberikan pengetahuan kepada semua 
mahasiswa untuk benar-benar mampu memahami Pancasila 
secara ilmiah dan obyektif. 

Disamping itu, kalau ditilik kembali secara yuridis formal, 
perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, juga 
tertuang dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem 
Pendidikan nasional. Pasal 39 dalam undang-undang tersebut 
menegaskan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang 
pendidikan, wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan 
Kewarganegaraan dan pendidikan Agama. 

Demikian juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 60 tahun 
1999 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 13 (ayat 2) ditetapkan 
bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional diatur oleh 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Secara lebih rinci 
perkuliahan Pancasila diatur dalam surat keputusan Dirjen Dikti 
RI No. 467/DIKTI/KEP/1999 yang merupakan penyempurnaan dari 
keputusan Dirjen DIKTI No. 356/DIKTI/KEP/1995. 

Dalam Surat Keputusan Dirjen DIKTI No. 467/DIKTI/KEP/ 1999 
tersebut dijelaskan pada pasal 1 bahwa mata kuliah pendidikan 
Pancasila yang mencakup filsafat Pancasila merupakan salah satu 
komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok mata kuliah 
umum dalam suatu susunan kurikulum inti perguruan tinggi. Pasal 
2 menjelaskan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila adalah 
mata kuliah wajib untuk diambil oleh setiap mahasiswa pada 
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perguruan tinggi untuk program Diploma dan program Sarjana. 
Sementara pasal 3 menjelaskan bahwa pendidikan Pancasila 
dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa 
tentang Pancasila sebagai filsafat/ tata nilai bangsa, sebagai 
dasar negara dan ideologi nasional dengan segala implikasinya. 

Dari paradigma pendidikan Pancasila tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa pendidikan Pancasila memiliki nilai fundamental bagi 
sistem pendidikan nasional secara komprehensif.  

Banyaknya kasus saat ini terkait dengan persoalan ideologi, 
radikalisme pemikiran dan gerakan serta disintegrasi karena 
faktor sara dan primordialisme adalah salah satu bukti bahwa 
pendidikan karakter bangsa telah terdeviasi oleh pendidikan yang 
an sich hanya mengakomodasi peluang pasar, yang mengabaikan 
nilai-nilai Pancasila. 

Dalam konteks inilah maka Perguruan Tinggi harus bertanggung 
jawab untuk meluruskan sekaligus mendudukkan kembali 
Pendidikan Pancasila dalam level yang lebih ilmiah dan obyektif.  

Sebagai catatan akhir, sekaligus mengambil proses ikhtiar untuk 
dikembangkan dan didiskusikan lebih lanjut, maka ada satu hal 
yang perlu digaris bawahi. Bahwa Perguruan Tinggi memiliki 
orientasi ideal yang harus terus di pupuk dan dikembangkan yaitu 
membentuk kader yang dibutuhkan oleh negara dan masyarakat 
bagi tercapainya tujuan umum bangsa Indonesia yang hendak 
mencapai terciptanya suatu masyarakat yang berdiri atas satu 
corak kepribadian, yaitu kepribadian Indonesia, sebagai jaminan 
untuk membangun kultur dan penjaga nilai ideologi bangsa. 

Tujuan tersebut berarti mendidik masyarakat (civitas akademika) 
yang memiliki keseimbangan intelektual yang nasionalis (rasa 
memiliki terhadap tanah air), moralis dan spiritual.  

Oleh karenanya seperti yang pernah disampaikan oleh ketua MPR 
Taufik Kiemas, berbagai momentum dan peristiwa politik, 
ekonomi sosial dan budaya di negeri ini dengan berbagai 
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implikasinya, telah menjadikan relevan bagi kaum akademisi dan 
masyarakat yang concern terhadap nilai sejarah dan edukasi 
ideologis bangsa, untuk menakar, menganalisis, membedah 
sekaligus melakukan petualangan ilmiah melalui pengembaraan 
intelektualisasi dalam rangka menemukan kembali arah yang 
tepat bagi upaya melestarikan pancasila sebagai ideologi 
sekaligus kultur bangsa kita. 
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Menimbang Secara Obyektif Sistem dan 
Pelaksanaan Pemilukada di Indonesia 

 

Sistem negara demokrasi di Indonesia adalah pilihan rasional atas 
hipotesa fakta empiris dan sosiologis terkait struktur dan tatanan 
masyarakat Indonesia saat ini. Ia tumbuh di atas metamorfosa 
pemikiran yang membidani sebuah sistem politik untuk 
meletakkan masyarakat sebagai episentrum partisipatoris akan 
quo vadis nasib bangsanya.  

Walaupun demokrasi bukanlah merupakan sistem politik dan 
pemerintahan yang sempurna, namun saat ini barangkali kita 
sepakat bahwa pilihan demokrasi adalah pilihan terbaik  dari 
sistem lainnya. Sebut saja misalnya monarki, aristokrasi, 
otokrasi, plutokrasi, gerontokrasi,dll. 

Walaupun demikian, sistem demokrasi yang dipilih negara untuk 
mengorganisasikan tatanan kehidupan bermayarakat, berbangsa 
dan bernegara bukanlah sebuah sistem  sempurna dan tanpa 
cacat. Oleh karenanya, sebuah sistem politik yang mengonstruksi 
sebuah negara,  juga perlu menimbang berbagai Implikasi serius 
yang timbul terkait ekses subyektif maupun obyektif dari 
penerapan sistem demokrasi. Baik penerapannya melalui sistem 
perwakilan (melalui mekanisme pemilihan wakil rakyat 
DPR/DPRD), maupun langsung (melalui mekanisme pemilu 
presiden dan pilkada). 

Pemilihan Umum secara langsung dalam pilkada, sejatinya 
merupakan salah satu wujud demokrasi yang saat ini tengah 
diterapkan di Indonesia. Perwujudan demokrasi tersebut, pada 
hakekatnya merupakan upaya  memberdayakan peran dan 
partisipasi masyakarat terkait pengejewantahan hak-hak politik 
dan sosialnya, yang dijamin secara konstitusional.  
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Medium demokrasi dan demokratisasi melalui mekanisme politik 
partisipasi inilah yang diharapkan akan mampu memberikan 
multiplier effect. Bukan saja terkait pada semakin besarnya 
tingkat pendewasaan berfikir masyarakat akan hak dan kewajiban 
politik-konstitusionalnya, namun juga diharapkan melalui 
mekanisme dan sistem pemilihan langsung (baik pilpres maupun 
pilkada). Posisi tawar masyarakat terkait kepentingannya 
menentukan masa depan yang lebih baik semestinya menjadi 
keniscayaan. 

Terkait hasil dan berbagai problem dalam pelaksanaan pilkada 
itulah, saat ini diperlukan kembali upaya menakar ekses 
penerapan sistem pemilihan langsung (Pilkada). Saat ini berbagai 
bentuk wacana untuk mengevaluasi kembali penerapan pilkada 
sangat penting untuk memberikan referensi bagi pengambil 
kebijakan negeri ini untuk menimbang kembali implementasi 
pilkada secara konstruktif dan proporsional, tanpa mencederai 
substansi peran partisipasi politik masyarakat.  

Analisis ini menjadi catatan penting mengingat pelaksanaan 
pilkada selama ini. Secara empiris, akhirnya menyadarkan kita 
akan perlunya kembali menelaah arah dan cita-cita politik 
masyarakat terkait bagaimana meletakkan proses, pelaksanaan 
dan hasil pilkada dalam konstruksi pembangunan kesejahteraan 
masyarakat. Catatan penting tersebut adalah : 

Pertama, Pilkada di daerah masih merupakan pilihan rasional 
yang masih diinginkan masyarakat untuk menentukan 
pemimpinnya di daerah. Fakta opini masyarakat ini menjadi 
catatan penting pemerintah. Mengingat, masyarakat kita secara 
sosiologis memandang bahwa pemilihan langsung untuk menunjuk 
seorang pemimpin yang berasal dari putra daerah  merupakan 
sebuah kebanggaan.  

Selain itu, Pemilukada juga menunjukkan sejatinya masyarakat 
masih menganggap bahwa mekanisme pemikiran dan kepentingan 
masyarakat akan nilai keterwakilan aspirasinya, masih lebih besar 
terakomodir dengan baik. Ketimbang, asumsi bahwa pemimpin 
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tersebut merupakan titipan yang berasal dari pusat kekuasaan 
seperti yang terjadi di masa orde baru dulu. Persepsi publik inilah 
yang kerap dijadikan oleh pemerintah untuk melegitimasi 
pencitraan politiknya kepada dunia internasional, bahwa 
Indonesia adalah negara demokrasi yang sangat produktif 
melahirkan struktur kehidupan bermasyarakat yang memiliki 
nilai-nilai demokratisasi dengan baik. 

Persepsi publik masyarakat ini seharusnya perlu dikritisi agar 
masyarakat memahami dan cenderung lebih penting 
mendudukkan kembali nilai-nilai objektifitas untuk 
mendefinisikan kembali secara personal maupun kepemimpinan 
seorang kepala daerah. Sebab faktanya, pemimpin yang berasal 
dari putra daerah tidak serta merta berkoefisien korelatif secara 
langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Perspektif kepemimpinan ini dikaitkan dengan struktur kekuasaan 
pemerintah daerah, yang di peroleh oleh seorang  kepala daerah 
dengan ongkos politik yang tidak murah. Biaya pilkada yang 
sangat mahal inilah yang justru menyebabkan sistem demokrasi 
langsung di daerah berkembang secara tidak proporsional dan 
obyektif. Terminologi yang tepat mendefinisikan maksud 
pernyataan ini adalah bahwa proses pilkada yang mahal itu telah 
menyebabkan terjadinya kapitalisasi pilkada dengan kultur 
kekuasaan yang ekonomistik, yang menempatkan kekuasaan 
politik kepala daerah hanya sebagai investasi an sich dan melihat 
potensi daerah sebagai opportunity ekonomi bagi kepentingan 
pribadinya. 

Kondisi tersebut diatas menurut Pramono Anung disebabkan 
karena sistem pemilu yang berlaku saat ini dinilai masih 
membuka peluang memunculkan praktik politik uang. Ke depan, 
sistem seperti ini harus diubah agar praktik politik uang bisa 
ditekan. 
 
Dengan pemahaman demokrasi yang prosedural ditambah biaya 
demokrasi yang cukup tinggi itulah menurut Pramono Anung 
membuat banyak orang kemudian berpikir pragmatis.  
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”Kalau tidak dibetulkan sistemnya, demokrasi kita tidak semakin 
produktif, tetapi semakin mahal. Kita belajar dari pilkada dan 
pilpres yang selalu mengeluarkan biaya tinggi”.  

Menurut Pram, beberapa negara lain sudah bisa menerapkan 
sistem pemilu yang memungkinkan praktik politik uang 
dihapuskan. Pram mencontohkan sistem di Jerman yang 
menerapkan proporsional campuran. 

Dengan sistem campuran, nantinya tetap ada ruang bagi parpol 
untuk bisa menempatkan kader pilihannya selain juga kader yang 
mendapatkan suara terbanyak. Gambarannya, kalau partai di 
dapil tertentu mendapatkan dua kursi, maka yang satu untuk 
suara terbanyak dan yang satu ditentukan oleh partai.  

Implikasi politik terjadinya kapitalisasi pilkada inilah yang 
menyebabkan demokratisasi-partisipasi masyarakat menjadi ter-
negasi oleh paradigma tersebut. Artinya masyarakat hanya 
diletakkan sebagai obyek politik massa ,yang dimanfaatkan calon 
kepala daerah hanya ketika proses pilkada itu berlangsung. 
Masyarakat kemudian menjadi mahfum dengan terminologi 
kapitalisasi pilkada ini, karena proses pilkada sarat dengan politik 
uang. 

Masyarakat memang sejatinya mendapat ”berkah” sesaat dari 
proses pelaksanaan pemilukada. Setelah pelaksanaan pemilukada 
usai, maka kepala daerah terpilih, akan sibuk dengan upaya 
merekapitalisasi kembali asset yang telah dikeluarkan selama 
proses “investasi” pemilihan itu berlangsung.  

Fakta ini bisa dilihat dengan data 10 tahun terakhir terkait 
tingkat korupsi kepala daerah yang sangat tinggi. Termasuk data 
yang dilansir oleh lembaga-lembaga survei bahwa saat ini saja 60 
persen lebih, kepala daerah dipimpin oleh seorang pemimpin 
berstatus tersangka. 

Karena terjadinya pola kapitalisasi pemilukada inilah, maka yang 
terjadi adalah siapa yang mempunyai modal besar, dialah yang 
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akan menjadi pemimpin. Karena kapitalisasi pemilukada ini 
pulalah kemudian berimbas bagi ketidakrelaan calon yang kalah 
dalam pilkada. Ketidakrelaan kekalahan ini kemudian 
dimanifestasikan dalam upaya mempolitisasi hasil pilkada baik 
secara formal-konstitusional (melalui gugatan ke MK), maupun 
mempolitisasi massa untuk tidak menerima calon pemimpin yang 
menang.  

Sehingga, berimplikasi kepada timbulnya resistensi politik bagi 
kepemimpinan kepala daerah terpilih. Lebih parah lagi,  semakin 
diproduksinya eskalasi konflik politik dan  konflik sosial dalam 
berbagai spektrum kepentingan, oleh calon yang tidak berjiwa 
besar menerima kekalahan. Dalam konteks yang demikian, maka 
kita kerap menyaksikan bahwa konflik politik dan sosial di daerah 
tidak pernah kunjung usai dan terus terpelihara dengan baik 
walaupun pelaksanaan pilkada jauh telah usai. 

Kedua, pemilukada merupakan manifestasi reformasi birokrasi 
yang merubah mindset pengelolaan negara yang tadinya bersifat 
sentralistik menjadi desentralistik. 

Sebagai salah satu buah semangat reformasi adalah merubah 
tatanan struktur pengelolaan birokrasi negara yang tadinya 
sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini merupakan antitesa 
dari semangat merubah tatanan dari orde baru menjadi sistem 
baru yang dikenal pasca reformasi sekarang ini.  

Namun demikian, setelah 10 tahun lebih reformasi bergulir, 
semangat desentralisasi ini cenderung dimanfaatkan oleh 
pemimpin daerah untuk “bebas” mengeksploitasi daerah sesuai 
dengan selera kekuasaannya. Radikalisasi pengelolaan 
pemerintahan daerah inilah yang menyebabkan konstitusi negara 
yang diatur dan dijalankan oleh pemerintah pusat terabaikan. 
Yang terlihat, justru munculnya  raja-raja kecil yang sangat 
“otonom” menguasai daerah. 

Akibatnya, program-program nasional yang dicanangkan oleh 
pemerintah pusat menjadi terhambat. Fakta terjadinya distorsi 



 50 

ini terlihat ketika presiden, sebagaimana dilansir  berbagai media 
massa, menyatakan salah satu gagalnya program-program 
berskala nasional, karena ulah arogansi sepihak pimpinan 
daerah.  Misalnya, masalah kebijakan ekonomi dan investasi, 
justru sebagian besar dihambat pimpinan pemerintah daerah 
sekelas  walikota dan bupati. Terhambatnya program-program 
tersebut, bukan cuma terkait dengan arogansi pemimpin daerah, 
tapi juga disebabkan karena banyaknya regulasi dalam bentuk 
perda dan kebijakan pemerintah daerah yang tidak inheren atau 
justru bertentangan dengan kebijakan dan regulasi pemerintah 
pusat. ini menunjukkan absurditas hiraki pemerintahan. 
Kebijakan pemerintah pusat menjadi gembos ketika masuk pada 
tataran pelaksanaan teknis di daerah.  

Pemerintah memang kerap melakukan evaluasi terkait persoalan 
ini. Namun faktanya, hingga saat ini, problem mendasar masalah 
regulasi dan kebijakan pemimpin daerah yang menghambat 
kebijakan program nasional pemerintah pusat, masih kerap 
terjadi. Salah satu sebab mendasar yang menjadi argumentasi 
pemerintah daerah adalah  menyangkut persoalan intervensi 
pemerintah pusat, yang dianggap melanggar sendi-sendi atau 
semangat otonomi daerah.  

Kesalah-kaprahan memaknai otonomi daerah inilah yang 
menyebabkan pemerintah pusat sampai saat ini mengalami 
dispute dan seolah tidak memiliki kekuasaan “memaksa”. 
Padahal, pemerintah pusat secara formal dan konstitusional 
punya kewenangan untuk meluruskan kesalahpahaman 
pengelolaan daerah, karena terlalu sempit menafsirkan konsep 
kepala daerah dipilih langsung oleh rakyatnya di daerah. 
Sehingga, pucuk pimpinan pemerintah daerah "merasa" 
mempunyai kewenangan mutlak untuk melakukan kebijakan 
apapun. 

Ketiga, Pemilukada telah meletakkan sistem demokrasi di 
Indonesia baru sebatas demokrasi “theatrical”. Yakni demokrasi 
yang diusung  melalui jalan pemilihan umum, hanya sebatas 
kosmetika wajah suatu bangsa yang seolah-olah menjalankan nilai 



 51 

demokrasi dalam pemilihan umum. Yaitu, langsung, umum, 
bebas, jujur dan adil.  Namun, dalam prakteknya hal tersebut 
sangat jauh dari nilai-nilai yang sesungguhnya. Walaupun kita 
sibuk menjustifikasi bahwa demokrasi memerlukan proses. Tapi, 
faktanya proses tersebut  tetap haruslah bersinergi dengan 
faktor-faktor lain, yang mendasari terbentuknya proses 
demokratisasi tersebut secara konstruktif.  

Faktor-faktor tersebut antara lain dipengaruhi oleh wibawanya 
Pemerintah Pusat (Presiden dan DPR) dan KPU/ KPUD dalam 
membuat aturan yang tegas terkait rule of the game pemilukada. 
Hal tersebut penting, mengingat selama ini regulasi yang tegas 
hanya terkait pada proses dan mekanisme pemilhan. Namun 
sangat tidak berbanding lurus dengan ketegasan membangun law 
enforcement bagi setiap bentuk pelanggaran etika dan 
pelanggaran konstitusional aturan pemilukada. Sehingga inilah 
yang dikatakan, demokrasi kita masih bersifat theatrical, bukan 
demokrasi substantif yang benar-benar mengusung nilai-nilai 
demokratisasi dan hak-hak civil society dengan baik. 

Terkait dengan masalah civil society ini, maka faktor yang 
mendorong berkembangnya proses demokrasi sangat dipengaruhi 
juga oleh, bagaimana peran parpol dalam mencetak kader 
pemimpin di daerah. Sebab selama ini proses pengkaderan dan 
lahirnya pemimpin melalui jalan mekanisme politik praktis, 
khususnya di daerah masih sangat lemah.  

Kondisi ini yang menyebabkan hampir sebagian besar pemimpin 
daerah lahir dari seorang pengusaha dan/ atau mereka yang 
hanya memliki modal kuat. Sementara, parpol berfungsi hanya 
sebagai stempel yang menjadi kendaraan sekaligus supir yang 
ditumpangi oleh calon kepala Daerah. Kondisi obyektif inilah yang 
menyebabkan hasil pemilukada secara langsung tidak serta merta 
menghasilkan pemimpin yang berkualitas, kompeten dan memiliki 
integritas serta peduli dengan rakyatnya. 

Seperti yang telah diulas sebelumnya, karena persoalan melihat 
perspektif pemilukada sebagai sebuah peluang ekonomis inilah 
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maka yang terjadi  praktek korupsi di daerah dan suburnya 
persoalan money politics tak pernah kunjung usai dan sulit 
diberantas. Sinergitas dan kolaborasi efektif antara parpol dan 
calon kepala daerah dalam konteks melihat begitu besarnya biaya 
pemilukada adalah dikarenakan antara calon kepala daerah 
dengan parpol sama-sama memiliki persepsi dan mindset yang 
sama, yakni memahami pilkada sebatas sebagai sebuah komoditas 
dan industri yang profitabilitasnya memadai untuk tujuan-tujuan 
jangka pendek maupun jangka panjang kekuasaan-bukan 
kesejahteraan sosial masyarakat. 

Keempat, Alasan kompatibilitas bahwa pemilihan langsung 
presiden juga harus dilakukan pula terhadap gubernur,  bupati 
dan walikota harus segera dievaluasi. Alasan kompabilitas sebagai 
implementasi UU No.32 Tahun 2004, sebenarnya dimaksudkan 
agar arah  pembangunan politik dan ekonomi bersinergi serta 
terintegrasi dari pusat sampai ke daerah. Namun pada 
kenyataannya, kesamaan proses inilah yang  menjadi akar 
penyebab hirarki kepemimpinan dalam pemerintahan menjadi 
tersekat-sekat dan tidak sejalan.  

Sehingga, antara pemimpin pemerintahan di daerah  dan  pusat 
seolah masing-masing berdiri sendiri. Implikasinya, baik 
pemerintah maupun pejabat di daerah bekerja secara parsial –
tidak kontekstual sesuai dengan arah dan visi negara. Dengan 
kondisi seperti ini, sebenarnya sama saja bangsa ini menerapkan 
pseudo demokrasi. Hanya menjadikan pemimpin sekedar simbol 
kosong, yang tidak memiliki peran strategis dalam 
memberdayakan rakyatnya. Dengan kata lain, kondisi ini 
menyebabkan ada atau tidaknya pemimpin, pembangunan dan 
kesejahteraan masyarakat di daerah khususnya, ditentukan 
sendiri oleh kesanggupan dan nasib individu masyarakatnya. 
Padahal negara berperan melindungi segenap masyarakat dan 
memajukan kesejahteraan masyarakat. 

Empat kata kunci tentang implikasi dinamika pelaksanaan 
pemilukada ini, seyogyanya mendorong pengambil kebijakan 
negeri ini untuk menemukan formasi ideal dan proporsional 
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terkait masa depan bangsa. Khususnya, menyangkut masalah 
proses suksesi kepemimpinan melalui pemilukada. Sehingga dapat 
menimbang dan menakar secara obyektif, antara konsep sistem 
pelaksanaan demokrasi di daerah dengan ekses yang timbul 
selama penerapan pemilukada secara langsung di daerah.  Proses 
ini seharusnya menjadikan bangsa besar  ini lebih peka terhadap 
berbagai akar persoalan baik secara ideologis, sosiologis maupun 
filosofis yang kerap menjadi preseden yang tak pernah selesai, 
atau minimal tereliminasi kualitas dan kuantitatsnya. 

Seperti besarnya biaya politik pemilukada dan money politics 
selama proses pemilukada, yang berimbas pada terjadinya 
korupsi pemimpin di daerah sebagai bentuk pengganti ongkos 
investasi menjadi pemimpin.   

Selain itu, terjadinya resistensi pemimpin daerah kepada 
pemerintah pusat, yang menyebabkan eksistensi pemerintah 
pusat justru tidak legitimate di mata pemerintah daerah terkait 
dengan banyaknya program, kebijakan dan kebijakan berskala 
nasional yang tidak/ enggan dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah. Bahkan, tak jarang di tentang oleh pemerintah di daerah. 
Kemudian, lestarinya konflik horizontal antar masyarakat akar 
rumput karena kerap dipicu oleh pemanfaatan politik massa oleh 
calon pemimpin dan pemimpin yang berkuasa didaerah. Baik 
selama proses pemilukada maupun sepanjang pemimpin tersebut 
memimpin daerah, yang konstelasi masalahnya kerap dipicu oleh 
calon pemimpin daerah yang kalah dalam kompetisi pemilihan. 

Pada akhirnya, setidaknya perlu evaluasi  secara tepat, 
proporsional dan obyektif sistem dan pelaksanaan pemilukada 
diseluruh Indonesia dengan cara dan mekanisme yang tetap 
menjunjung tinggi peran dan partisipasi masyarakat, tanpa 
mencederai hak dan kepentingan civil society masyarakat 
terhadap negara.  
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Stigma ”Bohong” Oleh Para Pemuka Agama Semoga 
Menjadikan Pemerintah Lebih Serius  

Memperbaiki Keadaan 
 
 
Publik barangkali masih ingat, ketika para tokoh lintas agama 
berkumpul pada pada hari Senin 10 Januari 2011 di kantor 
Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta. Para tokoh tersebut adalah 
Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Din Syamsuddin, Pendeta D 
Situmorang, Bikkhu Pannyavaro, Shalahuddin Wahid, I Nyoman 
Udayana Sangging, Franz Magnis Suzeno, dan Romo Benny 
Susetyo.  
 
Ke-9 tokoh agama itu membicarakan tentang berbagai persoalan 
bangsa yang menurut pandangan mereka, pemerintah pada 
dasarnya telah abai pada amanat konstitusi agar menjadikan 
masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang adil dan sejahtera. 
Berbagai persoalan yang dikiritisi oleh para pemimpin bangsa 
tersebut terkait banyak hal. Dari persoalan ekonomi dan 
kemiskinan, persoalan hukum, terorisme hingga persoalan 
menyangkut kasus lumpur Lapindo yang tidak pernah tuntas dan 
telah menyengsarakan rakyat. 
 
Melalui pernyataan politiknya, para pemuka agama kemudian 
menyimpulkan bahwa pemerintah SBY telah melakukan 
kebohongan publik. Sehingga mereka berkomitment untuk 
melawan berbagai bentuk kebohongan tersebut. Pernyataan itu 
kontan membuat pemerintah SBY kebakaran jenggot. Suasana 
politik menjadi panas. Pemerintah sangat terganggu dengan 
pernyataan politik tersebut dan menganggap bahwa pernyataan 
politik para pemuka agama itu merupakan langkah politik awal 
untuk setidaknya memberikan opini negatif untuk selanjutnya 
melakukan “makar” kepada pemerintah.  
 
Menurut para pemuka agama, setidaknya terdapat 9 kebohongan 
lama pemerintah, yaitu : 
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1. Pemerintah mengklaim bahwa pengurangan kemiskinan 
mencapai 31,02 juta jiwa. Padahal, data penerimaan beras 
rakyat miskin pada 2010 mencapai 70 juta jiwa dan penerima 
layanan kesehatan bagi orang miskin (Jamkesmas) mencapai 
76,4 juta jiwa.  

2. Presiden Yudhoyono pernah mencanangkan program 100 hari 
untuk swasembada pangan. Namun, pada awal 2011 kesulitan 
ekonomi justru terjadi secara masif.  

3. Presiden Yudhoyono mendorong terobosan ketahanan pangan 
dan energi berupa pengembangan varietas Supertoy HL-2 dan 
program Blue Energi. Program ini mengalami gagal total.  

4. Presiden Yudhoyono melakukan konferensi pers terkait tragedi 
pengeboman Hotel JW Marriot. Ia mengaku mendapatkan data 
intelijen bahwa fotonya menjadi sasaran tembak teroris. 
Ternyata, foto tersebut merupakan data lama yang pernah 
diperlihatkan dalam rapat dengan Komisi I DPR pada 2004.  

5. Presiden Yudhoyono berjanji menuntaskan kasus pembunuhan 
aktivis HAM Munir sebagai a test of our history. Kasus ini tidak 
pernah tuntas hingga kini.  

6. UU Sistem Pendidikan Nasional menuliskan anggaran 
pendidikan harus mencapai 20% dari alokasi APBN. Alokasi ini 
harus dari luar gaji guru dan dosen. Hingga kini anggaran gaji 
guru dan dosen masih termasuk dalam alokasi 20% APBN 
tersebut.  

7. Presiden Yudhoyono menjanjikan penyelesaian kasus lumpur 
Lapindo dalam Debat Calon Presiden 2009. Penuntasan kasus 
lumpur Lapindo tidak mengalami titik temu hingga saat ini.  

8. Presiden Yudhoyono meminta semua negara di dunia untuk 
melindungi dan menyelamatkan laut. Di sisi lain Presiden SBY 
melakukan pembiaran pembuangan limbah di Laut Senunu, 
NTB, sebanyak 1.200 ton oleh PT Newmont dan pembuangan 
200.000 ton limbah PT Freeport ke sungai di Papua.  

9. Tim audit pemerintah terhadap PT Freeport mengusulkan 
renegosiasi. Upaya renegosiasi ini tidak ditindaklanjuti 
pemerintah hingga kini.  

 
Disamping kebohongan lama, para pemuka agama juga 
melansir 9 kebohongan baru pemerintah, yaitu : 
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1. Agustus 2010 Presiden Yudhoyono menyebutkan bahwa 

Indonesia harus mendukung kerukunan antar peradaban atau 
harmony among civilization. Faktanya, catatan The Wahid 
Institute menyebutkan sepanjang 2010 terdapat 33 
penyerangan fisik dan properti atas nama agama dan Kapolri 
Bambang Hendarso Danuri menyebutkan 49 kasus kekerasan 
ormas agama pada 2010.  

2. Dalam pidato yang sama Presiden Yudhoyono 
menginstruksikan polisi untuk menindak kasus kekerasan yang 
menimpa pers. Instruksi ini bertolak belakang dengan catatan 
LBH Pers yang menunjukkan terdapat 66 kekerasan fisik dan 
nonfisik terhadap pers pada 2010.  

3. Presiden Yudhoyono menyatakan akan membekali Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI) dengan telepon genggam untuk 
mengantisipasi permasalahan kekerasan. Aksi ini tidak efektif 
karena di sepanjang 2010 Migrant Care mencatat kekerasan 
terhadap TKI mencapai 1.075 orang.  

4. Presiden Yudhoyono mengakui menerima surat dari Robert 
Zoelick (Bank Dunia) pada pertengahan 2010 untuk meminta 
agar Sri Mulyani diizinkan bekerja di Bank Dunia. Tetapi, 
faktanya, pengumuman tersebut terbuka di situs Bank Dunia. 
Presiden Yudhoyono diduga memaksa Sri Mulyani mundur 
sebagai Menteri Keuangan agar menjadi kambing hitam kasus 
Bank Century.  

5. Presiden Yudhoyono berkali-kali menjanjikan sebagai 
pemimpin pemberantasan korupsi terdepan. Faktanya, riset 
ICW menunjukkan bahwa dukungan pemberantasan korupsi 
oleh Presiden dalam kurun September 2009 hingga September 
2010, hanya 24% yang mengalami keberhasilan.  

6. Presiden Yudhoyono meminta penuntasan rekening gendut 
perwira tinggi kepolisian. Bahkan, ucapan ini terungkap 
sewaktu dirinya menjenguk aktivis ICW yang menjadi korban 
kekerasan, Tama S Langkun. Dua Kapolri, Jenderal Bambang 
Hendarso Danuri dan Jenderal Timur Pradopo, menyatakan 
kasus ini telah ditutup.  

7. Presiden Yudhoyono selalu mencitrakan partai politiknya 
menjalankan politik bersih, santun, dan beretika. Faktanya, 
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anggota KPU Andi Nurpati mengundurkan diri dari KPU, dan 
secara tidak beretika bergabung ke Partai Demokrat. Bahkan, 
Ketua Dewan Kehomatan KPU Jimly Asshiddiqie menilai Andi 
Nurpati melakukan pelanggaran kode etik dalam Pemilu Kada 
Toli-Toli.  

8. Kapolri Timur Pradopo berjanji akan menyelesaikan kasus 
pelesiran tahanan Gayus Tambunan ke Bali selama 10 hari. 
Namun, hingga kini, kasus ini tidak mengalami kejelasan 
dalam penanganannya. Malah, Gayus diketahui telah sempat 
juga melakukan perjalanan ke luar negeri selama dalam 
tahanan.  

9. Presiden Yudhoyono akan menindaklanjuti kasus tiga anggota 
KKP yang mendapatkan perlakuan tidak baik oleh kepolisian 
Diraja Malaysia pada September 2010. Ketiganya 
memperingatkan nelayan Malaysia yang memasuki perairan 
Indonesia. Namun, ketiganya malah ditangkap oleh polisi 
Diraja Malaysia. Sampai saat ini tidak terdapat aksi apa pun 
dari pemerintah untuk nmenuntaskan kasus ini dan 
memperbaiki masalah perbatasan dengan Malaysia.  
 

Selang seminggu pernyataan politik para pemimpin agama 
tersebut meluas dan menjadi sorotan opini publik di media 
massa, pemerintah kemudian meresponsnya dengan menggelar 
kabinet terbatas di Istana Presiden, Jakarta, Senin (17/1). Sidang 
dihadiri lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan dan 
sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan dan Menteri Hukum 
Hak Asasi Manusia.  
 
Usai menggelar rapat, Presiden Yudhoyono menyampaikan 12 
instruksi presiden yang isinya sebagian besar merepons 
sinyalamen dan kesimpulan padangan para pemuka agama 
tersebut tentang kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah 
terkait berbagai masalah dan berbagai persoalan bangsa lainnya 
yang dikritisi oleh para pemuka agama tersebut. 
 
Setelah itu, Presiden Yudhoyono kemudian mengundang para 
pemuka agama untuk bersilaturahmi. Publik menilai bahwa 
langkah yang dilakukan Presiden Yudhoyono adalah untuk 
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meredam “amarah” para pemuka agama tersebut dengan 
memberikan penjelasan yang lebih rinci dalam suasana 
silaturahmi. Sehingga akan diperoleh pemahaman dan pemaknaan 
yang dapat dimengerti oleh para pemuka agama sebagai 
pemimpin umat masing-masing agama.  
 
Namun alih-alih untuk meredam amarah para pemimpin agama, 
justru yang terjadi adalah para pemimpin agama itu malah 
kembali mengeluarkan pernyataan keras dan sikap politik yang 
amat pedas kepada SBY.  
 
Melihat keadaan seperti itu, berbagai pihak kemudian 
memberikan opininya di media massa. Berbagai analisis 
bermunculan terkait ekspektasi politik para pemuka agama dan 
respons Presiden Yudhoyono terhadap sikap politik mereka. 
 
Melihat kenyataan seperti itu Pramono Anung memberikan 
masukan, bahwa sebaiknya pemerintah lebih fokus menerima 
kritik secara konstruktif. Retorika politik tidak cukup produktif 
meredam pandangan dan pemikiran para pemuka agama yang 
melihat secara langsung realitas atau kenyataan yang dialami 
oleh rakyat.  
 
Tentu sangat paradoksal apa yang dikemukakan pemerintah 
dengan kenyataan yang dihadapi rakyat. Retorika politik dalam 
konteks itu justru tidak lebih dari upaya memadamkan amarah, 
ketimbang mencari solusi tepat atas kritik pedas kepada 
pemerintah.  
 
Presiden Yudhoyono menurut Pram sebaiknya segera meninjau 
ulang kinerja pemerintahan yang dipimpinnya dengan jujur dan 
segera melakukan perbaikan. Karena tidak mungkin seorang 
pemimpin agama dimasyarakat menyatakan sebuah pandangan 
dan pemikiran tanpa dibarengi oleh analisis dan dasar kenyataan 
yang sebenarnya.  
 
Yang paling penting sebenarnya bukan kemudian diadakan 
pertemuan dan saling menjelaskan, tapi apa yang menjadi suara 
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agamawan sebenarnya aspirasi umat dari masing-masing agama 
yang disuarakan para agamawan di media.  
 
Jadi yang paling penting menurut Pram adalah sebenarnya bukan 
pertemuan kembali antara pemerintah dan tokoh agama tapi 
bagaimana pemerintah mewujudkan janji-janji yang dibuat, 
karena dengan perbaikan itulah diharapkan kesenjangan yang 
saat ini terjadi itu betul-betul bisa teratasi. 

Kritik yang dilontarkan para pemuka agama tak perlu diragukan. 
Pasalnya, para pemuka agama cuma menangkap suara umatnya 
untuk disampaikan kepada pemerintah. Tokoh agama bukanlah 
elit politik yang maksudnya bisa ditafsirkan banyak hal. Termasuk 
kekhawatiran dan ketidakpercayaan diri pemerintah, bahwa para 
pemuka agama memiliki maksud dan target politik tertentu yang 
bermuara pada upaya kudeta terhadap pemerintah SBY.  

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Pramono Anung saat menerima Asistant 
Secretary of the States for Economy, Energi and Bussines affair Mr Joze Fernandes 
diRuang Tamu Pimpinan Nusantara III DPR RI Senayan Jakarta, Kamis(07/10) 

Foto:libert/parle/DS Dok : DPR RI 
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Kenyataannya memang ada kesenjangan dalam banyak hal yang 
dirasakan oleh pemerintah dan rakyat. Karena tentunya 
pemerintah kuat dengan angka-angka keberhasilan sementara 
kenyataan di publik beda dan itu menjadi pertanyaan besar, apa 
yang salah dengan pertumbuhan itu. Ditambah lagi potret 
kegagalan di bidang kehidupan berbangsa dan bernegara sudah 
banyak terpampang di pemberitaan media massa. 

 

Calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo saat bertemu dengan Pimpinan DPR-RI 
Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Anis Matta, Priyo Budi Santoso, dan 
Taufik Kurniawan. Pertemuan selama 30 menit digelar diRuang Kerja Ketua Gedung 
Nusantara III DPR RI Senayan. Pertemuan tersebut untuk memberitahukan 
mekanisme dan proses selanjutnya (fit and profer test) untuk menjadi Kapolri. 

Foto:doeh/parle/DS. Dok : DPR RI 
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Satgas Bentukan Yudhoyono Justru 
Kontraproduktif 

 

Presiden Yudhoyono memang salah satu presiden yang kerap 
banyak melakukan langkah-langkah kajian dan analisis sebelum 
mengambil keputusan terkait berbagai masalah yang dihadapi 
dalam pemerintahannya. Hal tersebut memang dilakukan oleh 
Presiden Yudhoyono setidaknya agar proses pengambilan 
keputusan dilakukan bisa secara komprehensif menyentuh 
substansi akar permasalahan.  

Dari banyak perspektif juga diharapkan keputusan yang diambil 
oleh Presiden Yudhoyono berdasarkan hasil berbagai kajian dan 
analisis tersebut mampu memberikan formula efektif bagi 
langkah-langkah kongkrit yang diambil oleh pemerintah ketika 
mengambil solusi terkait masalah yang dihadapi bangsa. Untuk 
mendorong agar proses pengambilan keputusan dan kinerja 
pemerintah lebih terkesan responsif, pemerintah Yudhoyono 
kerap membentuk satuan-satuan tugas untuk berkoordinasi dan 
membantu para menteri. 

Satgas-satgas tersebut antara lain, Satgas Anti Mafia Hukum 
yang dibentuk Januari 2010 untuk tujuan: Mengatasi Praktik Mafia 
Hukum, Satgas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD 
yang dibentuk September 2010 untuk tujuan: Menurunkan emisi 
di sektor kehutanan dan lahan gambut, sesuai perjanjian dengan 
Norwegia,  Satgas TKI yang dibentuk Juni 2011 untuk tujuan: 
Penanganan dan pembelaan khusus WNI yang terancam hukuman, 
Satgas Reformasi Birokrasi yang dibentuk: Agustus 2005 untuk 
tujuan: Pengawasan penyelenggaraan negara oleh aparatur 
negara yang dimulai dari sistem perekrutan hingga remunerasi, 
Satgas Penanggulangan Konflik Poso yang dibentuk November 
2005 untuk tujuan: Kerja-sama antarlembaga dalam menangani 
konflik Poso, Satgas Flu Burung yang dibentuk: Februari 2007 
untuk tujuan: Menendalikan virus Flu Burung 
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Namun demikian, banyaknya satuan tugas yang dibentuk 
Yudhoyono tersebut pada kenyataannya justru tidak banyak 
memberikan kontribusi bagi pemerintah. Hasilnya juga tidak 
jelas. Seperti pembentukan satgas mafia hukum dan tim 
pengawas kasus Gayus serta Keberadaan satgas TKI yang tidak 
jelas target dan capaiannya. Keberadaan Satgas tersebut juga 
memberikan kesan lambannya SBY dalam mengambil keputusan 
karena tidak cukup dengan laporan yang dibuat para 
pembantunya.  

Menurut Pramono Anung, keberadaan satgas bentukan Presiden 
Yudhoyono itu justru malah kontraproduktif dan akhirnya terlalu 
overload serta menimbulkan problem koordinasi karena faktor 
kewenangan dan gugus tugasnya. Padahal banyak lembaga dan 
badan lain yang memang bertugas untuk itu. 

Persoalan mafia hukum dan masalah TKI misalnya. Seharusnya 
persoalan-persoalan tersebut sudah menjadi domainnya para 
penegak hukum. Khusus persoalan TKI, sudah seharusnya hal 
tersebut menjadi tanggung jawab kementrian tenaga kerja.  

Jika selama ini peran dan fungsi lembaga kementerian tersebut 
kurang maksimal, seharusnya institusi negara lain, misalnya DPR 
bisa melakukan kerja yang lebih progresif dan lebih maksimal lagi 
untuk memantau dan mengawasi kinerja mereka.  

Akibat dari banyaknya satuan tugas tersebut,  sejumlah persoalan 
yang tidak terselesaikan turut membuat tingkat kepuasan atas 
kinerja Yudhoyono turun.  
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Soal Kinerja Pemerintahan : Kepuasan Rakyat yang Turun 
Harus Jadi Warning Bagi Presiden Yudhoyomo 

 

Sejak 2 tahun pertama SBY – Boediono memimpin pemerintahan, 
berbagai persoalan bangsa, dari masalah hukum, ekonomi, politik 
hingga masalah sosial kerap menghiasi hari-hari kehidupan 
rakyat. Karena berbagai faktor, masalah tersebut kebanyakan 
tidak berhasil menemukan jalan keluarnya bagi rakyat. Sehingga 
rakyat menjadi kecewa atas kinerja SBY-Budiono.  
 
Dampak dari kekecewaan tersebut, kemudian dimanifestasikan 
kedalam survei untuk menilai persepi publik atas kinerja 
pemerintahan. Berbagai lembaga survei pun memonitoring, 
sejauhmana indeks persepsi publik terhadap kinerja 
pemerintahan SBY – Boediono tersebut. Dan ibarat koor paduan 
suara, beberapa lembaga survei merilis kesimpulan yang hampir 
sama. Yakni ternyata kepuasan masyarakat terhadap kinerja 
pemerintahan SBY-Boediono menurun tajam.  
 
Bahkan salah satu Lembaga survei yakni LSI, merilis Tingkat 
kepuasan rakyat terhadap kinerja Presiden SBY menurun hingga 
17 persen. Hal ini disebabkan Presiden Yudhoyono tidak bekerja 
sesuai harapan. Presiden Yudhoyono dianggap gagal mengelola 
perekonomian, menegakkan supremasi hukum, menguatkan 
kekuatan diplomasi luar negeri, dan menegakkan demokrasi. 
 
Hasil survey Lingkaran Survey Indonesia (LSI) mencatat dari 1.200 
responden, kepuasan rakyat terhadap Yudhoyono menyentuh 
angka 46,2 persen. Padahal, dua tahun lalu, kepuasan publik 
mampu menyentuh angka 63,1 persen. Pada 2010 lalu, angka 
kepuasan publik mencapai 60,7 persen. 
 
Secara umum menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja 
pemerintahan SBY – Boediono disebabkan karena SBY tidak 
bekerja sesuai harapan rakyat. Bahkan lebih eksrem lagi 
kemungkinan menurunnya kepuasan masyarakat karena rakyat 
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sudah muak dengan pernyataan SBY yang tidak sesuai dengan 
kenyataannya dilapangan. Mereka umumnya mengeluhkan kondisi 
ekonomi yang sulit dan harga sembako yang mahal.  

Selain itu, menurunnya kepuasan rakyat terhadap pemerintahan 
SBY – Boediono disebabkan karena diplomasi luar negeri yang 
dinilai tak 'bergigi', karena belum sepenuhnya mampu melindungi 
warganya yang bekerja di luar negeri. Kasus penyiksaan dan 
hukuman mati TKI di luar negeri serta sengketa perbatasan di 
Camar Bulan dan Tanjung Datu semakin memerahkan rapor 
pemerintahan SBY, karena dinilai tak mampu menjaga kedaulatan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

Presiden Yudhoyono juga semakin menjadi sorotan publik ketika 
mencuatnya isu gubernur lebih baik dipilih oleh DPRD. Hal ini 
semakin menguatkan SBY mengabaikan demokrasi. Hanya 38,4 
persen responden yang puas dengan kinerja politik SBY. 
Selebihnya, responden tak puas. 

Merosotnya kepuasan masyarakat mengakibatkan penyokong 
utama Yudhoyono juga beralih ke parpol lain. Tingkat dukungan 
atas Demokrat terjun bebas. Januari 2010 Demokrat meraup 
dukungan hingga 32,6 persen. Kini dukungan terhadap Demokrat 
hanya mencapai 16,2 persen. 

Hanya dalam kurun waktu lebih dari setahun, dukungan terhadap 
Demokrat jatuh hingga 16 persen. Merosotnya dukungan 
disebabkan kasus penyelewengan dana pembangunan Wisma Atlet 
yang dilakukan oleh Mantan Bendahara Demokrat, Nazaruddin, 
kasus surat palsu MK yang melibatkan kadernya Andi Nurpati. 

Ditambah lagi, SBY tak memiliki wakil yang cepat. Boediono 
dianggap tak menjadi gas yang mempercepat kinerja kabinet. Hal 
tersebut berbeda ketika wapres SBY masih dipegang M Yusuf 
Kalla. Kalla berhasil menciptakan reputasi SBY dengan kinerjanya 
yang cepat.  
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Kasus-kasus dugaan korupsi di kementerian juga mencoreng citra 
SBY, seperti kasus Sesmenpora, dan kasus penyelewengan dana 
program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah 
Tertinggal (PPIDT) Kemenakertrans.  

Menyikapi berbagai hasil lembaga survei yang merilis indeks 
kepuasan masyarakat terhadap kinerja SBY – Boediono, Pramono 
Anung angkat bicara.  

Menurut Pram, banyaknya permasalahan yang tidak terselesaikan 
memicu rendahnya kepuasan rakyat terhadap presiden. Hal ini 
sebenarnya menjadi warning bagi pemerintahan SBY dan 
Boediono.  

Ini survei terendah ketika pemerintah tidak menaikkan harga apa-
apa. Pada tahun 2008 pemerintah menaikkan BBM dan kepuasan 
rakyat turun. Sekarang ini ada anomali menyangkut penurunan 
kepercayaan publik sehingga kepuasannya turun hingga 47 
persen. 
 
Oleh karena itu, terkait dengan semakin menurunnya 
kepercayaan masyarakat, pemerintah harus melakukan terobosan 
besar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, jika ingin 
memperbaiki kepercayaan masyarakat. Bukan dengan membentuk 
Satgas setiap menyelesaikan persoalan. Sebab memperbaiki 
kinerja tidak cukup menyelesaikan masalah dengan satgas.  

Justru keberadaan satgas yang dibentuk oleh SBY selama ini tugas 
dan fungsinya tidak jelas dan tidak memiliki parameter serta 
mengakibatkan problem birokrasi, koordinasi dan pertanggung 
jawabannya. Dengan kata lain, keberadaan Satgas justru Terlalu 
overload dan akhirnya menjadi kontraproduktif bagi pemerintah 
SBY itu sendiri. 

Selain itu, Pramono Anung juga menilai bahwa merosotnya 
kepercayaan publik terhadap presiden SBY salah satunya juga 
diakibatkan ulah orang dekat SBY sendiri, baik di kabinet maupun 
di luar kabinet (dipartai). 
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Sebenarnya Pram juga menilai bahwa dari segi kinerja 
pemerintahan, Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II terbilang relatif 
cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan tumbuhnya perekonomian 
dengan baik dan stabilnya situasi politik saat ini. Landasan dari 
pemerintahan SBY ini harus diakui adalah popularitas. Sekarang 
itu tergerogoti oleh pembantu-pembantu terdekatnya. Karena 
digerogoti seperti itu, maka kepuasan publik penurunannya 
sangat tajam. Pram tidak bisa membayangkan Presiden dengan 
kemenangan lebih dari 60% sekarang pada posisi 37,7%, kalau 
hasil survei itu betul. 

Meski begitu, Pram menganggap hal itu seharusnya tidak perlu 
dikhawatirkan karena setelah 2014 mendatang SBY sudah tidak 
lagi maju sebagai presiden maupun wakil presiden. Sehingga 
survei itu hendaknya dijadikan sebagai acuan saja untuk 
memperbaiki kinerja pemerintahan saat ini. Kalau memang ada 
menteri-menteri yang tidak mampu dan tidak produktif, lakukan 
saja evaluasi untuk reshuffle. 

 

Juru Bicara dari Fraksi PDI Perjuangan Irvansyah, S.IP Menyerahkan Pandangan 
Fraksi Kepada Ketua Rapat Paripurna yang dipimpin wakil Ketua DPR RI Pramono 
Anung. F-PDIP Menyetujui RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
menjadi Usul Inisiatif DPR RI. foto:doeh/parle/DS. Dok : DPR. RI 
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Pemerintah dan Masyarakat Harus Cerdas Menelaah 
Eksistensi dan Hasil Lembaga Survei Sebagai Salah 

Satu Upaya Pembentukan Opini Publik 
 

Sebelumnya beberapa lembaga survei telah merilis hasil 
surveinya tentang indeks kepuasan masyarakat yang semakin 
menurun terhadap pemerintahan SBY-Boediono. Beberapa 
lembaga survei juga saat ini kian marak merilis tentang tema-
tema kepemimpinan di tahun 2014. 

Terkait dengan hasil lembaga survei, khususnya hasil survei yang 
menyoroti tentang kinerja pemerintahan, SBY seharusnya 
menjadikan apapun hasil suvei yang dirilis sebagai suatu 
masukan, sekaligus referensi aktual agar setidaknya pemerintah 
dapat bercermin dari sisi yang lain tentang sejauhmana kinerja 
yang telah dilakukannya.  

Namun, bukan berarti juga pemerintah menelan bulat-bulat hasil 
lembaga survei tersebut. Banyak pihak juga percaya bahwa hasil 
survei sejatinya ditentukan oleh banyak faktor. Antara lain faktor 
sampling, karakteristik – komposisi responden, demografi dan 
geografi responden, kuantitas jumlah responden serta terlebih-
lebih metode yang dipakai oleh lembaga survei tersebut dalam 
melakukan analisis hasil penelitiannya. Ditambah pula yang juga 
paling penting adalah siapa yang mendanai lembaga survei 
tersebut. Kesemua hal itu tentu saja akan mempengaruhi 
sejauhmana tingkat obyektifitas hasil survei yang dilakukan. 

Pramono Anung juga mengingatkan bahwa banyaknya lembaga-
lembaga survey belakangan ini, harus dicermati juga dalam 
perspektif yang lain. Sejatinya memang lembaga survei tersebut 
dibutuhkan untuk memberikan kita semacam penilaian kualitatif 
maupun kuantitatif terkait banyak hal yang menjadi indikator 
tema atau topik apa yang akan disurvei. Hasil survei tersebut 
memang bisa bermanfaat untuk dijadikan dasar pertimbangan 
untuk mengambil langkah-langkah atau kebijakan tertentu. 
Apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan suksesi kepemimpinan.  
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Pram mengingatkan. Masyarakat diharapkan harus hati-hati dan 
lebih cerdas untuk menelaah motif dan kepentingan lembaga 
survei tersebut.  

Pram menilai kebanyakan lembaga survei saat ini sudah tidak 
independen lagi, tetapi telah menjadi bagian dari tim kampanye 
kekuatan politik tertentu. Walaupun Pram tidak menyebut 
lembaga survei tertentu, namun Pram tegas menyatakan bahwa 
dengan posisi yang tidak independen tersebut, kita dengan 
mudah bisa mengetahui kebenaran dan akurasi hasil survei dari 
suatu lembaga survei. Jika lembaga survei menjadi bagian dari 
tim kampanye seseorang, tentunya kredibilitas dari lembaga 
survei tersebut tidak perlu diapresiasi.  

Para politisi dan pihak-pihak yang berkepentingan tentang obyek 
hasil survei tersebut juga tidak perlu memberikan respek terlalu 
tinggi terhadap hasil survei yang dilakukannya.  

Ekstremnya, Pram menganggap hasil survei tersebut sebagai lucu-
lucuan saja, tidak perlu disikapi secara serius. 

Mengapa Pram begitu sangat concern terhadap trend banyaknya 
lembaga survei yang saat ini menunjukkan eksistensinya dimata 
publik dengan cara merilis tema-tema krusial dan bersifat politis, 
dikarenakan ia melihat ada upaya sistematis untuk melakukan 
penggiringan opini yang menginginkan adanya semacam efek 
samping, karena masih banyak pemilih yang belum menentukan 
pilihannya. 
 
Misalnya, melalui hasil survei yang dilakukan enam lembaga 
survei, tentang calon presiden di tahun 2014, menurutnya seolah-
olah publik masih percaya kepada salah seorang calon presiden 
bahwa figur tersebut adalah satrio piningit yang akan muncul 
pada 2014. Padahal 2014 itu kan masih jauh, tapi upaya tersebut 
tidak salah, sah-sah saja 
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Penggiringan opini publik melalui lembaga survei ini, tidak hanya 
terjadi di Indonesia tapi juga di negara-negara yang sistem 
demokrasinya sudah maju.  

Pram melihat dengan jujur dan melakukan pengamatan secara 
hati-hati, bahwa bertubi-tubinya beberapa lembaga survei 
sekarang ini merilis hasil survei tentang masalah kepemimpinan di 
2014 mendatang, sejatinya menunjukkan lembaga survei tersebut 
sebenarnya telah menjadi bagian dari tim kampanye pihak 
tertentu.  
 
Kalau lembaga survei sudah menjadi bagian dari tim kampanye 
seseorang, tentunya kredibilitas lembaga survei itu tidak perlu 
dihormati terlalu tinggi. Karena melalui survei itu diharapkan ada 
penggiringan opini terutama kepada para calon pemilih yang 
belum menentukan pilihan. 

Karena mereka tahu swing voters itu yang tinggi sehingga yang 
namanya bandwagon efect atau efek pengaruh dari seseorang 
yang dianggap punya kecenderungan untuk menang dan itupun 
diciptakan dan itu terjadi. Meski di negara-negara yang 
demokrasinya sudah maju juga ada yang upaya mempengaruhi 
publik.  

Namun demikian Pram belum melihat bahwa survei yang benar-
benar dilakukan bertujuan untuk gampang mengetahui gambaran 
yang sebenarnya. Sebab melakukan survei tidaklah murah. Dan 
untuk melakukan survei kan harus ada bohir-nya. Jadi tergantung 
bohirnya, tergantung pemesannya. 

Menurut Pram apapun hasil survei yang menyangkut Capres di 
tahun 2014, pada akhirnya semua diputuskan oleh partai politik 
masing-masing. Apalagi menyangkut isu dikotomi tua – muda. 
Bagi Pram hal tersebut hanyalah bumbunya demokrasi.  

Bahwa dalam demokrasi, semua orang memiliki hak yang sama 
untuk bicara. Termasuk katanya, soal calon presiden (Capres) 
yang paling ideal. Namun demikian, urusan siapa yang akan 



 70 

dijadikan kandidat presiden, menurutnya tentu dikembalikan 
kepada partai politik. 
 
Hal yang sama juga berlaku untuk partai lain. Apabila Partai 
Golkar ingin mencalonkan Aburizal Bakrie atau Partai Gerindra 
ingin mencalonkan Prabowo Subianto, itu adalah keputusan partai 
(masing-masing) dan tak ada yang boleh melarang. 

 

Bersama Wimar Witular dalam wawancara ekslusif di acara Perspektif Wimar 
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Bangsa Indonesia  Mandiri Jika Kuasai Energi 
 

Pada tanggal 28 November 2011, di adakan acara Seminar 
Nasional tentang  “Kebijakan Energi Nasional-Langkah awal 
Percepatan Pembangunan Nasional Menuju Kemandirian Energi 
Bangsa”. Seminar tersebut dilaksanakan di ruang Puspitaloka, 
gedung DPR RI, diikuti oleh Key Note Speaker,Pramono Anung 
Wibowo, Nara Sumbar Anggota Komisi VII DPR RI, Zainudin Amali, 
dibidang Regulasi dan kebijakan dari Kementrian ESDM,Menteri 
BUMN Dahlan Iskan (pelaksanaan dan pengusahaan).Sementara 
dari Perguruan Tinggi hadir Tatang Hernas dari ITB, Tumiran, 
UGM, Ahmad Fauzi Syam. 

Seperti diketahui bahwa sektor energi adalah sektor yang amat 
krusial bagi pembangunan ekonomi nasional. Sebagai bangsa yang 
memiliki sumberdaya energi, Indonesia dalam era pembangunan 
ekonomi sejak tahun 1960-an lebih memperlakukan sektor energi 
sebagai sumber pendapatan negara dibandingkan memanfaatkan 
sumber daya tersebut sebagai pengembangan ekonomi.  

Padahal tidak mungkin terjadi pembangunan ekonomi tanpa 
ketersediaan energi yang memadai. Bahkan ketersediaan energi 
dapat memacu pembangunan ekonomi diseluruh wilayah 
Indonesia.  

Namun sektor energi tidak selamanya tetap berada dalam zaman 
keemasan, seperti ketika bangsa Indonesia menikmatinya di awal-
awal tahun 1970-an dulu. Saat masalah energi tengah mengalami 
masa kelabu. Harga minyak Internasiaonal masih bertengger pada 
tingkat yang tinggi.  

Disatu pihak, kondisi tersebut membawa keuntungan, tetapi 
dilain pihak daya beli masyarakat masih rendah sehingga 
Pemerintah harus tetap menyediakan subsidi. Pengelolaan energi 
primer sudah seharusnya dibenahi. Demikian juga pada BUMN 
sektor energi, selayaknya bekerja tidak untuk kepentingan sendiri 
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melainkan seyogyanya berkoordinasi sehingga menghasilkan 
sinergi yang menguntungkan bangsa dan negara.  

Saat ini, biaya subsidi terpaksa disediakan dalam jumlah yang 
besar, yakni diatas Rp.100 trilyun per tahun. Hal ini menunjukkan 
bahwa harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mengalihkan 
sebagian peruntukkannya secara bertahap guna meningkatkan 
infrastruktur energi dalam rangka mengurangi  besarnya biaya 
subsidi. 
 
Demikian pula dalam upaya meningkatkan ketahanan sektor 
energi dan pelestarian lingkungan, maka pemanfaatan energi 
baru terbarukan perlu dioptimalkan. Karena saat ini didalam 
bauran energi nasional perannya masih sangat kecil dan 
terkendala antara lain harga BBM yang masih dibawah harga 
ekonomis dan subsidi untuk itu belum menyentuh nilai yang 
dibutuhkan. 
 
Mengacu pada persoalan diatas, Pemerintah mencanangkan 
Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia (MP3EI) melalui penigkatan peran BUMN dan swasta 
yang merupakan kebutuhan utama untuk membenahi keberadaan 
sektor energi.  

Undang–undang Nomor 30 tahun 2007 tentang energi 
mengamanatkan, Pemerintah dengan persetujuan DPR perlu 
menetapkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagai pengganti 
dari Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan 
Energi Nasional. 

Terkait dengan implementasi UU tersebut Pramono Anung 
menjelaskan bahwa Peraturan Perundang undangan tentang 
energi tersebut perlu diubah dan disempurnakan. Disamping 
itupula kelembagaan disektor energi perlu ditingkatkan 
koordinasinya, khususnya antara institusi pengatur regulasi dan 
kebijakan serta institusi pelaksanaan dan pengusahaan disektor 
energi.  
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Pengelolaan dan ketahanan sektor energi bagi kemaslahatan 
bangsa ini sangat penting untuk diimplementasikan, mengingat 
sektor energi menjadi salah satu penopang utama pemasukan 
negara. Oleh karenanya kemandirian nasional hanya mimpi 
semata bila seluruh lapisan masyarakat tidak menyadari betapa 
pentingnya energi. 

Berbicara soal energi, yang paling utama harus diubah adalah 
paradigma lama. Sesungguhnya energi itu merupakan kedaulatan 
negara. Kedaulatan negara itu kita lihat dalam konteks konstitusi 
yang mengatur soal pengelolaan sumber-sumber ekonomi. UUD 
1945 pasal 33 mengamanatkan bahwa Bumi, air dan seluruh 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 
Lebih lanjut dalam konstitusi juga diamanahkan bahwa cabang-
cabang produksi yang penting, yang menguasai hajat hidup orang 
banyak dikuasai negara.  

Sesuai dengan amanah konstitusi tersebut, negara tidak akan 
mungkin mandiri jika institusi pengelola sektor-sektor energi, 
justru tidak dimiliki oleh bangsa Indonesia. Apalagi kenyataannya 
memang sektor energi yang dikelola di dalam negeri, pada 
prakteknya lebih banyak dikuasai oleh asing. Lalu letak 
kemandirian bangsa kalau begitu berada dimana ? 

Pram mencontohkan Korea Utara yang telah menerapkan 
kedaulatan energi. Energi diletakkan sebagai kedaulatan negara 
sehingga apapun yang akan dilakukan oleh negara harus sesuai 
dengan kedaulatan energi tersebut. Begitu juga dengan Kuba, 
masyarakatnya memanfaatkan energi dengan sebaik-baiknya dan 
menyadari betapa pentingnya energi. Mereka [Kuba] tidak manja 
seperti kita. 

Menurut Pram, harga minyak di Kuba setara dengan harga minyak 
di Indonesia. Kendati demikian, Kuba tidak pernah merasa 
kekurangan energi. Lain halnya dengan Amerika Serikat, 
Kebutuhan minyaknya sekitar 30 juta barel per hari 
Untuk memenuhi kebutuhan energinya, Amerika melakukan impor 
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minyak, padahal mereka dapat memanfaatkan ladang-ladang 
minyak yang terdapat di Texas. Setetes minyak itu tidak berasal 
dari mereka. Cukup impor saja. 

Selama ini, kebijakan energi nasional tidak mengarah pada 
kelestarian sumber energi. Hal ini terlihat pada keleluasaan pihak 
asing mengeruk kekayaan dari bumi Indonesia. 

Paradigma ini sudah berlaku sejak zaman Orde Baru, yang hingga 
kini di-carry over. Untuk itu, kita butuh orang baru seperti Pak 
Dahlan (Menteri BUMN Dahlan Iskan) untuk mengubah paradigma 
ini. 

Seperti diketahui energi merupakan kebutuhan dasar, bukan lagi 
kebutuhan sekunder, sehingga negara wajib menjamin 
pemenuhannya. Indonesia memiliki ketergantungan terhadap 
energi tak terbarukan yang masih sangat tinggi hingga 97 persen. 
 
Dalam konteks persoalan kontrak karya pertambangan yang 
menjadi isu klasik dan tak pernah tuntas berpihak kepada negara, 
secara umum menurut Pram Indonesia di nilai gagal dalam 
menjaga kedaulatan energi. Padahal Indonesia merupakan negara 
yang memiliki cadangan minyak yang cukup besar.  

Hanya negara bodoh saja yang menyerahkan kedaulatan 
energinya kepada negara asing. Meski cadangan minyak melimpah 
namun kita tidak bisa berbuat banyak. Sebab kegagalan Indonesia 
menjadi tuan rumah dinegerinya sendiri itu dikarenakan ada 
tekanan dari pihak asing. Tekanan itu ditimbulkan karena 
ketergantungan ekonomi Indonesia pada Bank Dunia, IMF dan 
lembaga keuangan dunia lainnya. 

Pram juga menyoroti tentang undang-undang minerba nomor 4 
tahun 2009. UU tersebut ternyata selama ini hanya 
menguntungkan investor saja dalam hal kontrak karya. Oleh 
karena itu, Pram meminta kepada pemerintah untuk dilakukan 
perubahan kembali. Sebab UU minerba itu selama ini hanya 
memberikan previlage bagi investor saja. Tapi selama ini tidak 
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menguntungkan rakyat kita. Bahkan terkait ketahanan energi 
tersebut Indonesia saat ini menduduki peringkat pertama di Asia 
Tenggara sebagai pengimpor minyak. Kalau produksi minyak kita 
terus melorot, maka mustahil kita menjadi bangsa yang berdaulat 
di bidang energi. Sebab Indonesia tidak akan bisa menjaga 
ketahanan energi bangsanya. Apa yang akan terjadi, tentu harga 
BBM akan sangat tergantung dari harga minyak internasional dan 
mau tidak mau subsidi akan dicabut. 

“Negara tidak akan mungkin mandiri jika institusi pengelola 
sektor-sektor energi, justru tidak dimiliki  oleh bangsa 

Indonesia”. 

= Pramono Anung = 
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Presiden Cuma Urusi Masalah Remeh-Temeh 

 

Berbagai kritik yang dilontarkan oleh masyarakat terhadap 
Presiden SBY sepertinya tidak membuat SBY semakin peka dan 
responsif. Dari kalangan pemuka agama, pers dan mahasiswa 
hingga berbagai lapisan masyarakat yang kritis terhadap kinerja 
pemerintahan SBY, sepertinya tidak membuat SBY merubah gaya 
kepemimpinannya yang cenderung hanya mengedepankan politik 
pencitraan semata. 

SBY lebih peka dan responsif ketika ada kritik yang menyerang 
reputasi dan pencitraannya. Dan SBY juga responsif ketika ada 
program atau forum yang juga membawa efek pencitraan bagi 
dirinya. Tapi tidak dengan kondisi dan permasalahan nyata yang 
dihadapi bangsanya sendiri.  

Pram menganggap presiden kerap menjalankan pemerintahan 
tidak efektif, hanya mengurusi masalah remeh temeh semata. 
Tidak optimal memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi 
nasional saat ini. Yang ada, energi Presiden malah justru banyak 
tersedot terhadap hal yang remeh temeh saja. Padahal, tak perlu 
difikirkan oleh seorang presiden.  

Pram kemudian mencontohkan beberapa hal remeh temeh yang 
menjadi perhatian presiden. Antara lain, terkait soal SMS 
tudingan yang mengaku berasal dari mantan Bendahara Umum, 
Muhammad Nazaruddin. Termasuk, soal kekisruhan yang terjadi 
di internal Partai Demokrat dan isu yang menyangkut pencalonan 
keluarga dan kerabatnya sebagai presiden di tahun 2014 
mendatang. 

Hal remeh temeh lainnya adalah ketika Presiden SBY bereaksi 
tentang fitnah terhadap dirinya di media jejaring sosial yang 
dianggapnya terlalu berlebihan. Dalam pidatonya, SBY merasa 
difitnah terutama di beberapa jejaring sosial seperti twitter, 
facebook, hingga SMS. Beberapa diantaranya menyangkut Bank 



 77 

Century, PD memiliki tabungan Rp 47 triliun. SBY merasa 
dipojokan dengan hal tersebut hingga menggelar konferensi pers 
sebelum keberangkatannya ke Kalimantan Barat. 

Pram menilai SBY terlalu mendramatisir dan terlalu gusar dengan 
adanya adanya twitter dan facebook. 

Menurut Pram, jejaring sosial yang berkembang sekarang 
sebenarnya bukan saja telah mendekatkan pimpinan atau pejabat 
dengan masyarakat. Tetapi, lebih dari itu, seharusnya bisa 
dijadikan landasan untuk bisa memperkaya sikap pemerintah 
sehingga bisa konsentrasi ke publik. Bukan justru memberikan 
warning ke media tersebut. 

Pram juga menilai bahwa tak semua hal yang berkaitan dengan 
jejaring sosial yang menyudutkan pemerintahan itu 
ditindaklanjuti dengan sikap yang terlalu di dramatisir. Akan 
lebih arif jika kegusaran yang terjadi itu tidak harus secara 
langsung disampaikan presiden. Karena apapun, Presiden 
merupakan simbol bagi bangsa. 

Presiden seharusnya tidak sekedar fokus terhadap diri pribadi dan  
partainya saja. Harusnya terhadap kondisi negara ini. Optimalkan 
momentum pertumbuhan ekonomi nasional di saat indikator 
makro ekonomi Indonesia sedang membaik. Saat perekomian Asia 
sedang baik, hal yang patut disayangkan pertumbuhan Indonesia 
hanya mencapai 6.4 persen saja. Sementara pertumbuhan 
ekonomi China dan India bisa mencapai 9 sampai 10 persen. Pram 
berharap tiga tahun sisa umur pemerintahannya SBY seharusnya 
dapat memanfaatkan momentum tersebut dengan baik agar kelak 
dapat diwarikan pemerintahan selanjutnya.  

Pram sebenarnya prihatin dengan kondisi SBY. yang silih berganti 
terus dirundung masalah negara dan internal Partai Demokrat. 
Karena itu, ia mengimbuh, SBY agar segera berhenti 
mengomentari hal-hal yang kurang penting seperti persoalan yang 
menyangkut salah seorang kader Partai Demokrat, Muhammad 
Nazaruddin.  
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”Kalau kemudian lebih banyak untuk mengurusi printil-
printil yang kecil-kecil begitu, ya akhirnya energinya terbuang 
dan itu kasihan rakyat, kasihan SBY juga”.  

Apalagi menurut Pram, dari pengamatannya kini SBY sudah tidak 
terlihat segar bugar seperti dulu. Bahkan cenderung terlihat lesu. 
SBY matanya juga sudah hampir hitam. itu artinya menunjukkan 
tingkat keresahan dan kegundahan hatinya yg berlebihan.  
 
Oleh karenanya Pram berharap agar SBY kembali fokus mengurus 
rakyat, ngurus rakyat yang paling utama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pramono Anung bersama para pimpinan DPR yang lain ketika menerima draft 
usulan penggunaan hak angket Bank Century dari Maruarar Sirait di gedung 

Nusantara III DPR RI. Dok . DPR RI 
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Gerakan Laten Media Sosial 

 
Presiden SBY, sebagaimana yang kita kenal dan ketahui, adalah 
sosok yang santun dalam bersikap serta selalu hati-hati dalam 
berbicara. Dalam forum-forum terbuka, ia seperti tabu 
menyemburkan kata-kata pedas – apalagi kasar – yang 
mengisyaratkan kegusaran. Sebaliknya, presiden terlihat selalu 
tenang dalam menyikapi aneka persoalan, segenting apapun itu.  
 
Namun, ketika jumpa pers yang digelar di pangkalan udara Halim 
Perdanakusuma Jakarta, pada 30 Mei 2011, SBY seolah tampil 
sebagai sosok yang berbeda dari biasanya. Wajahnya tidak saja 
terlihat tegang. Tapi pernyataan yang disampaikan diwarnai 
dengan penggunaan kata-kata keras nan tajam, yang – sulit 
dipungkiri – memperlihatkan sebentuk kemarahan dalam dirinya. 

Menariknya, kegusaran yang terekam dalam jumpa pers yang 
diadakan secara dadakan sebelum terbang ke Pontianak itu 
rupanya bukan dipicu oleh persoalan ke-negaraan, tapi semata 
hanya gara-gara beredarnya pesan singkat. Ya, pesan singkat 
yang dikirim oleh seseorang yang mengaku bernama M. 
Nazaruddin – nama yang sekarang tengah ramai digunjingkan, 
karena disangkutpautkan dengan pembangunan wisma atlet di 
Palembang. 

Dalam pesan singkat yang berasal dari nomor ponsel Singapura 
itu, si pengirim mengancam akan membongkar aneka skandal, di 
antaranya skandal seks, megakorupsi Bank Century, korupsi 
dalam pembangun-an wisma atlet, serta manipulasi data IT 18 
juta suara dalam Pemilu 2009 lalu. Pesan itu sendiri mulai 
menyebar Sabtu (28/5). 

Menurut SBY, pesan singkat itu merupakan fitnah yang sangat 
keterlaluan. “Fitnah yang dilemparkan seseorang dari tempat 
gelap, sangat luar biasa. Saya katakan dengan bahasa terang, 
mereka tidak bertanggung jawab, tidak ksatria, pengecut karena 
tidak menampakkan diri,” katanya. Lewat jumpa pers itu, SBY 
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kemudian minta agar negeri dan tanah air ini tidak dijadikan 
lautan fitnah. 

Bawah Tanah 

Benar-tidaknya skandal-skandal yang dijadikan bahan ancaman – 
atau terbukti tidaknya ancaman itu – wallahualam. Hanya saja, 
yang menarik digarisbawahi, sesuatu yang oleh sebagian orang 
mungkin dianggap sepele, yakni hanya sebuah pesan singkat 
ternyata telah membuat presiden terentak kesabarannya. Bahkan 
– diakui atau tidak – pesan singkat itu belakangan menjadi 
sebentuk kekuatan yang telah membuat suhu politik negeri ini 
seolah mendidih. 

Simak saja. Seiring dengan beredarnya pesan singkat yang 
kemudian disahut dengan jumpa pers presiden, muncul misteri 
“Mr. A” yang dilontarkan oleh salah satu elite Partai Demokrat. 
Mr. A ini dikatakannya sebagai penggagas pembuatan pesan 
singkat, sekaligus orang yang hendak menghancurkan Partai 
Demokrat. Pernyataan itu terang memicu ketegangan sejumlah 
elit partai, karena Mr. A yang dimaksud ka-tanya berasal dari 
parpol tertentu. 

Belum lagi ketegangan itu mereda, tuduhan justru berbiak 
menjadi tujuh orang. “Selain Mr. A, ada enam orang lainnya,” 
kata salah satu elit Partai Demokrat tersebut. Tak pelak, saling 
tuduh dan tuding kini merajalela di panggung politik Indonesia. 
Aneka gunjingan dan spekulasi pun bertebaran di tengah 
masyarakat. Persoalannya, akankah pesan singkat itu terus 
menggelinding menjadi kekuatan yang kian dahsyat? 

Harus diakui, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang 
demikian pesat belakangan ini secara signifikan telah 
mempengaruhi seluruh proses kehidupan, tak terkecuali 
kehidupan politik suatu negara. Dunia politik bahkan tidak lepas 
dari pemanfaatan media, termasuk pemanfaatan Internet yang 
berkonvergensi dengan media lama seperti surat kabar, majalah, 
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TV, ataupun radio, dan media jejaring sosial semacam Facebook, 
Twitter, dan lain-lain. 

Kemajuan teknologi yang diikuti de-ngan terjadinya konvergensi 
(penggabung-an) tersebut tidak saja telah membawa perubah-an 
radikal dalam penanganan, penyediaan, distribusi dan 
pemrosesan seluruh bentuk informasi baik visual, audio, data dan 
sebagainya. Tapi, sebagaimana yang kita lihat, sekaligus juga 
telah me-nempatkan media sosial itu menjadi sebuah kekuatan 
yang amat berpengaruh, baik dalam membangun opini maupun 
menyulut lahirnya sebuah gerakan masif. 

Satu contoh adalah lengsernya Hosni Mubarak. Presiden Mesir ini 
tumbang oleh pergerakan yang tak terlihat, bawah tanah, akibat 
perlawanan yang muncul dari dunia maya. Melalui seruan 
Facebook dan Twitter – disulut oleh tewasnya seorang pedagang 
bernama Khaled Said akibat dianaya oleh polisi – jutaan orang 
berkumpul di pusat kota Mesir beryel-yel menuntut Mubarak 
turun. 

Peristiwa serupa juga terjadi di Tunisia. Lewat dunia maya – 
bermula dari Facebook lalu menyebar lewat SMS – kabar tentang 
seorang pengangguran yang gerobaknya disita aparat kemudian 
membakar diri tersebar luas dan memicu meledaknya aksi sosial 
menggulingkan presiden. 

Dengan fakta-fakta itu, maka pesan singkat yang dikirim oleh 
seseorang yang mengaku bernama M. Nazaruddin itu sejatinya 
bisa dibaca sebagai pucuk gunung es. Apalagi, perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi juga memunculkan dampak 
lain berupa hyperrealitas media, yakni penciptaan realitas-
realitas artifisial di dalam media, yang menciptakan realitas 
(kebenaran, fakta) tandingan. 

Hyperralitas media yang banyak mewarnai komunikasi politik di 
era Orde Baru dan terus berlangsung hingga era reformasi 
sekarang, menciptakan suatu kondisi sedemikian rupa, hingga 
kesemuanya itu dianggap lebih nyata daripada kenyataan; 
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kepalsuan dianggap lebih benar dibanding kebenaran; isu lebih 
dipercaya ketimbang informasi; pun rumor dianggap lebih benar 
ketimbang kebenaran. 

Terjadinya hiperrealitas media ini sudah pasti akan memicu 
persoalan atau problematika tersendiri. Dalam konteks kehidupan 
bermasyarakat, orang tidak saja akan saling berspekulasi, tapi 
dalam skala yang masif bisa memicu munculnya saling curiga yang 
ujungnya menyulut terjadinya pertikaian horisontal. 

Di luar itu, menurut Pram muncul pula beberapa persoalan lain. 
Pertama, disinformasi. Realitas artifisial yang berlangsung terus-
menerus pada satu titik akan menimbulkan kondisi 
ketidakpercayaan pada informasi itu sendiri, bahkan pada setiap 
informasi. Informasi kehilangan kredibilitas, karena dianggap 
tidak lagi merepresentasikan realitas. Angka-angka statistik, nilai 
tukar, inflasi, skandal, polling media, misalnya, sebagai informasi 
cenderung kehilangan kredibilitas, disebabkan sebagian besar 
hanya dianggap tidak menggambarkan realitas yang 
sesungguhnya. 

Kedua, depolitisasi. Hiperrealitas media menciptakan model 
komunikasi yang di dalamnya terbentuk massa sebagai ma-yoritas 
yang diam (the silent majority), yakni massa yang tidak 
mempunyai daya resistensi dan daya kritis terhadap tanda-tanda 
baik berupa teks, simbol, gambar. Akibatnya, wacana politik 
berkembang ke arah politik citra (politics of image). Opini publik 
dibentuk oleh realitas yang disuguhkan media, hingga masyarakat 
tak menyadari bawah mereka sesungguhnya telah terdistorsi oleh 
politik informasi. 

Ketiga, banalitas informasi. Berbagai informasi yang disajikan 
tanpa interupsi oleh berbagai media kontemporer – apakah video, 
televisi, radio, atau Internet – adalah informasi yang banal. 
Tengok saja, betapa getolnya media menyajikan berita, diskusi, 
dialog, juga infotainment. Ironisnya, apa yang kini dikejar orang 
dari media sebagian besar bukan lagi mencari makna, melainkan 
ekstasi (kesenangan) menonton media itu sendiri. Di dalam dunia 
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banalitas informasi, apapun bisa diubah menjadi informasi, 
menjadi tontonan, menjadi berita, atau menjadi data. 

Keempat, fatalitas informasi. Informasi yang membiak tanpa 
henti dan tanpa kendali dalam media telah menciptakan kondisi 
fatalitas informasi: kecenderungan pembiakan informasi ke arah 
titik ekstrim – yakni ke arah yang melampaui nilai guna, fungsi, 
dan maknanya – yang menggiring ke arah bencana berupa 
kehancuran komunikasi (bermakna) itu sendiri. Dalam kondisi 
fatalitas itu, informasi kehilangan logikanya sendiri dan 
cenderung diproduksi secara superlatif atau dalam wujud yang 
berlebih-an yang nyaris tanpa nilai guna, tujuan, dan makna. 

Kelima, hipermoralitas. Salah satu konsekuensi dari wacana 
kecepatan dan keharusan informasi adalah kecenderungan 
dekonstruksi terhadap kode-kode sosial, moral, atau kultural. 
Hiperrealitas media adalah ajang pembongkaran berbagai batas 
(sosial, kultural, seksual) sedemikian rupa hingga menciptakan 
semacam kekaburan batas dan ketidakpastian kategori. 

Apa yang kemudian terbentuk adalah ketelanjangan 
(transparency) komunikasi dan informasi. Yakni sebuah wacana 
komunikasi yang di dalamnya tidak ada lagi rahasia. Semuanya 
serba terungkap, serba diekspos. Tipis sekali perbedaan antara 
baik-buruk, benar-salah, boleh-tidak boleh, atau berguna-tidak 
berguna, untuk dikomunikasikan di dalam media. 

Dunia Swakelola 

Dengan konsekuensi-konsekuensi itu, maka di samping 
optimalisasi sisi potitif, tidak bisa tidak, antisipasi terhadap sisi 
negatif perlu dikedepankan sehingga konvergensi teknologi 
mampu membawa kemaslahatan bersama. Pada aras politik ini 
diperlukan regulasi yang memadai agar khalayak terlindungi dari 
dampak buruk konvergensi media. Regulasi menjaga konsekuensi 
logis dari permainan simbol budaya yang ditampilkan oleh media 
konvergen. Tujuannya jelas, yakni agar tidak terjadi tabrakan 
kepentingan yang menjadikan salah satu pihak menjadi dirugikan. 
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Persoalan pertama regulasi menyangkut seberapa jauh 
masyarakat mempunyai hak untuk mengakses media konvergen, 
serta seberapa jauh distribusi media konvergen mampu dijangkau 
oleh masyarakat. Problem mendasar dari regulasi konvergensi 
media dalam konteks ini terkait dengan sebe-rapa jauh 
masyarakat mempunyai akses terhadap media konvergen dan 
seberapa jauh isi media konvergen dapat dianggap tidak 
melanggar norma yang berlaku. Kekhawatir-an sebagian kalangan 
bahwa isi media konvergen pada bagian tertentu akan merusak 
mo-ral generasi muda merupakan salah satu poin penting yang 
harus dipikirkan oleh para pelaku media konvergen. 

Dalam konteks politik, kemajuan teknologi dan informasi juga 
memperjelas banyak hal, sehingga setiap orang dapat mengetahui 
peristiwa yang terjadi di mana saja. Demokrasi melanda dunia 
dan dunia menerapkan demokrasi melalui sistem telekomunikasi 
global. Dengan semakin banyaknya informasi yang diterima 
masyarakat, pemerintah harus mulai berubah ke arah sistem di 
mana peraturan dan hukum didasarkan bukan pada kemauan 
pemerintah, melainkan pada legitimasi masyarakat. 

Konsep negara kesatuan, misalnya, jika dilihat dari kacamata 
teknologi informasi (TI) dan globalisasi, secara paradoks bisa jadi 
sudah punah, karena negara yang efektif justru memecah dirinya 
menjadi bagian lebih kecil dan lebih efisien. Pasalnya, dunia 
dalam kacamata TI adalah dunia pribadi orang per orang, bukan 
negara (state). Ini artinya adalah dunia sedang bermetamorfosa 
dari swapraja menjadi swakelola. 

Di luar itu, yang juga perlu diperhatikan adalah kecerdasan atau 
kemahiran dalam berkomunikasi. Ini penting, sebab sebagaimana 
dikatakan seorang pakar komunikasi, “Kemampuan 
menyampaikan ide hampir sama pentingnya dengan ide itu 
sendiri”. Artinya, sebuah ide yang bagus, menarik, dan penting 
akan kurang bermakna jika disampaikan oleh seseorang yang 
kemampuan komunikasinya terbatas. Sebaliknya, ide yang 
sederhana, bahkan kurang penting, akan terkesan luar biasa jika 
disampaikan dengan teknik komunikasi yang baik. 
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Prinsip dasar yang harus kita perhatikan dalam berkomunikasi, 
hemat saya, adalah respect, empathy, audible, clarity, dan 
humble alias REACH – yang berarti merengkuh atau meraih. 
Respect merupakan sikap hormat dan sikap menghargai terhadap 
lawan bicara kita, karena pada prinsipnya manusia ingin dihargai 
dan dianggap penting. Jika kita bahkan harus mengkritik 
seseorang, lakukan dengan penuh respek terhadap harga diri dan 
kebanggaan orang tersebut. 

Jadi? Silakan kita mereka-reka sendiri apa dampak yang akan 
terjadi dengan berseliwerannya isu – tak terkecuali pesan singkat 
dari seseorang yang mengaku bernama M. Nazaruddin – akibat 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian 
pesat dan canggih di negeri ini. 

 

Pramono Anung (kiri) saat berbincang dengan Wakil Jaksa Agung Darmono 
(tiga dari kiri), Kapolri Timur Pradopo (dua dari kini), dan anggota Fraksi 

Partai Golkar Bambang Soesatyo (kanan) di DPR. Foto: Investor Daily. 
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Pemanfaatan Media Konvergensi dalam  
Komunikasi Politik 

 

Dunia politik saat ini, tidak dapat lepas dari pemanfatan media. 
Termasuk pemanfaatan internet yang berkonvegensi dengan 
media lama (surat kabar, majalah, TV, radio) dan media jejaring 
sosial (facebook, twitter, dan lain-lain) yang memiliki dampak 
yang besar terhadap dinamika dan perkembangan demokrasi dan 
politik di banyak Negara.  

Menurut Pramono Anung, “Teknologi Informasi (TI) yang kini 
berkembang amat pesat, tak bisa dipungkiri memberikan 
kontribusi yang signifikan terhadap perubahan seluruh proses 
kehidupan, Perubahan informasi kini tidak lagi ada dalam skala 
minggu atau hari atau bahkan jam, melainkan sudah berada 
dalam skala menit dan detik”. Perkembangan teknologi informasi 
dan komunikasi (Information and Communication 
Technology/ICT) telah membawa sejumlah perubahan dalam 
kehidupan masyarakat dunia. 

Sebagai contoh lengsernya presiden Husni Mubarak, berawal dari 
protes yang bermula dari Twitter dan Facebook. Lebih dari sejuta 
pemuda, mahasiswa, pengacara, jurnalis, pengusaha, dan 
politikus kemudian berkumpul di pusat Kota Kairo. Mereka 
menuntut Presiden Husni Mubarak mundur. Apa yang terjadi di 
Tahrir merupakan akibat dari pergerakan yang tak terlihat di 
bawah tanah, sebuah perlawanan dari dunia maya. Para 
demonstran datang karena ada seruan bersama di Twitter.Juga di 
Facebook. Ada akun "We are all Khaled Said" yang memiliki fans 
lebih dari 370 ribu orang. Khaled Said adalah pedagang yang 
tewas akibat dianiaya polisi tahun lalu. Akun ini menyerukan aksi 
anti pemerintah berkali-kali, hingga berhasil melengserkan Husni 
Mubarak 

Era Konvergensi Media Teknologi informasi mutakhir telah 
berhasil menggabungkan sifat-sifat teknologi telekomunikasi 
konvensional yang bersifat massif dengan teknologi komputer 
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yang bersifat interaktif. Fenomena ini lazim disebut sebagai 
konvergensi, yakni bergabungnya media telekomunikasi 
tradisional dengan internet sekaligus. Konvergensi menyebabkan 
perubahan radikal dalam penanganan, penyediaan, distribusi dan 
pemrosesan seluruh bentuk informasi baik visual, audio, data dan 
sebagainya. Kunci dari konvergensi adalah digitalisasi, karena 
seluruh bentuk informasi maupun data diubah dari format analog 
ke format digital sehingga dikirim ke dalam satuan bit (binary 
digit). Karena informasi yang dikirim merupakan format digital, 
konvergensi mengarah pada penciptaan produk-produk yang 
aplikatif yang mampu melakukan fungsi audiovisual sekaligus 
komputasi.  

Sifat alamiah perkembangan teknologi selalu saja mempunyai dua 
sisi, positif dan negatif. Di samping optimalisasi sisi positif, 
antisipasi terhadap sisi negatif konvergensi nampaknya perlu 
dikedepankan sehingga konvergensi teknologi mampu membawa 
kemaslahatan bersama. Pada aras politik ini diperlukan regulasi 
yang memadai agar khalayak terlindungi dari dampak buruk 
konvergensi media. Regulasi menjaga konsekuensi logis dari 
permainan simbol budaya yang ditampilkan oleh media 
konvergen. Tujuannya jelas, yakni agar tidak terjadi tabrakan 
kepentingan yang menjadikan salah satu pihak menjadi dirugikan.  

Di era kedigdayaan media massa, politik dan laku politisi menjadi 
panggung hiburan. Di era ini, politisi lebih suka tampil di media 
dan membuat sensasi berita. Lebih suka retorika daripada karya, 
lebih suka fashion ketimbang vision. Televisi tampil sebagai 
media utama kanal komunikasi elite politik sekaligus kanal gosip 
politik. Televisi tidak hanya menjadi media talkshow yang kian 
mencerdaskan. Akan tetapi lewat televisi, pertengkaran dan 
perkelahian elite politik menjadi drama dan telenovela politik di 
ruang keluarga. 

(disampaikan dalam kuliah umum dengan tema “Manajemen Komunikasi 
Politik di era Konvergensi”, Undip, 29/3).  
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Hormati Presiden Pilihan Rakyat 

 

Harus kita akui bahwa SBY adalah presiden pertama Indonesia di 
era reformasi yang dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia. 
Keberhasilannya memenangi dua periode pemilihan langsung 
presiden di pemilu 2004 dan pemilu 2009 harus sama-sama kita 
apresiasi sebagai bukan saja kemenangan SBY pribadi dan partai 
demokrat sebagai partai penyokongnya.  

Kita harus bijaksana menilai bahwa sejatinya kemenangan SBY di 
dua periode pemilihan presiden tersebut adalah kemenangan 
demokrasi Indonesia. Terlepas disana-sini proses demokrasi yang 
mendampingi naiknya SBY sebagai presiden masih banyak yang 
harus diperbaiki. 

Pramono Anung memahami kegundahan masyarakat, khususnya 
kelompok petisi 28 yang menyambangi tempat kerjanya dan 
menyampaikan 28 point kegagalan SBY sehingga mendesak agar 
SBY untuk segera mengundurkan diri.  

Pram juga menyadari bahwa Dalam konteks itulah Pram tidak 
sepakat dengan usul yang dilontarkan oleh kelompok petisi 28 
tersebut. Sebab, bertentangan dengan demokrasi. Pram 
berpandangan bahwa Presiden dipilih rakyat dan tatanan lima 
tahunan harus dihormati. 

Bagi Pram, menurunkan pemerintahan di tengah jalan dengan 
cara seperti itu bertentangan dengan demokrasi. Harusnya kita 
menjaga demokrasi yang kita bangun. 

Menurut Pram, hanya rakyat yang berhak menentukan sikap, itu 
pun melalui pemilihan umum. Jika dinilai gagal, maka rakyat 
akan memberikan hukuman dalam Pemilu mendatang. 
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Pramono Anung : Saat ini begitu banyak persoalan bangsa yang jauh dari 
tuntas penyelesaiannya. Namun mendesak agar SBY mundur dan 

memberhentikan Presiden di tengah jalan adalah bukan jalan yang elok 
untuk mengatasi semua persoalan itu.  

Foto : Matanews.com 
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Romantisme Demokrasi dan Melankolisnya Pemimpin 

 

Pemimpin juga manusia, punya perasaan yang sentimentil tatkala 
mendapat sorotan publik terkait kebijakan yang telah 
dilakukannya. Apalagi soroton tersebut dianggap diametral 
terhadap keyakinannya sendiri tentang apa yang sudah diperbuat.  

Berkeluh kesah atau bahasa lainnya ”curhat” adalah hal biasa. 
Namun jika pemimpin kerap berkeluh kesah kepada publik tentu 
saja bisa diintepretasikan bahwa pemimpin itu tidak chaovinis.  

Tentu ironis tatkala kita beranggapan bahwa seharusnya yang 
kerap berkeluh kesah itu adalah publik kepada pemimpinya. 
Bukankah pemimpin yang harus mendengar keresahan hati 
rakyatnya, bukan malah rakyat yang justru harus mendengar 
keluh kesah dan perasaan pemimpin ? 

Pilihan demokrasi sebagai suatu sistem kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang kita pilih memang sejatinya melahirkan 
konsekwensi-konsekwensi logis yang membentuk karakteristik 
bangsa ini. Kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul 
mengeluarkan pikiran baik lisan dan tulisan yang dijamin undang-
undang itu, sejatinya memang harus diekspresikan sesuai dengan 
tatanan dan kultur masyarakat yang memiliki nilai-nilai 
kemasyarakatan dan norma. Itu sangat benar. Bahkan 100 persen 
benar. 

Namun sebagai sebuah bangsa yang sedang mengalami siklus 
perkembangan kehidupan berdemokrasi yang semakin mature, 
Bangsa ini-terutama pemimpin negeri ini haruslah bisa 
mencermati bahwa demokrasi dengan berbagai ekspresi tersebut 
merupakan dinamika kultural yang senantiasa berkembang dan 
dinamis mengikuti perilaku dan sikap masyarakatnya itu sendiri. 
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Terlebih-lebih perilaku dan sikap pemimpin yang jelas berfungsi 
sebagai cermin sekaligus tolak ukur masyarakat dalam melihat 
makna demokrasi dengan segala implikasinya.  

Dalam konteks inilah sebenarnya kita harus melihat bahwa 
ekspresi berdemokrasi yang dilakukan oleh masyarakat 
merupakan implikasi logis dari sikap dan perilaku pemimpin yang 
kerap menstimulasi ekspresi dan dinamika demokrasi tersebut 
menjadi kearah yang destruktif atau malah konstruktif. 

Ketidakmampuan, dan tidak concern-nya pemimpin dalam 
melihat permasalahan yang dihadapi masyarakat, kebijakan yang 
tidak berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, ditambah 
kebijakan borjuistis pejabat terkait dengan fasilitas dan jabatan 
yang di emban, dan seterusnya itu-dan dalam konteks apapun itu, 
sejatinya menjadikan masyarakat menemukan sendiri ekspresi 
manusiawinya dalam berdemokrasi. 

Pemimpin, menurut Pramono Anung, seharusnya melihat ekspresi 
demokrasi yang dilakukan oleh segenap elemen masyarakat 
sebagai bagian dari pola komunikasi politik yang saat ini memang 
logis dilakukan. Kita semua setuju bahwa ekspresi itu haruslah 
tetap sesuai dengan tatanan dan norma etika yang harus 
dijunjung tinggi sebagai bangsa yang bermoral. 

Namun menyalahkan ekspresi dan simbol-simbol demokrasi dalam 
bentuk demonstrasi dengan membuat adjusment sesuai dengan 
selera ”perasaan” pemimpin, juga bukan merupakan argumentasi 
bijak.  Dalam konteks psikologi komunikasi massa, justru perilaku 
pemimpin yang menafikan ekspresi dan simbol-simbol demokrasi 
sesuai dengan selera ”perasaannya” itu justru semakin 
mendefinisikan bahwa pemimpin tersebut hanya berfikir reputasi 
kekuasaan bukan eksistensi amanah kekuasaan yang terlegitimasi. 

Menurut Pramono Anung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
dan Wakil Presiden Boediono adalah dua sosok yang meraih 
kekuasaan dengan legitimasi yang luar biasa. Tidak banyak 
pemimpin di dunia ini yang menang pemilihan langsung secara 
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demokratis, unggul mutlak meraup 60,8% suara yang dipilih 
kurang lebih 170 juta pemilih. 

Seharusnya kesadaran pemimpin dengan legitimasi kekuasaan 
yang sedemikian besar tersebut, haruslah diimbangi oleh 
kesadaran penuh juga tentang harapan rakyat yang begitu besar 
diemban kepada keduanya. 

Ketika masyarakat melihat seringnya pemimpin berkeluh kesah 
dan kerap berjustifikasi tentang pembenaran kebijakan yang 
dilakukannya, maka bisa jadi legitimasi tersebut benar adanya 
akan terus mengalami degradasi. Padahal jika keluh kesah 
tersebut terkait saja dengan refleksi keinginan rakyat yang tidak 
dijalankan oleh pemimpin-kemudian pemimpin melakukan koreksi 
atau bahkan secara gentle membuat apology tentang kesalahan 
dan kekeliruannya, masyarakat pasti marfum dan garansi 
kesempatan memimpin-pun masih terbuka sangat lebar. 

Masyarakat kita sangat manusiawi dan pasti juga beranggapan 
bahwa tidak ada pemimpin dimuka bumi ini yang sempurna. 
Rasulullah SAW sendiri saja, sebagai pemimpin sejati umat 
manusia merasa dirinya adalah manusia yang tidak sempurna 
karena mengakui bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan 
dengan tangannya. Sehingga lahirlah sebuah hadist yang 
mengatakan bahwa apabila sesuatu itu tidak dipegang oleh 
ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. 

Masyarakat juga sangat mengerti bahwa istilah program 100 hari 
dan istilah pemakzulan adalah hanya simbolisasi bahwa apakah 
pemimpin memiliki cetak biru secara konseptual sekaligus 
manajerial dalam mengelola agenda-agenda kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara atau tidak. 

Apalagi wacana atau istilah pemakzulan yang kerap disampaikan 
pemerintah. Ia hanya merupakan ”warning” terkait legitimasi 
yang diberikan rakyat kepada pemimpin. Kanapa logika tersebut 
tidak digunakan sebagai diktum politik bahwa pemimpin adalah 
pelayan masyarakat. Malah logika yang dibangun merujuk hanya 
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pada satu term tentang ekspresi berdemokrasi yang keliru yang 
dilakukan oleh rakyat. 

Jika pola komunikasi politik kekuasaaan ini kerap dikembangkan 
terus oleh pemimpin, maka jangan heran rakyat akan melihat 
bahwa energi pemerintah dan kekuasaan akan terkuras habis 
hanya mengurusi masalah kerisauan dan kekhawatiran-
kekhawatiran karena perasaan pemimpin yang terancam reputasi 
dan jabatannya. Masyarakat butuh pemimpin yang tetap fokus 
walau dalam keadaan under presure. 

Bukan pemimpin yang malah hanyut pada dinamika psikologi 
sebuah simbol ekspresi demokrasi yang dianggap sebagai 
”pengganggu” kinerja”. Salah alamat jika pemimpin memaknai 
simbol dan ekspresi demokrasi dalam kerangka sempit seperti itu. 
Justru masyarakat butuh pemimpin yang mampu memahami 
simbol dan ekspresi demokrasi sebagai sesuatu yang secara 
implisit mampu mengetuk kesadaran dan hati nurani pemimpin. 

Jika tidak ada Presure publik tentang ”koin” untuk Prita dan koin 
untuk Bilqis, Jika media massa tidak mempresure informasi 
terkait kasus Bibit – Chandra, KPK versus Polri, jika masyarakat 
dan media massa tidak mempressure kasus Century, kasus 
Nazarudin, kasus surat palsu MK dan jika masyarakat tidak 
mempresure kasus keadilan masyarakat kecil di ruang pengadilan 
dan sebagainya, mungkinkah secara konstruktif pemerintah 
melihat persoalan tersebut dalam perspektif yang sesuai dengan 
pengharapan masyarakat ? 

Apalagi kekhawatiran Presiden soal adanya gerakan 
“pamakzulan” oleh kelompok masyarakat tertentu yang secara 
massif saat ini sedang berkeliling di daerah-daerah dan sering 
berkumpulnya para tokoh Jenderal purnawirawan dan tokoh 
mantan pejabat yang mengkritisi kepemimpinan SBY-Boediono. 

Pram menegaskan masih terlalu dini untuk melakukan 
pemakzulan terhadap SBY.Terlalu jauh untuk impeachment.  
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Jika kita sudah menyepakati kalender demokrasi, maka  sudah 
seharusnya semua elemen menyadari bahwa untuk mengganti 
pemerintah haruslah melalui kalender pemilu. Kalau tidak puas 
ya silahkan dikritisi, tetapi pergantian itu melalui pemilu. 
Sekarang menurut Pramono Anung, apa yang mau di impeach ?.  

Pram mengatakan, “meski keresahan muncul ditengah-tengah 
masyarakat, akan tetapi secara garis besar demokrasi tetap 
berjalan, bahkan sektor ekonomi  juga tidak terlalu buruk. Makro 
ekonominya malah semakin baik, menurut saya ya silahkan saja 
resah tetapi kalender demokrasi harus diperhatikan dan dijaga”. 

SBY juga disarankan tidak melulu berkutat pada keresahan 
pribadinya, Pram juga kasihan karena kerap mengurus hal-hal 
yang remeh-temeh dan terus berkutat pada politik pencitraan, 
akhirnya terlihat SBY menjadi kurang gesit dan sehat lagi. Apalagi 
keliatan saat ini kelopak mata SBY makin tampak hitam lebam. 

Harusnya SBY melihat apa yang menjadi ekspresi masyarakat 
sebagai sebuah kritik untuk meningkatkan kinerjanya. Masyarakat 
masih memiliki ekspektasi terhadap presiden yang dipilihnya. Dan 
SBY haruslah lebih positif thingking untuk itu.  

Oleh karenanya Pram berharap SBY jangan lagi kebanyakan 
curhat kepada masyarakat. Tunjukkan saja bahwa Pemerintah 
sudah maksimal dan bekerja untuk rakyat. Dan rakyat harus 
merasakan itu. Bukan sekedar retorika.  

Pemimpin seharusnya berfikir, Perasaan apa yang dirasakan 
masyarakat kepada pemimpin, bukan perasaan apa yang 
dirasakan pemimpin kepada masyarakat.  
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Wacana Pemakzulan : Kontroversi Pernyataan SBY 

 
 

Di hadapan perwira dan pimpinan TNI di Markas besar TNI 
Cilangkap, Presiden pernah memaparkan bahwa untuk 
pemakzulan presiden maupun wakil presiden, terdapat aturan-
aturan yang sudah ditetapkan dalam UUD. Presiden atau wapres 
disebut tidak layak memimpin negara bila melakukan pelanggaran 
berat, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, melakukan 
perbuatan tercela dan tidak mampu lagi mengemban tugas 
sebagai kepala negara maka aturan yang sudah jelas itu lah yang 
menjadi koridor. “Aturannya jelas, bukan pasal karet yang bisa 
dibawa ke sana ke mari. Mari kita ke pemahaman yang utuh ke 
UUD,” jelas Presiden. 

Menurutnya, dengan perumusan dan penjernihan kembali sistem 
ketatanegaraan di Indonesia, dapat memberikan kepastian 
kepada masyarakat. “Saat ini banyak yang membicarakan dan 
mempertanyakan apakah sistem ketatanegaraan yang dianut 
presidensial atau parlementer atau malah setengah presidensial 
atau setengah parlementer. Harus dikembalikan agar ada 
kepastian,” jelasnya. 

Presiden menjelaskan, yang membedakan sistem presidensial 
dengan parlemen adalah jika parlemen bisa saja mengeluarkan 
mosi tidak percaya, sehingga dapat membubarkan parlemen. 
Dalam bahasa kasar, sambung Presiden, kabinet bisa saja jatuh 
bangun. 

Dalam era parlementer, tiga bulan kabinet bisa bubar. Karena 
itulah Bung Karno mengembalikan sistem ketatanegaraan kembali 
ke UUD. 

Tentu saja sinyalemen dan pernyataan SBY tersebut ada 
korelasinya dengan masalah kondisi dinamis politik nasional saat 
ini. Yang paling memberikan pengaruh, tentu saja apa yang 
tengah dihadapi pemerintah, terkait dengan kebijakannya 
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melakukan Bailout kepada Bank Century, sehingga DPR pada 
akhirnya terpaksa membuat pansus hak angket untuk menyelidiki 
tepat tidaknya serta sejauhmana implikasi kebijakan tersebut 
baik secara hukum, politik, ekonomi dan termasuk ada atau 
tidaknya tindak pidana didalamnya. 

Istilah atau wacana pemakzulan memang berkaitan dengan 
hipotesis beberapa kalangan termasuk juga sebagian anggota 
pansus setelah menghadirkan para saksi maupun ahli. Intinya 
sebenarnya Presiden harus bertanggungjawab. SBY melihat bahwa 
Pansus telah melewati substansi dan etika politik terkait proses 
ikhwal pembentukannya. Dan tentu saja SBY tidak ingin kasus 
Century ini menjadi salah stau pintu masuk strategis bagi upaya 
pihak-pihak tertentu yang berupaya mendelegitimasi 
kekuasaannya. 

Oleh karenanya pertemuannya dengan mengumpulkan seluruh 
pejabat tinggi negara di Bogor, kemudian dikuatkan kembali 
pernyataannya di markas besar TNI Cilangkap, menunjukkan 
bahwa SBY perlu melakukan komunikasi politik sekaligus warning 
bagi semua pihak yang akan berupaya melakukan tindakan 
inskonstitusional. Pertemuannya di Istana Bogor menunjukkan 
SBY perlu yakin bahwa lembaga tinggi negara sampai saat ini 
tetap solid dan mendukung pemerintah.  

Melalui public anouncement yang dilakukan SBY dengan 
pendekatan atau perspektif sejarah ketatanegaraan Indonesia, 
SBY mengajak segenap masyarakat untuk ”tidak percaya” atau 
menafikan wacana tentang pemakzulan tersebut. Padahal 
sejatinya kerja pansus belum selesai, padahal sejatinya kerja KPK 
juga belum selesai, padahal sejatinya belum ada kesimpulan 
apapun tentang apakah terjadi tindak pidana dan penyalah 
gunaan jabatan atau dugaan korupsi terkait penanganan 
kebijakan bailout Century. 

Sebagai salah satu pimpinan DPR, Pramono Anung menyatakan 
partainya tidak ingin larut dalam isu pemakzulan Presiden dan 
Wakil Presiden seperti santer diberitakan media. 
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PDI Perjuangan menurut Pram, tidak pernah mengisukan 
pemakzulan terkait kasus Bank Century. Kami masih menunggu 
hasil keputusan Pansus dan panwas Century dan hasil 
pemeriksaan KPK terkait pihak-pihak yang akan diperiksa.   

Pram juga mengatakan PDI Perjuangan tidak mempunyai 
kepentingan apa pun dalam kasus ini, melainkan hanya ingin 
menguak kebenaran. Isu pemakzulan berasal dari kekuatan 
pemerintah itu sendiri. Pram juga menegaskan bahwa PDI 
Perjuangan bukanlah parpol bermuka dua yang tidak mempunyai 
pendirian. "PDI Perjuangan tetap fokus sebagai oposan yang 
mengeritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak prorakyat." 
 
Polemik pemakzulan ini muncul menyusul putusan Mahkamah 
Konstitusi yang mempermudah syarat pengajuan hak menyatakan 
pendapat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.  

Implikasi dari keputusan MK tersebut memang memberikan 
peluang pengajuan hak itu oleh DPR semakin terbuka, termasuk 
dalam kasus Bank Century. 

Dengan pembatalan itu, Presiden tidak boleh bermain-main 
dalam mengambil kebijakan. Pasalnya, DPR akan dengan mudah 
mengajukan hak menyatakan pendapat. Dengan demikian, 
peluang penggunaan hak menyatakan pendapat itu pun semakin 
terbuka lebar karena bisa berjalan tanpa dukungan Fraksi Partai 
Demokrat, fraksi terbesar yang mendukung pemerintah. 

Namun demikian, Putusan MK itu, menurut Pramono Anung hanya 
akan menggairahkan kehidupan politik Indonesia. Dan kegairahan 
itu diyakini tidak akan sampai kepada pemakzulan Presiden atau 
Wakil Presiden. 

Dikatakan, putusan MK tersebut akan menjadi amunisi bagi 
sejumlah partai anggota koalisi pemerintahan untuk mencari 
posisi tawar dan trade off dengan kekuasaan.  
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PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang tentu tidak punya 
kepentingan untuk hal-hal seperti menjaga posisi atau kursi 
kabinet. 

Putusan MK tersebut sejatinya juga akan mendorong aparat 
penegak hukum lebih serius mengusut kasus Bank Century. 
Namun, jika hak menyatakan pendapat itu terjadi, Pramono 
meyakini, politisi tidak akan berpikir jauh hingga pemakzulan. 

Pram juga menilai bahwa putusan MK tersebut jangan diartikan 
sebagai ancaman bagi pemerintah. Sebab Politik bukan soal angka 
dan persentase, tetapi pasti juga menghadirkan rasionalitas, akal 
sehat, dan pemahaman tentang kepentingan bangsa.Yang penting 
adalah bagaimana semua lembaga negara dan lembaga lainnya 
bekerja yang terbaik. 

Pramono Anung menerima kunjungan anggota DPRD Mimika Papua yang 
diketuai oleh Nurman Sk di Gedung Nusantara III DPR, Kamis (2/3).  

Dok : DPR RI 
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 Hasil Reshuffle Kabinet KIB II Sangat Mengecewakan 

 

Setelah melalui jalan panjang berliku ditambah dengan segala 
melodrama romantika dan dinamikanya. Akhirnya reshuffle 
kabinet diumumkan oleh presiden Yudhoyono.  

Menurut Promono Anung, Reshuffle kabinet KIB II adalah 
momentum bagi SBY untuk memperkuat pembangunan sektor 
ekonomi. Pram juga berharap bahwa SBY memiliki catatan baik 
pada sisa masa kerjanya kedepan ini agar KIB Jilid II segera diisi 
oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidangnya. 

Pram juga mengingatkan bahwa tiga tahun ini kalau memang SBY 
ingin dicatat sejarah mewariskan pemerintahan yang baik, maka 
momentum reshufle kabinet ini harusnya dimanfaatkan oleh SBY 
bagi orang yang tidak kapabel dan secara moral mendapatkan 
persoalan di publik harus segara di rombak. 

SBY sudah mendapatkan dukungan. Dimana suara rakyat yang 
meminta Presiden untuk merombak KIB Jilid II sudah menjadi 
modal utama bagi Presiden. 

Ada 9 point esensi reshuffle kabinet yang harus diketahui publik 
berdasarkan hasil konsultasi presiden Yudhoyono dengan 
sejumlah pimpinan partai politik koalisi. Walaupun sebenarnya 
Pram menyangkan seharusnya SBY tidak perlu melakukannya.  

Pramono tidak sepakat bila perombakan atau reshuffle kabinet 
harus dikomunikasikan dahulu dengan Ketua Umum Partai. Sebab, 
perombakan kabinet adalah masalah kelulusan pemerintahan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pengalaman membuktikan, 
semakin Pak SBY berkonsultasi dengan ketua umum semakin tidak 
jelas dan makin memusingkan SBY. 

SBY sendiri sudah tahu bagaimana kualitas dari para menterinya. 
Bahkan, bisa mengujinya dan hal ini tidak menyangkut partai 
politik. Kalau menyangkut partai yang bersangkutan, hal tersebut 
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hanya terkait persoalan  yang menyangkut code of conduct, tapi 
hak prerogatif. 

Namun demikian seperti penjelasan SBY, SBY tak mungkin 
menafikan keberadaan sesgab Koalisi. Faktor kebersamaan 
menjalankan pemerintahan menjadikan realitas politik kekuasaan 
SBY mengharuskan ia wajib berkomunikasi dan berkonsultasi 
dengan pimpinan Parpol. 

Hasilnya, ada 9 point yang menjadi dasar reshufle kabinet, yaitu : 

Pertama, Bahwa reshuffle kabinet di paruh waktu ini merupakan 
kabinet yang secara khusus bertugas menjalankan sisa 
pemerintahan Yudhoyono. Presiden berharap hasil reshuffle 
kabinet kali ini merupakan kabinet yang diupayakan tidak akan 
kembali berubah. Sebab gonta-ganti kabinet menurut SBY tidak 
akan efektif untuk memberikan kesempatan para menteri bekerja 
maksimal mengejar target program kementeriannya. 

Kedua, Reshuffle kabinet kali ini juga difokuskan untuk lebih 
mengamankan postur perekonomian nasional dari segenap 
dinamika dan tantangannya. Baik tantangan domestik maupun 
tantangan global terkait upaya bangsa Indonesia mengantasipasi 
dampak krisis ekonomi dunia yang bisa saja berdampak negatif 
terhadap perekonomian Indonesia. 

Ketiga, Reshuffle kabinet kali ini juga diupayakan untuk 
meningkatkan sinergi, koordinasi dan integrasi antar kementerian 
untuk program-program yang mengait pada kerjasama antar 
kementerian yang satu dengan kementerian yang lain. Pernyataan 
Yudhoyono tersebut dikaitkan dengan hasil evaluasi dan hasil 
konsultasi dengan pimpinan parpol. Bahwa selama ini terdapat 
adanya beberapa kecenderungan sikap, komitment dan visi para 
menteri kerap berbeda dan berseberangan dengan menteri 
lainnya. Kondisi tersebut tentu saja tidak baik dan menimbulkan 
iklim yang kurang kondusif bagi kinerja secara keseluruhan 
kementerian dalam kabinet SBY. Diharapkan, pergantian para 
menteri di paruh waktu ini mampu menjawab kondisi tersebut 
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dan kedepan kerjasama dan sinergi kinerja antar kementerian 
akan menjadi lebih konstruktif lagi. 

Keempat, benang merah pertemuan Yudhoyono dengan para 
pimpinan partai politik mengambil suatu kesimpulan.  Bahwa 
kabinet kedepan adalah kabinet kerja berdasarkan hasil evaluasi 
presiden, konsultasi dengan pimpinan partai politik koalisi dan 
pertimbangan masukan dari masyarakat. 

Kelima, berdasarkan berbagai masukan dari masyarakat, 
Yudhoyono menyadari dan memahami bahwa memang idealnya 
dalam sistem presidential, presiden memegang hak prerogatif 
memilih pembantunya sebagai menteri. Namun Yudhoyono 
memaparkan bahwa real politics (kenyataan politik) secara etis 
tidak memungkinkan untuk tidak mengajak serta pertimbangan, 
masukan dan konsultasi dengan para pimpinan politik yang 
tergabung kedalam koalisi. 

Hal tersebut di dasarkan atas komitment kesepahaman untuk 
bersama-sama membangun pemerintahan yang didasarkan atas 
kerja sama antar partai politik yang disebut koalisi. 

Keenam, terkait dengan komitmen tersebut, maka keputusan 
untuk menentukan para menteri, secara etis juga harus 
menyertakan dialog, diskusi bahkan rekomendasi dari pimpinan 
parpol. 

Ketujuh, Dalam konteks latar belakang menteri yang berasal dari 
parpol atau profesional, itu dikotomi tersebut menjadi tidak 
terlalu penting untuk diperdebatkan. Mengingat partai politik 
juga tentunya akan mempertimbangkan kader-kader terbaiknya 
sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, integritas dan jejak rekam 
yang baik untuk layak dipertimbangkan menjadi menteri. 

Kedelapan, reshuffle kabinet juga di didorong untuk lebih 
meningkatkan kinerja kementerian. Solusi dari tantangan untuk 
meningkatkan kinerja tersebut salah satunya adalah dengan 
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mengganti atau menambah porsi wakil menteri untuk beberapa 
kementerian. 

Kesembilan, Hasil konsultasi dengan para pimpinan partai politk 
juga menegaskan ulang tentang upaya untuk lebih meningkatkan 
kualitas hubungan partai politik koalisi di pemerintahan dan di 
lembaga legislatif. SBY menekankan perlunya lebih meningkatkan 
kerjasama yang konstruktif, tanpa meninggalkan sikap kritis 
partai politik koalisi di DPR terhadap pemerintah. 

Sembilan point tersebut menjadi komitmen dan bagian penting 
dari hasil konsultasi Yudhoyono dengan pimpinan parpol. Karena 
selama ini terdapat kecenderungan adanya ketidak-elokan, dan 
sikap-sikap yang kurang etis terkait sikap dan opini kader partai 
politik dalam satu kesatuan koalisi. Menurut Yudhoyono, dengan 
mengeliminir perbedaan tersebut, hal-hal yang tidak penting dan 
tidak perlu yang justru akan menghambat suksesnya program 3 
tahun sisa pemerintahan, akan dapat diatasi dengan kerjasama 
dan saling pengertian yang lebih konstruktif. 

Disamping itu, Yudhoyono juga menggunakan tolok ukur sebagai 
salah satu indikator kualitatif mengenai komposisi reshuffle yang 
digunakan dalam meramu kabinet Indonesia bersatu (KIB) II. 
Tolok ukur tersebut dipengaruhi oleh (1) hasil evaluasi kinerja 
dari integritas, (2) faktor “the right man on the right place”, (3) 
kebutuhan atau keperluan organisasi yaitu kabinet, (4) masukan 
dan aspirasi masyarakat luas yang diterima Presiden dalam kurun 
waktu setahun, dan (5) pertimbangan faktor persatuan dalam 
kemajemukan, yang tidak meninggalkan integritas dan kapasitas 
para calon menteri. 

Intinya tujuan dari penataan kembali atau reshuffle KIB II ini 
adalah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas kabinet. 
Sekaligus untuk menyukseskan pencapaian sasaran pembangunan 
tiga tahun mendatang di tengah tantangan dan permasalahan 
yang makin komplek dan berat. Dengan kata lain Yudhoyono 
menegaskan tidak mungkin lagi melakukan reshuffle kabinet 
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sesuai dorongan dari masyarakat, karena dapat mengganggu 
stabilitas dan kontunuitas kabinet. 

Disamping dikatakan berjalan secara yuridis yang mengacu 
kepada UU No.29/2008 tentang Kementerian Negara, reshuffle 
kabinet juga dilakukan secara sistemik dan akuntabel. Reshuffe 
kabinet kali ini juga mempertimbangkan berbagai faktor 
termasuk melakukan konsultasi kepada pimpinan partai politik 
koalisi menyangkut pemberhentian menteri yang berasal dari 
parpol koalisi dan tentunya terakhir mempertimbangkan 
rekomendasi tes hasil pemeriksaan kesehatan dari tim dokter 
kepresidenan terkait menteri yang diganti karena faktor 
kesehatan. 

Terkait dengan keberadaan dan penambahan wakil menteri, 
secara yuridis Yudhoyono mengacu kepada UU No.39/2008 
tentang Kementerian Negara bahwa Presiden dapat mengangkat 
wakil menteri. Ditegaskan Yudhoyono pula, wakil Menteri 
merupakan pejabat karier. Jadi bukan bukan anggota kabinet. 
Fasilitasnya pun tidak sama dengan fasilitas menteri. Mereka 
mendapat fasilitas setara dengan eselon IA, sehingga tidak ada 
biaya yang berlebihan. Wakil menteri bertugas membantu dan 
menjadi bagian dari pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh 
menteri. 

Itulah rentetan panjang dalam proses terjadinya reshuffle kabinet 
yang mencapai puncaknya ketika diumumkan Yudhoyono pada 
hari Selasa, 18 Oktober 2011 dan kemudian dilantik pada pada 
hari Rabu, 19 Oktober 2011 di Istana negara. Latar belakang dan 
dasar pemikiran yang dibangun Yudhoyono memang keliatan ideal 
sebagai sebuah alasan logis urgensi reshuffle saat ini. 

Publik berharap bahwa hasil reshuffle kabinet kali ini 
memberikan implikasi positif terhadap upaya pemerintah dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan. Kebijakan yang 
pro rakyat senantiasa menjadi ekspektasi publik dalam menelaah 
sejauhmana nanti kinerja para menteri sesuai dengan idealisme 
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retorika Yudhoyono ketika memberikan latar belakang terkait 
alasan mengapa Kabinet Indonesia bersatu (KIB) 2 ini di reshuffle. 

Namun demikian Pramono Anung menilai bahwa setelah episode 
panjang dalam proses pengambilan keputusan mengenai tokoh 
dan nama menteri, hasilnya, realitas pemahaman publik tetap 
saja tidak terbantahkan. Bahwa realitas yang mengemuka dari 
proses reshuffle kabinet, lebih mendasari pada aspek stabilitas 
politik dan kuatnya hegemoni kekuasaan parpol yang akhirnya 
menyandera Yudhoyono untuk menentukan siapa yang otentik 
dan layak membantunya di sisa 3 tahun kekuasaannya. 

Hal tersebut dikuatkan dengan menimbang hasil sejumlah nama 
menteri dan wakil menteri yang telah diumumkan kepada publik 
yang mendapat resistensi terkait kekhawatiran mengenai sosok 
dan penempatan para menteri jika dilihat dari berbagai 
perspektif. Pasca pengumuman, banyak hal yang menyertai 
penilaian publik terkait ketidaksesuaian antara opini yang 
dibangun oleh Yudhoyono mengenai komposisi dan kualifikasi 
para pembantunya dengan realitas sosok atau tokoh yang dipilih. 

Masalah di kementerian ekonomi dan reformasi Birokrasi 

Dalam konteks ekonomi misalnya. Kabinet di team ekonomi 
Yudhoyono mendatang dihadapkan pada situasi yang cukup sulit.  
Sementara problem mendasar di tubuh internal kabinet bidang 
ekonomi sebelum reshuffle kental diwarnai oleh silang pendapat 
dan disharmoninya program antar kementerian akibat perbedaan 
mind set yang berimplikasi terjadinya distorsi di berbagai 
program ekonomi yang berdampak pada semakin senggangnya 
dikotomi antara nilai pertumbuhan ekonomi yang digadang 
sebagai salah satu indikator keberhasilan dengan tingkat 
kesejahteraan masyarakat yang tidak signifikan. 

Termasuk implikasi terkait makin tidak berdayanya pelaku 
ekonomi nasional akibat regulasi dan kebijakan ekonomi yang 
sejatinya tidak pro rakyat. Tapi cenderung kepada propasar. 
Tengok saja kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan inflasi 
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akibat pemborosan yang dilakukan negara melalui APBN, dengan 
solusi membuka seluas-luasnya kebijakan deregulasi. Berupa 
pembukaan kran impor untuk semua produk kebutuhan 
masyarakat. 

Dengan komposisinya sekarang tim menteri ekonomi hasil 
perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II diprediksi juga 
akan sulit mencegah krisis ekonomi di dalam negeri. Sulit 
diharapkan kinerja para menteri itu karena penempatan seorang 
menteri lebih berdasarkan pada pertimbangan politik untuk 
memenuhi tuntutan para pemimpin partai politik yang tergabung 
dalam Satgab dan bukan karena pertimbangan kompetensi. 

Menteri yang selama ini kerap dominan menerobos sehingga 
menegasi jalur koodinasi dan regulasi bersama antar kementerian 
ekonomi yang berdampak pada terjadinya miskomunikasi tidak 
diganti. Padahal salah satu episentrum urgensinya mengapa 
Yudhoyono melakukan reshuffle adalah untuk meningkatkan 
koordinasi, sinergitas dan kolaborasi antar kementerian. 

Yudhoyono menyadari bahwa distabilitas kebijakan politik para 
menteri akan berdampak pada tidak fokusnya pemerintah 
mengejar target pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi. 
Seharusnya kondisi yang dialami dalam kabinet KIB II tersebut 
menjadi jejak rekam dan track record bagi Yudhoyono jika ia 
mau konsisten mengambil keputusan yang berangkat dari faktor 
tersebut. 

Namun faktanya menteri-menteri tersebut, yang dianggap publik 
sebagai trouble maker  bagi kebijakan pemerintah, justru tetap 
dipelihara. Fakta Ini sungguh ironis. Dengan demikian justifikasi 
publik bahwa Yudhoyono tidak bisa melepaskan diri secara 
personal dari orang dekatnya ada benarnya.  

Dilain pihak, menteri-menteri yang terbelit dugaan kasus hukum 
(korupsi) juga kenyataannya tidak diganti oleh Yudhoyono. 
Padahal retorika hukum Yudhoyono sangat jelas terkait visi 
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pemerintah sebagai ujung tombak bagi pemberantasan korupsi 
dan mafia hukum.  

Reformasi birokrasi hanya sebagai retorika 

Berbagai kasus tersebut diatas menegaskan bahwa sejatinya 
Yudhoyono telah gagal menerapkan prinsip-prinsip good 
governance bagi terciptanya birokrasi yang efektif bagi 
pemerintah untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan rakyat. 

Dengan kata lain Yudhoyono menerapkan politik standar ganda 
dalam menyusun kabinet, sehingga membuat reformasi birokrasi 
yang telah dijanjikan gagal dilaksanakan. Efektifitas dan kualitas 
birokrasi hasil reshuffle jelas sangat dipertanyakan. 

Standar ganda tersebut terlihat dari  komposisi kabinet yang 
telah disusun, termasuk para wakil menteri yang sebagian 
seharusnya pantas menjadi menteri. Sementara itu, pada sisi lain 
ada sejumlah menteri yang bermasalah justru dipertahankan. 
Akibatnya, banyak kritik terhadap kabinet yang baru dilantik 
tersebut. Politik standar ganda tersebut, bisa juga dikatakan 
politik bermain di dua kaki. Satu sisi berbagi kursi untuk parpol, 
satu kaki lagi lagi untuk rakyat. 

Dalam konteks ini, Yudhoyono mencoba menciptakan politik 
harmoni dengan cara sangat elitis. Yakni mengakomodasi 
kepentingan koalisi. Pada sisi lain, Yudhoyono berupaya 
memuaskan rakyat mengingat popularitasnya yang terjun bebas 
yang disertai dengan merosotnya tingkat kepercayaan publik 
terhadap kekuasaanya. 

Pada bagian lain, hasil reshuffle juga lebih berorientasi ke atas 
untuk kepentingan elit ketimbang kepentingan rakyat. Melalui 
reshuffle, Yudhoyono tidak terlihat melakukan reformasi 
birokrasi, namun sebaliknya terjadi penggemukkan kabinet 
dengan menambah para wakil menteri. 
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Padahal, inti dari reformasi di Indonesia adalah reformasi 
birokrasi agar bisa menjadikan pemerintahan yang efektif. 
Padahal Yudhoyono pernah mengatakan bahwa menteri yang 
diganti adalah salah satunya karena menteri tersebut melakukan 
pemborosan terhadap penggunaan APBN. Kenyataannya, apa yang 
dilakukaan Yudhoyono dengan membuat tambun birokrasi jelas 
bukan semakin membuat birokrasi efektif dan efisien. Namun 
semakin boros dan membebani APBN yang artinya apa yang 
dilakukan Yudhoyono menjadi langkah paradok dalam agenda 
reformasi birokrasi. Dengan cara seperti itu, Yudhoyono 
mengambil solusi berbiaya tinggi dengan manfaat yang tidak pasti 
sekaligus berisiko. 

Reformasi birokrasi semakin jadi omong kosong. Kabinet yang 
mestinya dirampingkan dengan menghapus beberapa aselon satu 
yang mubazir, malah dimekarkan di tingkat pimpinan. Padahal 
jika Yudhoyono mau jujur, sebenarnya ada dua masalah yang 
mesti diperbaiki terkait kinerja kementerian di kabinetnya. Yakni 
menyangkut menteri yang kemampuannya rendah dan mayoritas 
pejabat aselon satu yang juga kurang memenuhi kualifikasi dari 
segi kemampuan maupun mentalitas. 

Dengan memperbanyak pos wakil menteri. Hal tersebut bukan 
solusi yang baik. Tapi sejatinya, menunjukkan Yudhoyono ingin 
bertoleransi terhadap menteri-menteri yang tidak cakap dan para 
birokrat yang tidak memenuhi syarat karena belenggu prosentase 
jumlah komposisi partai koalisi. 

Namun dari kesemua hal tersebut, kritik terhadap pemerintah, 
seharusnya tetap menjadi tempat yang produktif untuk ditelaah 
oleh pemerintah Yudhoyono. Benar bahwa Reshuffle kabinet yang 
dilakukan Presiden SBY adalah urusan prerogatif SBY sendiri 
dengan partai politik yang tergabung dalam koalisi. 

Namun demikian, rakyat juga berhak untuk menilai, bahwa 
sejatinya Reshuffle ini sama sekali tidak berpengaruh apa-apa 
terhadap kehidupan rakyat dan tidak ada yang bisa diharapkan 
rakyat dari hasil reshuffle. Penunjukan menteri baru dan 



 108 

berderetnya wakil-wakil menteri baru bukan jawaban dari karut 
marutnya tata kelola pemerintahan yang sarat dengan korupsi. 
Reshuffle juga bukan jawaban atas ketidaktegasan menentukan 
arah pembangunan nasional bagi rakyat dan masa depan bangsa. 

Apalagi menurut Pram hasil reshufle sangat mengecewakan 
seperti yang telah disampaikan diatas. Yakni selain kabinet 
bertambah gemuk dengan mengangkat 13 wakil menteri, juga 
menteri-menteri yang tersangkut kasus korupsi di 
kementeriannya seperti Kemenakertrans, Muhaimin Iskandar dan 
Kemenpora, Andi Malarangeng tidak tersentuh. 

Dengan kata lain, Reshuffle kabinet tak sespesial isu dan 
latarbelakang yang digagas SBY sebagai sebuah hasil evaluasi atas 
kinerja para pembantunya. Buktinya, menteri yang tak 
menunjukkan kinerja bagus dipertahankan. Begitu juga dengan 
menteri yang jadi sorotan terkait kasus korupsi, malah 
dipertahankan. 

Promono berpendapat penambahan wakil menteri menunjukkan 
bahwa SBY mencoba jaring untuk menjaga programnya tetap 
berjalan. SBY ingin punya jaring atau networking dengan 
memasang wakil menteri, terutama jika ada masalah dalam 
beberapa program dengan menteri. SBY terlalu mengakomodasi 
partai politik dan menteri baru dari parpol yang kapasitasnya 
juga tak meyakinkan. Mungkin hal tersebut dilakukan untuk 
menjaga keseimbangan partai koalisi. Politik akomodasi jelas  
masih jadi prioritas utama dalam reshuffle kabinet ini. 

Pramono juga menambahkan bahwa harusnya, reshuffle dijadikan 
momentum perbaikan ekonomi untuk memberi kontribusi pada 
kemajuan pembangunan. Pram melihat momentum ekonomi yang 
sangat bagus tidak termanfaatkan maksimal oleh SBY. Menteri 
yang tidak cukup bagus ini mungkin perlu belajar dan butuh 
waktu. Selain itu, penambahan wakil menteri dapat menimbulkan 
masalah baru, seperti pergesekan dengan menteri. Karena banyak 
wakil menteri dengan kapasitas yang lebih baik. Wakil menteri 
juga disetarakan dengan eselon I, maka eselon I yang sejajar 
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lebih nyaman bekerja dengan menterinya dan bukannya dengan 
wakil menteri. Wakil menteri yang belum punya pengalaman juga 
bisa menjadi bulan-bulanan di DPR yang isinya juga orang parpol 
koalisi. 

Pram memang kecewa, padahal apabila SBY mau melihat aspirasi 
yang berkembang di tengah masyarakat, persoalan reshuffle 
kabinet Indonesia Bersatu II sangat sederhana. Tapi SBY berhasil 
membuatnya jadi seolah-olah sangat sulit dan dramatis.  

Sebenarnya sederhana saja, bahwa rakyat berkeinginan agar 
Yudhoyono cukup menggusur menteri yang terindikasi korupsi. 
Bila itu dilakukan, maka akan mengembalikan kepercayaan dan 
harapan rakyat untuk terciptanya clean and good governance di 
bawah Presiden Yudhoyono. Dan, meskipun ada 20 menteri yang 
dibongkar-pasang, bila tidak mencopot menteri bermasalah 
apalagi yang yang terindikasi korupsi, tetap saja rakyat tidak 
akan puas. 

Diperkirakan suhu politik pasca reshuffle ini bukan menurun tapi 
justru akan semakin meningkat. Alasannya reshuffle bukan solusi 
dari karut marutnya persoalan bangsa. Apalagi dilihat dari peta 
komposisi hasil perombakan yang nyata-nyata hanya bertendensi 
mengakomodasi stabilitas politik kekuasaan dan kepentingan 
parpol koalisi untuk target 2014 mendatang. Itulah yang 
menyebabkan sejumlah kalangan, termasuk kelompok lintas 
agama mengalami kegundahan yang mendalam. 

Mereka gundah karena negara, melalui aparatur pemerintahan, 
abai terhadap kepentingan dan martabat rakyat. Bila kegundahan 
sebelumnya mereka sampaikan kepada pemerintah sebagai kaki 
tangan negara, kali ini kegundahan ditujukan langsung kepada 
rakyat dalam bentuk pernyataan sikap. Kelompok dan pemuka 
agama telah menyampaikan kepada rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan paling tinggi atas republik, bahwa sejak jauh-jauh 
hari pemerintah memang kerap tidak berpihak kepada rakyat. 
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Persoalan kegundahan ini tidak bisa dianggap main-main dan 
enteng dalam substansi. Apalagi dengan menyitir atas nama 
kepentingan agama, mereka adalah para pemimpin ummat 
beragama, yang menyatakan kepada khalayak bahwa pemerintah 
telah berbohong dalam banyak hal. Antara lain kebohongan soal 
kemiskinan, korupsi, kepemimpinan, dan ingkar janji tetap 
menjadi masalah utama yang amat memprihatinkan. 

Optimisme publik harus ditumbuhkan lewat kerja, bukan pidato. 
Sekali lagi hasil reshuffle bukan hanya soal menggenjot 
popularitas yang semakin menurun. Tapi apa yang bisa dilakukan 
oleh pemerintah dan partai koalisi di sisa 3 tahun pemerintahan, 
sementara peluang produktivitas kerja hanya tinggal setahun. 
Selebihnya seperti yang sudah-sudah, persoalan kinerja bukan 
lagi menjadi ekspektasi output kabinet, tapi ekspektasinya jelas 
kepentingan bagaimana mendulang peluang dan kepentingan di 
pemilu mendatang. 

Bersama Puan Maharani : “SBY terlalu mengakomodasi partai politik dan 
menteri baru dari parpol yang kapasitasnya juga tak meyakinkan” 

Foto : Vivanews 
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Setgab Koalisi Di Tengah Kekuatan Politik 
Konstitusional Parlemen 

 

Peristiwa “politik – Century” yang pernah menguras energi begitu 
besar pemerintahan Yudhoyono, menjadi pelajaran berharga dan 
telah menyadarkan partai Demokrat dan Presiden Yudhoyono 
sendiri sebagai pemenang mutlak pilpres secara langsung. Bahwa 
saat ini realitas politik dalam ketatanegaraan Indonesia memang 
berepisentrum pada konstelasi kepentingan dan tujuan pragmatis 
partai-partai politik di parlemen. 

Realitas politik legislative heavy (Baca : DPR) ini sejatinya telah 
memberikan magnitude besar dan warna terang pada sejarah 
ketatanegaraan dan politik Indonesia. Sejarah ketatanegaraan 
yang meletakkan dasar tentang tiadanya kekuasaan eksekutif 
yang efektif  bagi siapapun Presiden pemenang Pemilu, tanpa 
adanya dukungan politik dari parlemen. 

Melalui berbagai hak politik konstitusional yang dijamin UU, 
parlemen sebagai representasi kekuatan partai politik, mampu 
mengendalikan kemana arah kekuasaan eksekutif yang dijalankan 
oleh Presiden selaku kepala pemerintahan. Dalam konteks ini, 
sistem presidensial yang dianut Indonesia menjadi dispute 
substansinya, karena realitas politik tersebut secara empiris, 
sosiologis dan konstitusional menegaskan positioning kekuatan 
partai politik di parlemen yang secara pragmatis bisa berbuat apa 
saja terhadap eksekutif. 

Dalam perspektif itulah, upaya untuk membangun komunalisme 
hubungan antar parpol di tengah iklim politik transaksional 
seperti saat ini, menjadi keharusan mutlak tidak bisa dihindari 
oleh parpol maupun presiden pemenang Pemilu. Walaupun parpol 
dan presiden terpilih memenangkan pemilu secara mutlak, mau 
tidak mau atau suka tidak suka, mereka harus bersanding-
bekerjasama dengan istilah yang dipahami sebagai “koalisi” 
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dengan partai politik lain untuk menjaga eksistensi dan 
legitimasinya secara efektif vis a vis terhadap parlemen. 

Dengan penggambaran seperti itulah maka kecurigaan terjadinya 
kartel politik semakin tak terbendung walaupun kerap dibantah 
baik oleh eksekutif maupun kelompok partai pendukung 
pemerintah. Sebab partai pemenang pemilu sebagai partai yang 
“berhak” atas nation management “terpaksa” harus mengikat 
hubungan dengan kelompok partai politik lainnya. Jika ia 
sendirian, maka realitas politik dan konstitusional yang 
dikonstruksi oleh parlemen, tidak bisa membuat Presiden selaku 
eksekutif yang menjalankan pemerintahan bekerja secara 
leluasa. Terlebih-lebih bekerja secara otonom. Jadi teramat 
wajar untuk pemilihan anggota kabinet dan pemimpin BUMN saja, 
presiden “terpaksa” atau dengan kesadaran tinggi akan potensi 
bahaya atas legitimasinya, mengakomodir partai politik yang bisa 
dianggap mampu nantinya menjadi demarkasi bagi benteng 
kekuasaan presiden terhadap parlemen. 

Model diktator–parlementarian dengan kemasan demokrasi 
konstitusional ala Indonesia inilah yang kemudian 
menggambarkan bahwa kedaulatan rakyat hanya berlangsung 
pada saat pemilihan umum saja. Setelah mereka terpilih dan 
menjadi wakil rakyat dan wakil parpol di parlemen, maka 
kedaulatan ini lenyap sepanjang lima tahun perjalanan menuju 
pemilihan umum berikutnya. Yang ada adalah kedaulatan parpol 
yang diatur di dalam mekanisme politik di parlemen. 
Otoritarianisme konstitusional (karena diatur dalam tatib, 
mekanisme kerja di fraksi dan aturan lainnya) itulah yang saat ini 
membuat parlemen “lebih” berkuasa secara politik ketimbang 
eksekutif. 

Koalisi : Bentuk Kegagalan Manajemen Konflik Politik Partai ? 

Secara empiris, dengan mengacu kepada peristiwa kudeta politik 
konstitusional yang dialami oleh Presiden Abdurahman Wahid, 
dan peristiwa politik – ekonomi “Bailout Bank Century”, maka 
wajar apabila presiden Yudhoyono membangun komunalisme 
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“kartel” politik dengan membentuk setgab koalisi partai 
pendukung pemerintah. 

Walaupun secara normatif, keberadaan setgab merupakan upaya 
membangun sinergisitas dan kolaborasi konstruktif antar parpol, 
pada prakteknya pembentukan setgab ini dimanfaatkan untuk 
meningkatkan resources partai-partai politik dengan 
mengeksploitasi keuntungan semaksimal mungkin melalui struktur 
pemerintahan Yudhoyono. 

Dalam konteks yang demikian itulah sebenarnya presiden 
Yudhoyono mengalami dilema kepemimpinan yang amat laten 
sebagai kepala pemerintahan. Disatu sisi, keberadaan setgab 
koalisi dengan menu pembagian kue kekuasaan yang diberikan 
Yudhoyono ini dimaksudkan agar partai politik yang tergabung 
dalam setgab dapat “dikendalikan” untuk menjaga efektifitas 
pemerintahan. Namun di sisi lain, secara logis presiden 
Yudhoyono juga menyadari bahwa penjatahan kekuasaan ini tidak 
serta merta dapat mengamankan eksistensi dan legitimasi 
kekuasaannya. Sebab politik ibarat bom waktu, ia akan menunggu 
momentum dan memanfaatkan setiap peluang agar kepentingan 
seluruh partai politik dapat terakomodir, baik dalam jangka 
pendek maupun jangka panjang, ada atau tidak adanya ia dalam 
setgab koalisi. 

Lolosnya hak angket kasus bailout Century dan hampir lolosnya 
angket mafia pajak, menggambarkan betapa konstruksi koalisi 
yang dibangun tidak memiliki dasar pondasi kuat yang bersifat 
permanen. Walaupun partai politik di “sandera” oleh code of 
conduct nota kesepakatan setgab koalisi, semua tetap bergantung 
pada realitas politik yang bisa menguntungkan di parlemen. 

Menghadapi dilema seperti itu, memang dibutuhkan sebuah 
manajemen konflik politik dengan gaya kepemimpinan yang 
efektif pula. Namun sayangnya Yudhoyono justru menghadapi 
kekuatan parlemen dengan mereduksi komunikasi politik melalui 
cara yang keliru. Presiden melakukan kanalisasi politik dengan 
menumpuk sebanyak-banyaknya dukungan politik untuk 
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mengurangi pressure kalangan parlemen.  Mengelola konflik 
dengan cara seperti ini memang memerlukan manajemen politik 
yang brilian. Namun sayangnya hal tersebut justru tidak terkelola 
dengan baik. 

Yang muncul diopini publik justru keberadaan sesgab koalisi 
merupakan upaya untuk mengkooptasi peran parlemen yang saat 
ini cenderung dominan.  

Menurut Pramono Anung sinyalemen tersebut muncul dan 
beralasan karena setelah sesgab terbentuk, beberapa persoalan 
yang seharusnya diselesaikan di parlemen, justru kebanyakan 
diselesaikan di luar parlemen. Pram masih menganggap wajar 
apabila persoalan yang dibahas diluar parlemen tersebut 
dibicarakan secara informal. Namun ketika sudah diformalkan 
justru yang terjadi DPR telah di reduksi perannya secara 
kelembagaan. Seakan-akan keputusan DPR lebih rendah dari 
Setgab. 

Pram mengambil beberapa contoh kasus yang diselesaikan secara 
sepihak oleh sesgab, misalnya soal Rancangan Undang-undang 
Keistimewaan (RUUK) DIY, pemilihan pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur BI, Kapolri dan lainnya. 

Jadi ada tidaknya setgab koalisi sebetulnya tidak berarti 
signifikan terhadap eksistensi dan legitimasi Yudhoyono. Sebab 
mekanisme otoritarianisme parlemen kadung terbentuk dan 
setiap saat bisa menjadi kerikil dalam sepatu Yudhoyono.  

Yang patut diingat, anggota parpol di parlemen secara personal 
juga memiliki paradigma yuridis terkait hak politik 
konstitusionalnya terhadap partai politik maupun atas nama 
konstituen yang secara pribadi bisa dijustifikasi secara sempit 
oleh setiap anggota parpol di parlemen. Berbagai kasus 
pembangkangan terhadap sikap fraksi oleh anggota DPR yang 
notabene partai politiknya merupakan bagian dari setgab koalisi, 
membuktikan bahwa komitmen politik tidak ada yang bersifat 
permanen. 
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Dengan demikian upaya untuk merekonstruksi setgab koalisi 
melalui penandatanganan kontrak politik baru merupakan kesia-
siaan belaka. Walaupun ada ancaman reshuffle, namun sekali lagi 
realitas politik konstitusional di parlemen, sejatinya lebih 
menentukan dari nilai kontrak politik itu sendiri. Pada akhirnya 
sekali lagi ada atau tidak ada setgab koalisi, posisi Yudhoyono 
tetap saja rentan karena pada kenyataannya komposisi trias 
politica dalam sistem ketatanegaraan kita telah meletakkan 
parlemen “lebih liberal” baik secara kelembagaan maupun secara 
individu tanpa bisa dikontrol secara efektif pula oleh fraksi. 

Pramono Anung : “Eksistensi Sesgab Koalisi sejatinya hanya merupakan 
kartelisasi politik yang salah satu implikasinya adalah membuat DPR pada 
akhirnya bekerja tidak seluwes dan sedinamis sebelumnya”. Foto : Okezone 
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Kartelisasi Politik Itu Bernama Sekber Koalisi  

 

Eksistensi Sekber (baca : sekretariat bersama) partai koalisi 
menurut Pramono Anung memang layak dicermati secara serius. 
Sebab Sekretariat Gabungan Partai Koalisi SBY-Boediono bagi 
masyarakat telah menimbulkan pro dan kontra.  

Pramono Anung menilai usia Setgab tidaklah berlangsung lama. 
Sebab Setgab tidak bisa dibakukan kecuali jika kemudian merger 
menjadi satu partai dan usianya secara substantif akan sangat 
pendek.  

Pendirian Sesgab juga tak lepas dari latar belakang kasus yang 
menerpa pemerintahan SBY. Kita ketahui bahwa lahirnya sesgab 
juga berlatar belakang kasus Century. 

Menurut Pram, persoalan Century secara politis sudah diputuskan 
di paripurna DPR dan sudah menjadi keputusan politik. 
Selanjutnya ranahnya adalah ranah hukum. Sehingga kemudian 
kalau ada keinginan untuk katakanlah membekukan atau apapun 
dari hal yang sudah diputuskan tentunya tak bisa diputuskan di 
luar konteks yang diputuskan melalui paripurna. Dengan demikan 
Pram melihat bahwa apa yang diputuskan tak bisa dianulir lagi. 

Kemudian, rakyat tentu mencatat bahwa yang dilakukan 
kelompok ataupun koalisi yang mengatakan mereka berkeinginan 
mempetieskan atau meniadakan jelas melawan logika publik yang 
selama ini terjadi.  

Pram juga melihat bahwa koalisi kepada rakyat yang menyangkut 
kebenaran itu lebih susbtansial dibandingkan dengan hal-hal yang 
hanya untuk memperkuat dan mengamankan kekuasaan. Jadi 
rakyat akan mencatat partai atau fraksi yang dulunya mendukung 
tiba-tiba berubah karena faktor yang sebetulnya sederhana yaitu 
persoalan kedudukan. Itu akan menjadi catatan bagi rakyat. 
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Pram juga menganalisa bahwa dipilihnya Aburizal Bakrie sebagai 
Ketua Setgab Partai Koalisi sebagai sesuatu yang bukan luar 
biasa. Dalam konteks pembentukan kabinet, Golkar sudah 
menjadi bagian di dalamnya. Yang penting dalam konteks Setgab 
itu tak dikenal di sistem presidensial.  

Sekarang ini mungkin mereka bisa bersama-sama. Nanti yang 
berkaitan dengan kepentingan, tujuan, gagasan berbeda nanti 
juga berbeda. Mereka juga masing-masing partai atau fraksi harus 
mengkampanyekan fraksinya masing-masing. Tak bisa kemudian 
jadi subordinat dari partai lain. 

Walaupun SBY secara langsung telah mejelaskan maksud dan 
tujuan forum ini kepada publik, masyarakat sejatinya tetap 
cemas bahwa sebenarnya paktek kehidupan demokasi kita tengah 
digiring kembali memasuki era yang diwarnai hegemoni politik 
dan rezim kontrol yang sentralistis. Ruang pengawasan akan 
semakin mengecil, bahkan bukan mustahil suara rakyat akan 
diberangus di DPR. 

Menurut Pramono Anung, eksistensi Sekretariat Bersama atau 
Sekber sejatinya hanya merupakan kartelisasi politik yang salah 
satu implikasinya adalah membuat DPR pada akhirnya bekerja 
tidak seluwes dan sedinamis sebelumnya. 

Ketidakluwesan kerja politik DPR terjadi karena akan dibayangi 
oleh adanya hantu recall dan pergantian antar waktu yang secara 
politis tengah dirancang forum ini sebagai salah satu jalan untuk 
mereduksi peran dan progresifnya anggota DPR yang dianggap 
kritis membela kepentingan rakyat, namun justru di cap mbalelo 
dan tidak loyal terhadap garis kebijakan partai koalisi. 

Keseriusan publik dalam mencermati keberadaan sekber partai 
koalisi ini juga menjadi catatan tersendiri. Mengingat forum ini 
juga dicurigai tengah merancang jalur satu pintu bagi naik atau 
duduknya pejabat publik. Bisa jadi dengan kondisi semacam itu 
obyektifitas peran dan fungsi pejabat publik nantinnya akan 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan selera sharing of 
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power partai koalisi yang sejatinya justru akan menjadi bagian 
yang terpisahkan dengan yang namanya kompetensi, pengalaman, 
integritas dan sebagainya yang kerap dijadikan sandaran 
obyektifitas DPR dalam melakukan fit & propert test pejabat 
publik. 

Adalah benar bahwa SBY harus belajar dari pengalaman terkait 
dengan sepak terjang partai koalisi yang tidak bisa loyal. Contoh 
paling ekstrem adalah pengalaman kasus Century. Namun 
demikian bukankah lebih benar bahwa yang namanya praktek 
kehidupan dalam politik praktis adalah dinamis. Ia tidak akan bisa 
hidup diatas kertas komitment dan kepentingan kekuasaan.  

Menurut Pramono Anung, praktek politik haruslah terjewantah ke 
dalam komitment negara kesejahteraan. Ia harus tumbuh dan 
dinamis sesuai dengan urat nadi keinginan dan kepentingan 
rakyat. Mengkooptasinya dalam bentuk forum koordinasi 
sejatinya hanya membuat sinergitas dan kolaborasi praktek 
politik bangsa ini berada dalam dimensi dan spektrum yang tidak 
kondusif. Justru keberadaan forum ini menegaskan peluang 
terjadinya front terbuka secara destruktif antara penguasa 
dengan pihak-pihak yang disebut oleh pemerintah sebagai 
kelompok oposisi itu atau kelompok penyeimbang. 

Dan pemerintah melalui kekuasaan SBY tengah memainkan peran 
itu untuk mengendalikan kekuatan trias politica yang sejatinya 
harus tumbuh secara alamiah sesuai dengan pilihan demokrasi 
pancasila yang kita anut. Dengan peta dan konstelasi politik 
semacam ini, istilah yang kerap dikemukakan SBY yang 
menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi persaingan dalam 
kompetisi politik yang sehat sekaligus menciptakan budaya check 
and balances hanyalah sekedar lips service dan hanya sekedar trik 
“pengaman kekuasaan” untuk mendapatkan legitimasi diranah 
iklim demokrasi kita. 

Walaupun Pram menilai bahwa Sekber ini usianya tidak akan lama 
namun dalam perspektif kekuasaan politik SBY, sekber ini di 
rancang sebagai sebuah wadah permanen untuk melestarikan 
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kesepahaman diatas dinamika dan perbedaan serta paradigma 
kehidupan berdemokrasi yang terus dinamis.  

Jadi menurut Pram, amat disayangkan jika perspektif politik 
eksistensi Sekber koalisi mengacu kepada orientasi pemikiran 
seperti itu. Padahal sejatinya koalisi yang menjunjung tinggi 
konstituen mestinya bergantung kepada isu dan program. Bukan 
pada konsensus “kebersamaan” melanggengkan kekuasaan tanpa 
kontrol. Sesuatu hal yang tidak mungkin, namun tetap dipaksakan 
dalam wujud kebersamaan koalisi. Padahal jelas tiap-tiap partai 
membawa isu dan program masing-masing yang dijanjikan kepada 
rakyat sewaktu pemilu, dan tiap-tiap partai seharusnya membela 
isu dan program itu di parlemen, bukan di wadah 
inskonstitusional yang bernama Sekber Koalisi. 

Inilah fakta ironis perilaku elit politik kita. Dengan justifikasi 
untuk melakukan koordinasi, namun didalamnya tersirat makna 
politik di belakang apa yang disebut sekretariat bersama alias 
sekber itu. Ia bersembunyi dibalik makna koordinasi dan 
sentralisasi, yang dalam satu napas sejatinya dapat dirumuskan 
sebagai garis komando. Garis komando yang dipimpin SBY sebagai 
ketua sekber, dengan Aburizal Bakrie alias Ical sebagai ketua 
hariannya. 

Menurut Pram, kembalinya kepercayaan SBY kepada Ical hanyalah 
menunjukkan adanya transaksi politik diantara mereka. Siapa pun 
tahu ketua harian adalah komandan operasi sehari-hari. Dialah 
yang menggerakkan mesin politik sehari-hari. 

Dalam perspektif menilai keberadaan Sekber ini, masyarakat 
sejatinya menyadari bahwa inilah bentuk upaya pelanggengan 
kekuasaan melalui kartelisasi politik yang dikemas secara 
normatif dengan menjustifikasi nalar dan akal sehat untuk 
mendorong agar stabilitas politik tetap konstruktif dimata 
pemegang kekuasaan. Padahal kehidupan berdemokrasi tidaklah 
bisa stagnan. Ia harus dinamis, namun tidak berarti sifat 
kedinamisan partai politik kemudian menegasikan kepentingan 
dan keinginan rakyat. 
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Pimpinan Parpol seharusnya meletakkan anggotanya sebagai 
episentrum pelaksanaan kehidupan berdemokrasi yang 
sesungguhnya. Biarkan ia menjadi ibu kandung dari suara 
masyarakat. Parpol mengakomodasi dan memperjuangkannya. 
Sehingga jelas nampak mana yang benar dan mana yang salah. 
Tidak menjadikan kebiasaan yang salah kemudian 
diargumentasikan secara logis dan nalar sebagai sesuatu yang 
benar.  

Sekali lagi keberadaan sekber justru meletakkan substansi 
kehidupan berdemokrasi itu pada ruang yang gelap tak berujung. 
Ia justru menjadikannya tempat yang paling formalistik bagi 
pencapaian sebuah sistem hegemoni politik, yang kerap tumbuh 
diatas kekhawatiran-kekhawatiran dan prasangka perasaan 
pemimpin karena pemahaman dan pemaknaan substansi 
demokrasi itu sendiri secara subyektif – melankolic. 

 

 

 

 

 

 

 

Bersama Ketua dewan pembina Partai Golkar Ir. Akbar Tanjung.  
"Saya menyakini politisi yang hanya menjaga citra tanpa melakukan 

kerja nyata dan memenuhi janji yang dibuatnya, pasti suatu hari akan 
ditinggalkan konstituennya yang kecewa karena politisi tersebut 

 hanya sibuk menjaga citranya” Foto : Kompas 
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Yusuf Kala Lebih Tegas dan Berani Ketimbang SBY 

 

“Politisi yang hanya menjaga citra tanpa melakukan kerja nyata 
dan memenuhi janji yang dibuatnya, pasti suatu hari akan 

ditinggalkan konstituennya yang kecewa karena politisi tersebut 
hanya sibuk menjaga citranya”. - Pramono Anung - 

Pernyataan tersebut dikemukakan Pramono Anung ketika wakil 
ketua DPR RI yang saat ini sedang menempuh program Doktoral 
bidang komunikasi Politik di Universitas Padjajaran Bandung ini 
mendapat penghargaan Charta Politika Award 2010 untuk 
kategori politisi parpol oposisi yang paling berpengaruh di media 
selama 2010.  

Meski menjadi politisi oposisi terpopuler, Mantan Sekjen PDIP ini 
tetap menganggap citra bukanlah segalanya. 

Pram menyakini politisi yang hanya menjaga citra tanpa 
melakukan kerja nyata dan memenuhi janji yang dibuatnya, pasti 
suatu hari akan ditinggalkan konstituennya yang kecewa karena 
politisi tersebut hanya sibuk menjaga citranya 

Pram menganggap bahwa penghargaan yang diberikan kepadanya 
tentu merupakan apresiasi masyarakat tentang apa yang sudah 
kita perbuat dan lakukan.  

“Saya tidak pernah melakukan sesuatu dengan mengharapkan 
penghargaan, tetapi bila kita mendapatkan apresiasi tentunya 
hal yang postif bagi diri saya karena ternyata publik menghargai 
terhadap apa yang sudah kita lakukan dan sekaligus menjadi 
tantangan agar kepercayaan publik selalu dapat kita jaga”. 

Penghargaan dengan kategori komunikator politik yang santun di 
antara tokoh politisi partai oposisi pemerintahan lainnya tersebut 
memberikan makna, bahwa sejatinya komunikasi politik itu 
merupakan aktivitas komunikasi yang sarat akan tujuan.  
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Aktivitas yang dimaksud tidak hanya berbentuk komunikasi verbal 
dan tertulis, tetapi juga melibatkan simbol-simbol non verbal 
seperti warna pakaian, rias wajah, gaya rambut, desain simbol, 
logo dan sebagainya. Dengan kata lain, identitas atau citra politik 
turut berperan dalam komunikasi politik.  

Dalam komunikasi politik dituntut bagaimana seorang politisi 
dapat menyampaikan ide, gagasan, dan pemikiran kepada publik 
dan tentunya mengharapkan publik dapat terpengaruh dan 
mengikuti apa yang menjadi keinginan komunikator. Dalam 
negara demokrasi, komunikasi politik menjadi hal yang penting 
karena sebuah ide atau gagasan tidak hanya harus baik tetapi 
bagaimana disampaikan secara baik melalui media massa yang 
baik juga menjadi hal yang penting.  

Dalam demokrasi dan era keterbukaan seperti sekarang ini, 
publik menuntut adanya citra yang baik dari seorang politikus. 
Seorang politikus dituntut untuk bisa memerankan citra yang baik 
dalam setiap panggungnya, sehingga ada perbendaan antara 
panggung depan, yang berhubungan langsung dengan aktivitas 
politiknya dan panggung belakang, yakni realita kehidupan 
kesehariannya.  
 
Menurut Pram, Sekarang ini banyak politisi yang terjebak untuk 
memainkan peran dramaturgis, itu menurut Erving Goffman.  
Yaitu dengan baik memerankan panggung depannya tetapi 
mengabaikan kerja nyata bagi masyarakatnya.  

Pram menyakini politisi yang hanya menjaga citra tanpa 
melakukan kerja nyata dan memenuhi janji yang dibuatnya, pasti 
suatu hari akan ditinggalkan konstituennya yang kecewa karena 
politisi tersebut hanya sibuk menjaga citranya. 

Terkait dengan peran dirinya dan partai politiknya sebagai 
oposisi, Pramono Anung menjelaskan bahwa demokrasi 
memerlukan adanya check and balances.  
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Sebagai partai di luar pemerintahan terdapat kerugian terutama 
menyangkut akses kepada pusat-pusat kekuasaan, terutama yang 
menyangkut akses ekonomi sehingga seringkali menyulitkan 
partai untuk bisa menjalankan roda organisasinya karena 
terbentur masalah pembiayaan dan kurangnya proses 
pembelajaran bagi kader untuk bisa memimpin secara langsung 
dipemerintahan.  
 
Keuntungannya adalah lebih dekat dengan publik dan rakyat, 
karena setiap waktu bisa menyalurkan dan menyampaikan apa 
yang menjadi aspirasi atau keinginan rakyat dan bisa membuat 
tawaran alternatif kebijakan yang berbeda dengan apa yang 
menjadi kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. 
 
”Jika saya harus memlilih maka tentunya secara lugas saya akan 
memilih menjadi tidak populer tapi maksimal kerja untuk 
rakyat, sebab tujuan utama saya terjun menjadi politikus adalah 
untuk bisa berbuat sesuatu yang nyata bagi masyarakat”.  
 
”Dengan latar belakang anak guru SMA di Kediri, dengan 7 
bersaudara, saya mengalami dan mengetahui beratnya kehidupan 
di masyarakat, sehingga perlu ada politisi atau pemimpin yang 
sungguh-sungguh bersedia dan mau bekerja untuk rakyat secara 
nyata, tidak sibuk dengan kepentingannya sendiri, terutama 
dalam menjaga citranya”. 

Berbicara soal kepemimpinan saat ini, Pram secara tersirat, tidak 
menyukai kepemimpinan yang tidak tegas, dan suka bohong. 
Seorang pemimpin menurutnya harus berani mengambi keputusan 
apapun resikonya. Pemimpin yang salah membuat kebijakan itu 
bisa dimaafkan. Tetapi tidak bisa dimaafkan kalau pemimpin 
tidak mau membuat kebijakan. Apabila pemimpin tidak berani 
mengambil resiko atas sebuah pilihan dari keputusannya itu. 
Maka sudah bisa dipastikan masalah yang muncul, 
penyelesaiannya akan terus berlarut-larut. 
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Jiwa yang harus dimiliki seorang pemimpin itu adalah tidak boleh 
takut tidak populer. Pemimpin besar adalah seorang yang rela 
tidak populer demi rakyatnya.  

Pramono Anung terus terang menilai, mantan wapres M. Yusuf 
Kalla  lebih tegas dan berani jika dibandingkan dengan SBY. JK di 
mata Pram lebih senang melakukan tindakan nyata daripada 
berwacana seperti yang dilakukan SBY.  

Pram mencontohkan ketika penanganan bencana merapi. SBY 
berjanji akan memberikan bantuan ini dan itu. Tetapi JK sudah 
langsung melakukan tindakan nyata, memborong roli dan 
mengirimkan peralatan untuk menolong korban. Pram menilai 
SBY lebih cocok berduet dengan JK. Karena JK punya karakter 
tancap gas dan SBY penginjak rem. Mungkin saja menurut Pram 
dengan Boediono SBY jadi tidak cocok karena Boediono juga 
penginjak rem. “Karena dua-duanya rem ya jadi gak jalan,"  

Pramono Anung : “Terus terang saya menilai, mantan wapres M. Yusuf Kalla  
lebih tegas dan berani jika dibandingkan dengan SBY. JK lebih senang 
melakukan tindakan nyata daripada berwacana seperti yang dilakukan SBY“.  
Foto : JPPN 
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Keluhan SBY Terhadap Media Massa : Kegagalan 
Pemimpin Memaknai Demokrasi 

 
 

Salah satu pilar demokrasi adalah pers atau media massa. Peran 
media massa sebagai sarana mentransformasikan beragam 
pemikiran, pandangan, opini bahkan kritik terhadap suatu 
tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sejatinya 
telah berhasil mendudukan eksistensi sebuah bangsa pada formasi 
ideal dalam struktur kehidupan berdemokrasi di Indonesia. 

Dalam konteks yang konstruktif barangkali tepat mendefinisikan 
peran pers atau media massa sebagai sarana yang berfungsi 
menjembatani kepentingan antara kebutuhan informasi dan 
komunikasi publik yang seharusnya layak diterima oleh 
masyarakat. Apapun informasi itu, apakah menyangkut soal 
kebijakan maupun yang menyangkut soal tindak tanduk dan 
perilaku pemimpinya ditengah masyarakat, maupun masyarakat 
ditengah suatu tatanan atau komunitasnya baik dilihat dari 
perspektif  ekonomi, politik, hukum sosial budaya dan 
sebagainya. 

Disamping itu  ia (baca : media massa) sekaligus juga sebagai 
fungsi kontrol dan problem solving terkait peran dan kontribusi 
masyarakat terhadap keikutsertaannya sebagai warga negara 
yang berhak dan dijamin undang-undang ikut serta berkontribusi 
memberikan gagasan, pemikiran dan sumbangsih lainnya demi 
kemajuan bangsa dan negara. 

Karena faktor kepentingan itulah maka sejatinya media massa 
juga memiliki tanggung jawab besar membangun proses 
pendewasaan berfikir, khususnya dalam berdemokrasi dalam 
konteks menghadirkan ragam informasi dan komunikasi publik 
yang obyektif sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik dan kode 
etik pemberitaan. Sehingga dengan demikian proses artikulasi 
akan nilai-nilai informasi dan komunikasi yang terbangun secara 
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konstruktif mampu menghadirkan nilai-nilai positif pula bagi 
tatanan demokrasi itu sendiri. 

Terkait dengan press conference Presiden Yudhoyono sebagai 
ketua dewan pembina  partai demokrat di beranda teras 
rumahnya, 11 Juli 2011 lalu terkait menyikapi kisruh dan problem 
politik partai demokrat, ada hal yang menarik yang seharusnya 
menjadi catatan, baik bagi partai demokrat dan Yudhoyono 
sendiri selaku partai demokrat, maupun media massa termasuk 
publik yang mendengarkan pidato tersebut. 

Dalam rilisnya, Secara eksplisit maupun implisit, Yudhoyono 
mengkritik dan mengeluhkan media massa yang secara destruktif 
mengambil posisi yang tidak obyektif terhadap berbagai problem 
dan kisruh politik yang dialami partainya. Menurutnya, media 
massa sudah mengambil peran yang amat memalukan sebagai 
alat politik de vide at impera (politik adu domba)-persis seperti 
di jaman penjajahan dulu. 

Dalam perspektif itu, Yudhoyono menilai Media massa sebagai 
salah satu episentrum utama yang menghancurkan partai 
demokrat karena berhasil dari sudut pandang nilai pemberitaan, 
informasi secara bergelombang dan terus menerus menghadirkan 
tone yang negatif terhadap partai demokrat. Baginya media 
massa ibarat ranjau yang setiap saat bisa mendestruksi eksistensi 
dan reputasi partainya. 

Menurut Pramono Anung, Jika menelaah pandangan Yudhoyono, 
maka pernyataan ketua dewan pembina partai demokrat tersebut 
menunjukkan kegusaran seorang pemimpin dalam menyikapi 
dinamika sosial yang berkembang terkait konsekwensi dari zaman 
yang samakin terbuka.  

Pram menilai, Sebagai seorang kepala negara, seharusnya 
Yudhoyono mendengar dan menyerap  banyak hal dari media 
massa termasuk jaringan sosial karena bisa menjadi masukan 
yang positif dari rakyat secara langsung kepada pemerintah.  
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Sebenarnya melalui media massa, termasuk dengan adanya 
twitter, facebook dan jaringan sosial lainnya, jarak komunikasi 
antara pemerintah dan masyarakat bisa menjadi dekat. 

Presiden Yudhoyono dan partai demokrat barangkali alpa bahwa 
segala bentuk opini publik, pandangan pemikiran bahkan kritik 
yang dilakukan oleh masyarakat melalui media massa selama ini 
berangkat dari latar belakang informasi dan problem komunikasi 
yang sebenarnya di produksi sendiri kelahirannya oleh kader 
partai demokrat. Dan masyarakat melalui media massa hanya 
berperan sebagai bidan yang membantu cepatnya proses 
kelahiran tersebut. 

Tugas media memang mengeksplorasi setiap masalah dan 
problem yang diproduksi partai tersebut karena berimplikasi 
negatif bagi bangsa dan negara. Itu catatan krusialnya. Dalam 
kerangka itulah sebenarnya media massa meletakkan substansi 
nilai-nilai pemberitaannya sebagai bagian dari fungsi kontrol yang 
secara aktual dan faktual dikomunikasikan kepada publik dan 
inheren terhadap kepentingan dan harapan publik terhadap 
eksistensi kepemimpinan dan eksistensi partai politiknya. 

Yudhoyono seharusnya menyadari bahwa tingkat kekritisan media 
selama ini juga dipicu karena terjadinya kelambanan sikap, 
kontrapoduktifnya kebijakan partai dan terutama perangkat dan 
alat penegak hukum dalam mengatasi berbagai kasus yang 
dialami partai demokrat. Termasuk perilaku sebagian kadernya 
yang tidak mumpuni melaksanakan manajemen konflik partai 
politik. Concern-nya media massa juga seharusnya dipahami 
Yudhoyono sebagai jalan elementer yang efektif untuk mengurai 
benang kusut setiap kekeliruan dan kelemahan partai politiknya. 

Ketika media massa menemukan ruang yang mampu 
mengeksplorasi setiap informasi yang tidak seluruhnya terbuka 
kepada publik dan kemudian menjadi transparan diketahui 
publik, bukankah hal itu merupakan sebuah “kecerdasan” yang 
layak diterima oleh masyarakat, karena media massa berhasil 
mengungkap berbagai peristiwa yang selama ini hanya tersirat 
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diketahui. Bukankah hal tersebut juga merupakan haknya 
masyarakat untuk ikut serta mengetahui apa yang terjadi ?. 

Mencermati apa yang dikemukakan Yudhoyono, secara implisit 
publik menilai bahwa Yudhoyono justru hanya berfikir pertama, 
cara media mengungkap, bukan substansi yang diperoleh dari 
hasil eksplorasi dan investigasi nilai pemberitaannya. Kedua, 
Yudhoyono hanya meletakkan fungsi pers atau media massa 
sebagai sarana eksistensi dan pencitraan semata. 

Dengan menjustifikasi cara media massa sebagai pihak yang 
berhasil mengadu domba antar kadernya sendiri melalui suatu 
program acara, kemudian respons dan investigasi media atas 
informasi sms maupun BBM yang tendensinya sangat mencederai 
partai demokrat, justru terkesan Yudhoyono tidak mampu 
mengambil momentum akan adanya ruang yang eksplisit untuk 
melihat sebenarnya akar permasalahan partai demokrat. 

Sebagai pemimpin dalam konteks ini, Yudhoyono sebenarnya 
telah gagal menempatkan media massa dalam perspektif peran 
dan fungsinya seperti yang telah dikemukakan diawal tulisan ini. 

Pramono Anung berpendapat bahwa SBY tak patut menyalahkan 
media yang memiliki fungsi kontrol terhadap pemerintahan dan 
partai politik. 

Salah satu fungsi media adalah memberikan pendidikan politik 
dengan cara mengkonstrusi makna supaya makna itu sampai ke 
publik. 
  
Pram mengibaratkan hubungan antara media dengan parpol 
sebagai pasangan kekasih. Bila media memberitakan positif, 
maka parpol akan memberi apresiasi. Pun sebaliknya, parpol akan 
merasa terganggu bila pemberitaan membawa pesan kritik. 
  
"Tapi kalau memang tidak menjadi darlingnya apa saja yang 
diberitakan kan tidak enak dan menurut saya itu konsekuensi 
demokrasi. Jadi saya yakin itu tidak perlu dirisaukan,"  
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Menurut Pram, barangkali SBY juga alpa bahwa ia yang berhasil 
menjadi presiden pertama dan kedua karena topangan media 
massa yang membesarkan namanya.  

Terkait dengan persoalan adu domba, seharusnya Yudhoyono 
menyadari bahwa ada hubungan korelatif antara sumber masalah 
di tubuh partai demokrat itu sendiri dengan tingkat pendewasaan 
dan kualitas berfikir kadernya. Dalam perspektif politik 
kepentingan, Yudhoyono suharusnya sadar bahwa apapun yang 
terjadi, persoalan komunikasi politik sejatinya melibatkan ruang 
eksistensi dan reputasi, baik personal maupun kelembagaan. 

Dalam konteks itulah maka sebenarnya partai demokrat tidak bisa 
menghindarkan diri atau secara khusus melarang setiap kader 
untuk melakukan komunikasi politik kepada publik melalui media 
massa. Dengan kata lain, partai demokrat dan Yudhoyono tidak 
bisa membendung sebagian besar kader untuk memanfaatkan 
ruang komunikasi publik yang disediakan media massa, baik 
secara pribadi, maupun atas nama partai politiknya dalam rangka 
menyelamatkan diri maupun partainya untuk mengkonstruksi 
eksistensi dan reputasi pribadi dan partai yang terkemas dalam 
bentuk apapun model dan gradien komunikasinya.  

Persoalan munculnya distorsi komunikasi politik sebagai implikasi 
atas keberhasilan media massa mengeksplorasi opini, harus 
dipahami sebagai konsekwensi logis yang harus diterima partai 
politik karena gagalnya partai melakukan manajemen konflik dan 
integrasi komunikasi politik melalui kadernya kepada publik 
secara konstruktif.  

Dengan demikian, konteks adu domba yang menjadi mind set 
pemikiran partai demokrat terhadap peran media massa, perlu 
dipertanyakan dan disayangkan. 

Sebab publik sudah teramat cerdas menelaah, memilah dan 
memilih informasi yang secara layak diterima dengan logika 
berfikir masyarakat. Substansi logika berfikir masyarakat yang 
sederhana itu adalah pertama, bahwa polemik dan kisruh partai 
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demokrat terjadi karena memang ada latar belakang kasusnya, 
Kedua, kasus tersebut kemudian berkorelasi dengan kebijakan 
yang dilakukan oleh negara dan langkah politik partai demokrat 
dalam membongkar kasus tersebut dan ketiga, langkah dan 
kebijakan tersebut kemudian direspons melalui kapasitas, 
perilaku dan gaya kader partai demokrat sendiri dan oleh 
masyarakat, baik praktisi maupun pengamat. 

Dari ketiga mata rantai itulah terjadi konglusi opini sementara 
yang diterima publik terhadap eksistensi dan reputasi partai 
demokrat saat ini. Dalam konteks logika sederhana itulah maka 
menjadi aneh apabila media massa yang memberikan ruang bagi 
alur berfikir tersebut dinyatakan sebagai pihak yang mengadu 
domba dan sudah keluar dari standar etika pemberitaan. 
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Wakil Ketua DPR Pramono Anung selaku Ketua Rapat Paripurna menerima 
Berkas Laporan dari Wakil Ketua Tim Pengawas Century Mahfudz Siddiq 
diRuang Rapat Paripurna Nusantara II DPR. Laporan tersebut terkait 
dengan pembentukan UU dan mendesak DPR segera menuntaskan revisi 
antaranya RUU JPSK, RUU Perubahan No.8 tentang pasar modal. Tim 
Pengawas Century akan diperpanjang sehingga seluruh rekomendasi tim 
dapat dipercepat penyelesaiannya hingga tuntas. Gedung DPR, Kamis 
(16/12)Foto:doeh/parle/DS Dok. DPR RI. 
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Soal Rendahnya Kinerja DPR, Saya Malu ! 

 

Salah satu rekomendasi yang diberikan dalam Rapat Kerja Kerja 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Bandung, 18 
Desember 2011 lalu adalah agar DPR lebih serius mengatasi 
kelemahan para legislator yang belum mampu 
mengoperasionalisasikan empat pilar kebangsaan, yaitu 
Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan RI 
(NKRI) sebagai kerangka kerja (framework) dalam pembuatan 
produk UU. 

Rekomendasi itu dikeluarkan khususnya kepada fraksi PDIP di 
parlemen dalam rangka untuk lebih meningkatkan kapasitas dan 
kompetensi para kadernya di DPR. Hal tersebut merunut hasil 
evaluasi tentang fakta, bahwa ratusan produk legislasi (UU) yang 
dibuat oleh DPR ternyata banyak yang kandas setelah diuji di 
Mahkamah Konstitusi (MK) karena bertentangan dengan konstitusi 
negara.  

Kondisi tersebut menjadi catatan penting sekaligus introspeksi 
para anggota DPR secara keseluruhan mengingat proses 
pembentukan UU yang dibuat di DPR mengalami kelemahan 
secara ideologis. Ini merupakan pelajaran serius bahwa 
membentuk suatu Undang-Undang untuk menjamin tatanan 
kehidupan berbangsa dan bernegara tidak semudah 
menstrukturisasi logika berfikir secara tekstualitas saja.  

Kenyataannya memang membentuk UU haruslah mengacu secara 
konseptual dan kontekstual secara empiris, sosiologis, yuridis dan 
filosofis yang mengacu kepada konstruksi Konstitusi negara, yaitu 
Pancasila dan UUD 1945. Jelas bahwa kelemahan produk UU yang 
ditolak MK itu sejatinya karena tidak inheren dengan nafas 
konstitusi.  
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Khusus menyangkut kinerja anggota DPR periode 2009 – 2014 ini, 
masyarakat ternyata makin tambah miris dan prihatin. Disamping 
tidak produktifnya anggota DPR menjalankan fungsi legislasi, 
yakni membuat UU, DPR juga kerap melakukan tindakan 
indisipliner. Tingginya tingkat ketidakhadiran anggota (sering 
membolos) untuk mengikuti tugas-tugas legislasinya, anggota DPR 
juga kerap berperilaku amoral. Adanya kasus anggota DPR yang 
kepergok nonton video porno saat sidang paripurna dan adanya 
anggota DPR yang terduga tersangkut kasus korupsi, menjadi 
salah satu indikator mirisnya masyarakat menilai kinerja DPR itu. 

Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, menyatakan tingkat 
kepuasan masyarakat terhadap lembaga DPR memang berada 
pada titik terendah di periode ini dibanding periode-periode 
sebelumnya. DPR terus didera persoalan yang tak pernah 
berhenti.  

Pram sendiri mengaku malu terhadap kinerja DPR saat ini. 
Karena, selama masa sidang III tahun 2011 ini hanya empat 
rancangan undang-undang (RUU) yang disahkan oleh DPR. 
Semestinya rasa malu, juga menjangkiti anggota DPR yang lain. 
Tetapi, malu saja tidak cukup. Mereka harus kembali ke jalan 
yang benar, sebagai wakil rakyat yang benar-benar berjuang 
untuk rakyat, bukan berjuang untuk diri sendiri dan partainya. 

Salah satu penyebab rendahnya kinerja DPR periode 2009-2014 ini 
adalah karena belum baiknya sistem rekrutmen partai politik. 
Sehingga kurangnya kualitas kader-kader partai politik yang 
mengisi jabatan-jabatan publik baik di lembaga legislatif maupun 
eksekutif di pusat dan daerah. Sebagian besar partai politik 
belum melakukan rekrutmen dan pembinaan yang baik kepada 
para kadernya. 

Memang dari sisi latar belakang pendidikan dan usia, anggota DPR 
periode 2009-2014 lebih baik dari periode sebelumnya. “Rata-
rata lulusan S1 (47.7%), banyak yang S2 (35%), dan doktor (7.7%), 
usianya pun relatif lebih muda.  
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Para pengamat politik tadinya menaruh harapan yang tinggi 
kepada anggota DPR 2009-2014 pada awal masa jabatannya 
mengingat 70% dari mereka adalah wajah baru. Tetapi setelah 
berjalan 2 tahun lebih, harapan itu belum terwujud. 

Dengan pemilu suara terbanyak, beberapa partai politik 
melakukan cara-cara instan untuk merebut suara rakyat, seperti 
merekrut artis terkenal, melakukan politik uang, dan lain-lain. 
Calon-calon anggota legislatif yang diajukan bukan yang terbaik 
kapasitas, kapabilitasnya dan memiliki jiwa kenegarawanan, 
tetapi mereka yang terkenal atau orang yang memiliki banyak 
uang yang dipilih.   

Untuk mengatasi berbagai permasalahan mengenai rendahnya 
kinerja DPR itu, Pramono Anung selaku salah satu pimpinan DPR 
RI bersama para pimpinan lainnya, telah mengemukakan bahwa 
untuk memperkuat kelembagaan, Badan Urusan Rumah Tangga 
(BURT) DPR RI telah merampungkan Rencana Strategis (Renstra) 
DPR 2010-2014, yang menjadi arah dan pedoman bagi segenap 
unsur yang ada dalam lingkungan DPR-RI selama 5 tahun ke 
depan.  

Untuk mewujudkan DPR sebagai lembaga perwakilan yang 
kredibel, DPR juga berupaya membenahi sistem pendukung 
seperti tertuang dalam 7 prioritas pencapaian Renstra, yakni 
Penguatan Kelembagaan (Pembentukan Badan Fungsional 
Keahlian, Unit Pengawasan Internal, dan Reformasi Kesetjenan), 
Penguatan Kehumasan, Pengembangan Prasarana Utama, 
Pengembangan Perpustakaan Parlemen, Penguatan Sarana 
Representasi, dan Pengembangan e-parliament. 

Melihat kenyataan tentang tingginya kekecewaan masyarakat 
terhadap kinerja dan perilaku anggota DPR tersebut diatas, partai 
politik sudah seharusnya turut bertanggungjawab terhadap 
rendahnya kualitas DPR ini, karena konstitusi dan UU partai 
politik mewajibkan partai politik untuk melakukan pembinaan 
kepada para kadernya. 
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 Hukum Cuma Tajam ke Bawah 

 

Kisruh surat palsu MK yang di tiup oleh Mahfud MD telah 
memberikan sinyalemen bahwa telah terjadi tindak pidana atas 
dugaan pemalsuan surat amar putusan MK terkait sengketa 
pemilu legislatif. 

Kasus ini mulai mengemuka ketika Komisi II DPR RI 
mempertanyakan tentang kasus pemalsuan surat Mahkamah 
Konstitusi No. 112/PAN.MK/VIII/2009 kepada Bawaslu dan KPU. 
Bawaslu mencurigai atas keaslian surat Mahkamah Konstitusi 
Nomor: 112/ PAN. MK/ VIII/ 2009 tanggal 14 Agustus 2009 
tersebut pada saat Bawaslu mengikuti sidang pleno penetapan 
calon terpilih anggota DPR-RI di KPU pada tanggal 21 Agustus 
2009. 

Berikut kronologis lengkap kecurigaan yang disampaikan Bawaslu 
kepada Komisi II DPR RI, pada RDP tentang sidang pleno 
penetapan calon terpilih Anggota DPR RI 2009, di Jakarta, (14/6); 

1.  Pada tanggal 21 Agustus 2009, Bawaslu dalam hal ini Anggota 
Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si. menghadiri 
sidang pleno penetapan calon terpilih anggota DPR-RI di KPU. 

2.   Saat isi surat Mahkamah Konstitusi Nomor : 112/ PAN.MK/ 
VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dibacakan dalam sidang 
pleno, Bawaslu mencurigai adanya keganjilan atas surat 
Mahkamah Konstitusi tersebut, mengingat substansi surat 
dimaksud berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 84/PHPU.C-VII/2009. 

3.   Berdasarkan keganjilan surat tersebut, maka Bawaslu 
meminta salinan surat untuk didalami lebih lanjut dan 
meminta agar keberatan yang disampaikan Bawaslu 
dicantumkan dalam notulensi sidang pleno KPU. Kemudian 
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terjadi diskusi antara Ketua Bawaslu saat itu Nur Hidayat 
Sardini dan Anggota Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo 

4.  Beberapa hari kemudian (tidak tahu tanggal pasti), Ketua 
Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Mahfud MD mengeluarkan 
pernyataan di media bahwa surat Mahkamah Konstitusi Nomor 
112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dinyatakan 
palsu. 

5.  Keesokan harinya, Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini 
mengambil inisiatif untuk menghadap Ketua MK dengan 
membawa dua buah surat dengan format yang sama dengan 
nomor faksimili yang sama. Ketua MK bersedia untuk 
menerima pada sore harinya menjelang maghrib mengingat 
kepadatan dan urgensitas persoalan dan jadwal persidangan di 
MK. 

6.  Sore harinya, Ketua Mahkamah Konstitusi menerima Ketua 
Bawaslu Nur Hidayat Sardini yang didampingi Anggota Bawaslu 
Bambang Eka Cahya Widodo di ruang Ketua MK. Saat 
ditunjukkan kedua surat tersebut, Ketua MK terkejut seraya 
mengatakan, “Lho, ini ada lagi toh…”. Ketua MK kemudian 
memanggil Wakil Ketua MK pada waktu itu Prof. Dr. Abdul 
Mukthie Fadjar, S.H. dan Sekretaris Jenderal MK Djanedjri M. 
Gaffar. MK menjanjikan akan membentuk tim investigasi guna 
menelusuri status surat tersebut. 

7.  Sepulang dari Mahkamah Konstitusi sore itu, Ketua Bawaslu 
Nur Hidayat Sardini dan Anggota Bawaslu Bambang Eka Cahya 
Widodo serta Anggota Bawaslu Wirdyaningsih mendiskusikan 
masalah ini dari aspek pidana Pemilu, Kode Etik, dan 
Administrasi Pemilu. 

8.  Februari 2010, Bawaslu mendengar dari media massa bahwa 
Ketua MK telah melaporkan adanya pemalsuan surat resmi MK 
ke Mabes Polri. Hingga kini, Bawaslu belum tahu apakah surat 
palsu yang dimaksud termasuk surat yang diserahkan oleh 
Bawaslu kepada Ketua MK beberapa waktu silam. 
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Hingga kini, polisi mengaku belum memiliki cukup bukti untuk 
meneruskan pengusutan kasus pembuatan surat palsu Mahkamah 
Konstitusi. Akibatnya, polisi pun kesulitan untuk melacak aktor 
intelektual di balik kasus yang disebut-sebut melibatkan mantan 
komisioner KPU Andi Nurpati itu. 

Sampai saat ini, polisi baru menjerat dua tersangka dalam kasus 
surat palsu MK, yaitu Juru Panggil MK Masyhuri Hassan dan 
Mantan Panitera MK Zaenal Arifin. Kedua tersangka  itu sudah 
memenuhi unsur, sedangkan yang lain masih dilanjutkan. Dari 
hasil gelar perkara, dari hasil kesaksian, yang lain belum 
memenuhi unsur untuk ditingkatkan menjadi  tersangka. 

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan 
terdakwa Masyhuri Hasan,   Kamis 27 Oktober 2011 lalu, 
Pelaksana Staf Tata Usaha KPU M Sugiarto mengaku mendapat 
perintah dari mantan Komisioner KPU Andi Nurpati untuk 
mengetik surat permintaan penjelasan tentang putusan MK 
mengenai daerah Pemilihan Sulawesi Selatan. 

Sementara itu, Andi Nurpati telah beberapa kali dimintai 
keterangan terkait kasus ini. Andi pun telah membantah semua 
tuduhan.  

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan bahwa kepolisian 
lambat menangani kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi. Pram 
menduga ada tekanan politik di dalam penanganannya. Padahal 
menurut Pram, persoalan Mafia Pemilu sudah terang benderang. 
DPR dan kepolisian sudah banyak menemukan banyak fakta. 
Namun tak bisa disangkal, tekanan politik kuat sehingga 
persoalannya jadi mengambang. 

Menurut Pram, apa yang menjadi temuan di panja Mafia Pemilu 
harusnya disinkronkan dengan kepolisian. Pram menyesalkan, 
hingga kini yang menjadi tersangka kasus itu hanyalah dua orang 
yang tidak mempunyai perlindungan politik dan kekuasaan. 
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Hal Ini membuktikan kembali bahwa hukum kita itu tajam ke 
bawah dan tumpul ke atas dan itu makin lama makin kita 
rasakan. Padahal hukum di negara ini adalah panglima untuk 
menyelesaikan masalah dan kalau dibiarkan hal ini akan melukai 
demokrasi kita. Makanya tokoh sekaliber Pak Mahfud geram 
karena persoalan ini tidak juga kelar-kelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramono Anung menerima kunjungan Delegasi Parlemen Sudan Mohammed 
Yousif Abdallah di Gedung Nusantara III, Selasa (14/12).    
foto : IW, Dok : DPR RI 
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Pemberantasan Korupsi di Titik Kritis 

 

Barangkali publik masih ingat ketika Ketua DPR RI Marzuki Alie 
pernah mengemukakan pernyataan yang mengejutkan publik. 
Diberbagai media massa muncul sejumlah judul dengan kalimat 
yang setidaknya telah mengistilahkan tentang wacana 
pembubaran KPK yang dikemukakan oleh Marzuki Alie.  

Akibat pernyataannya tersebut, berbagai headline media massa 
yang mengulas statement ketua DPR itu, membuat publik 
menjadi terhentak. Seolah tak percaya, bahwa ditengah desakan 
publik agar bangsa ini keluar dari penyakit kronis-korupsi yang 
sudah berakar dan beranak pinak disetiap level dan tatanan serta 
struktur masyarakat, dan ditengah harapannya yang begitu besar 
terhadap lembaga pemberantasan korupsi (KPK) - justru 
eksistensi dan kinerja KPK mendapat tantangan dari tokoh yang 
seharusnya menjadi bagian dari garda terdepan sebagai pihak 
yang memiliki komitment terhadap pemberantasan korupsi. 
Marzuki Alie, sebagai ketua DPR justru menyatakan perlunya KPK 
dibubarkan saja.  

Ibarat menonton perkelahian yang tak seimbang, pernyataan 
Marzuki Alie ramai-ramai di hakimi oleh sejumlah kalangan, dari 
praktisi/pegiat anti korupsi, pengamat, anggota legislatif, LSM 
dan sebagainya. Politisi Demokrat asal Palembang tersebut, 
seolah tak berdaya walau sanggup menghadapi berbagai pukulan 
telak atas statement yang diproduksinya sendiri.  

Walaupun ia memiliki banyak ruang untuk mengklarifikasi atau 
bahkan menjustifikasi pernyataannya, namun sejatinya Ia tak 
memiliki banyak kesempatan yang memungkinkan ia secara 
produktif bisa menjelaskan latar belakang, argumentasi dan 
paradigma berfikirnya mengenai persoalan eksistensi KPK. Sebab 
atmosfir persepsi dan diskusi publik semua sudah berada pada 
penilaian atas personality dan motif negatif Marzuki.  
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Jadi apapun klarifikasi maupun justifikasi Marzuki Alie, ia akan 
tenggelam dengan stigmatisasi publik terhadap dirinya. Ditambah 
memang situasi ini menjadi peluang yang sangat terbuka bagi 
penumpang lain, termasuk kompetitor politik untuk menggalang 
kekuatan sebagai bentuk penegasan korelatif bahwa sikap 
Marzuki Alie memang bertalian kelindan dengan kisruh politik 
atas sejumlah kasus di tubuh partainya. 

KPK memang lembaga ad hoc yang bersifat sementara. 

KPK adalah produk reformasi yang eksistensinya merupakan 
pilihan sekaligus konsekwensi logis atas mandulnya lembaga 
aparatur penegakan hukum di Indonesia. KPK lahir dibidani atas 
upaya atau ikhtiar masyarakat untuk menyelamatkan bangsa ini 
karena sejumlah catatan empiris terkait endemiknya penyakit 
moral secara kronis. Yakni kasus korupsi diberbagai level dan 
strata birokrasi di Indonesia dari pusat hingga daerah.  

Lembaga Adhoc ini kemudian diberikan kepercayaan dan 
kewenangan super untuk melakukan amanah konstitusional 
terkait upaya pemberantasan korupsi secara tepat, cepat dan 
sistematis.  

Harus diakui bahwa progress kinerja KPK luar biasa dalam hal 
pencegahan dan penindakan sejumlah kasus korupsi di Indonesia. 
Eksistensi dan Independensi KPK pada akhirnya menjadi oase 
digurun kedahagaan publik atas upaya menjadikan bangsa ini 
sebagai bangsa yang lebih bermartabat dan bermoral karena 
bebas praktek korupsi.  

Berbagai hasil yang telah dicapai oleh KPK selama ini kemudian 
mengikhtiarkan sejumlah komunitas, LSM dan pegiat anti korupsi 
lainnya untuk bersama-sama secara konstruktif mengawal 
eksistensi KPK dari berbagai ancaman dan praktek-praktek yang 
berupaya melemahkan kekuatan KPK sebagai salah satu lembaga 
yang masih tersisa kredibilitas dan harapannya di mata publik. 
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Namun demikian, sebagai lembaga Ad Hoc, eksistensi KPK dalam 
upaya penegakan hukum, khususnya terkait dengan persoalan 
penuntasan praktek tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-
undang bersifat sementara. Kesementaraan ini adalah sebagai 
sebuah konsekwensi logis karena kita sudah memiliki lembaga 
permanen dalam penegakan hukum, yaitu kepolisian dan 
kejaksaan. Dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, KPK 
masih merupakan institusi pendukung, bahkan penggerak utama 
bagi kedua lembaga tersebut dalam memerangi maraknya kasus 
korupsi.  

KPK dengan sendirinya akan dibubarkan sesuai dengan UU 
manakala kedua lembaga institusi tersebut, yaitu kepolisian dan 
kejaksaan sudah secara independen memiliki kewenangan dalam 
menuntaskan kasus-kasus korupsi, termasuk secara moral 
aparatur penegak hukumnya mampu menjadi benteng terakhir 
dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. Karena faktor 
tidak maksimalnya kedua institusi tersebut, akhirnya KPK dengan 
sejumlah kewenangan yang dimiliki, seolah-olah menjadi satu-
satunya lembaga superbody pemberantasan korupsi. 

Jadi, jika masyarakat dan bangsa ini mau konsisten, sebenarnya 
tidak ada pernyataan yang aneh dari Ketua DPR Marzuki Alie. 
Secara kontekstual pernyataan Marzuki Alie sangat jelas dan 
relevan. Bahwa KPK sebaiknya dibubarkan saja apabila tidak 
mampu memperoleh sumber daya manusia yang memiliki 
komitment dan integritas dalam pemberantasan korupsi.  

Pernyataan tersebut sejatinya menunjukkan bahwa Marzuki Alie 
dan kita semua memiliki persepsi yang sama terhadap persoalan 
kejahatan korupsi. Bahwa KPK harus diisi oleh orang-orang 
bermoral yang memiliki komitment dan integritas penegakan 
hukum itu pointnya. Sebagai institusi dengan kewenangan yang 
besar dan sebagai institusi yang menjadi motor pendukung dan 
penggerak bagi dua institusi penegakan hukum kita (polisi dan 
kejaksaan) yang sedang dirudung sakit kepercayaan oleh publik, 
maka sudah semestinya proses recruitment pimpinan KPK 
menjadi isu strategis yang harus menjadi concern kita semua 
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sebagai masyarakat yang peduli akan kelangsungan hidup KPK. 
Dalam kerangka itulah opini Marzuki Alie perlu di letakkan secara 
proporsional dan bijaksana. 

Menurut Pramono Anung, respons dan reaksi atas pernyataan 
Marzuki Alie yang dipersepsikan sebagian besar masyarakat 
sebagai ancaman serius demokrasi adalah berlebihan. Beberapa 
potongan dalam adegan pernyataan Marzuki Alie sangat setuju 
untuk disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa 
memaafkan koruptor adalah tindakan tidak masuk akal dan 
konyol. Koruptor akan tetap dimaafkan dan dapat menikmati 
kehidupannya kembali secara normal setelah ia secara setimpal 
melewati proses hukum baik pidana maupun perdata sebagai 
bentuk pertanggungjawabannya atas segala kejahatan korupsi 
yang dilakukan.  

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung selaku Ketua Rapat Paripurna menerima Berkas 
dari Mentri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, tentang Pencabutan PERPU Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2003 tentang Komisi 
Pemberantasn Tindak Pidana Korupsi dalam Rapat Paripurna diGedung DPR RI. 

jakarta(25/5)foto:doeh/parle/DS. Dok. DPR RI. 
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Marzuki Alie memang gagal memproduksi pernyataan yang 
efektif. Namun sebagai masyarakat sekaligus elit politik yang 
concern atas harapan yang besar di tubuh KPK dalam 
pemberantasan kejahatan korupsi, setidaknya secara empiris 
pernyataan ketua DPR tersebut memberikan sejumlah catatan-
catatan tegas kepada kita agar kita tetap fokus membentengi 
KPK, agar lembaga itu tetap secara kredibel dan memiliki 
integritas, konsisten dalam upaya penegakan supremasi hukum 
terkait kejahatan korupsi yang ada di Indonesia dari level pusat 
hingga level daerah. 

Fokus membentengi KPK bukan berarti semua pihak tanpa reserve 
membela KPK. Sejatinya KPK juga diisi oleh manusia-manusia 
biasa, yang senantiasa setiap saat diuji konsistensi dan 
kejujurannya sepanjang usia mereka memimpin KPK. Tanpa 
mengurangi rasa kepercayaan publik terhadap mereka, 
kredibilitas KPK juga berkorelasi kuat dengan perilaku pejabat/ 
pimpinannya. Jika publik konsisten atas harapannya terhadap 
KPK, maka diharapkan kita juga konsisten memiliki persepsi 
tentang sosok pemimpin KPK.  

Mereka memang orang biasa, tapi mereka adalah orang pilihan 
yang memiliki sejumlah konsekwensi ketika menjadi 
pejabat/pemimpin KPK. Bahkan jika mau jujur, jika mereka 
berpegang teguh untuk mengkonstruksi institusi KPK, maka 
seharusnya personal previladge dan hak-hal pribadi mereka harus 
dengan ikhlas tercerabut dari akarnya demi bangsa dan negara. 
Sebab aspek itulah yang membedakan mereka dengan pejabat 
publik lainnya di institusi kepolisian maupun kejaksaan. 
Bercakap-cakap saja dengan tersangka koruptor di acara 
pernikahan teman, itu saja sebenarnya sudah melukai hati publik.  

Salah satu konteks pernyataan Marzuki Alie adalah ketika 
beberapa pimpinan KPK di sebut oleh Muhammad Nazarudin. 
Dalam testimoninya, Nazarudin mengungkap sejumlah 
keterlibatan pimpinan KPK yang diduga melakukan negosiasi 
untuk menghapus penyidikan atas beberapa kasus yang juga 
melibatkan Nazarudin. Karena buron dan statusnya sebagai 
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tersangka tindak pidana korupsi atas sejumlah proyek, 
pernyataan Nazarudin hampir saja diabaikan publik.  

Kalau kita mau jujur dalam konteks itu, pernyataan Ketua DPR 
sangat relevan, bahwa kepercayaan publik terhadap KPK, 
haruslah diimbangi oleh pimpinan KPK untuk bersikap jujur dan 
terbuka kepada masyarakat. Terlepas terbukti atau tidak 
pernyataan Nazarudin terhadap sejumlah pimpinan KPK tersebut, 
menurut saya amat relevan dan tidak konyol apabila mereka 
segera mundur karena sudah memainkan kejujuran dalam dirinya 
dihadapan publik. Ketidakjujuran sejatinya pintu orang yang 
melakukan kebohongan. Itulah salah satu catatan tegas atas 
pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie. 

Mendramatisasi analisa mengenai adanya grand design atau 
skenario untuk melemahkan KPK dan seterusnya itu menurut saya 
pada akhirnya hanyalah menegasi kita tentang adanya masalah 
krusial di tubuh KPK yang juga secara urgen mesti dibenahi. 
Kekhawatiran pribadi saya ini beralasan mengingat secara empiris 
kasus “kriminalisasi KPK” beberapa waktu lalu telah berhasil 
menutup semua pintu bagi sejumlah masyarakat yang memiliki 
testimoni dan sejumlah fakta mengenai keterlibatan pimpinan 
KPK.  

Pada waktu itu, isu lebih menenggelamkan informasi mengenai 
sepak terjang dan keterlibatan pimpinan yang sekarang juga 
disebut oleh Nazarudin terlibat dalam persengkongkolan jahat. 

Menurut Pramono Anung, masalah tersebut menunjukkan bahwa 
pemberantasan korupsi saat ini memang tengah memasuki titik 
kritis. Mandegnya aksi heroik KPK terkait kasus yang melibatkan 
sejumlah pusat kekuasaan, tentunya telah berimbas pada 
pelemahan demokrasi.  

Pram menyimpulkan bahwa aksi pemberantasan korupsi di 
Indonesia nyaris menemui ajal. KPK selaku lembaga 
pemberantasan korupsi secara extraordinary, akhirnya tak 
menunjukkan performa maksimal menghadapi lingkaran 
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kekuasaan. Oleh karenanya, pimpimnan KPK jilid III yang baru 
terbentuk semoga bercermin kembali bahwa kelahiran KPK dalam 
penegakan hukum merupakan jalan keluar atas melemahnya 
pemberantasan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan.  

Kasus Nazarudin menurut Pramono Anung menunjukkan bahwa 
KPK berkesan ragu-ragu atasi kasus yang melibatkan lingkaran 
kekuasaan. Ini namanya juga tebang pilih, sikap inilah yang 
membahayakan demokrasi. Karena demokrasi substansial takkan 
dicapai tanpa penegakan hukum substansial. Sementara sikap KPK 
malah menunjukkan penegakan hukum prosedural. Menurut Pram 
KPK tidak menunjukkan kelebihan dari kejaksaan dan kepolisian. 
Padahal kelahiran KPK ditujukan untuk mandegnya penegakan 
hukum terhadap orang-orang di lingkaran kekuasan.  

Dengan kata lain KPK Jilid III pimpinan Abraham Samad harus 
kembali ke khittah awal. Jangan terjebak keragu-raguan, 
lembaga extraordinary masih dibutuhkan di negara ini.  

Bersama Priyo Budi Santoso dan Anis Matta : “Aksi pemberantasan korupsi 

di Indonesia nyaris menemui ajal”. 
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Bersama Ketua KPK Jilid II Busyro Muqodas : “Pemberantasan korupsi saat ini 
memang tengah memasuki titik kritis. Mandegnya aksi heroik KPK terkait kasus yang 
melibatkan sejumlah pusat kekuasaan, tentunya telah berimbas pada pelemahan 
demokrasi”.  
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Buruknya Pembinaan Kader Parpol Mempengaruhi 
Kualitas dan Eksistensi DPR di Mata Publik 

 
 
Citra DPR terus menurun seiring banyaknya kader parpol yang 
bermasalah dimata publik. Dari persoalan administratif dan 
kedisiplinan, Ketidakcakapan individu akibat tidak kompeten 
sehingga hanya jadi “penggembira” di ruang-ruang sidang, 
buruknya kinerja karena rendahnya produktivitas penyelesaian 
rancangan undang-undang, sampai tudingan DPR menjadi 
“sarang“ bagi orang-orang yang tersangkut kasus hukum.  

Menurut Pramono Anung, Banjir kritik tersebut dapat dikatakan 
sebagai bentuk keprihatinan kolektif masyarakat terhadap 
anggota DPR yang harus disikapi secara positif. 

Bahkan hal tersebut perlu dijadikan momentum untuk melakukan 
perbaikan dari segala dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh DPR, 
mengingat DPR ini memiliki peran yang amat sentral dan strategis 
dalam menentukan arah dan nasib bangsa ini ke depan. 

Wakil Ketua DPR Pramono Anung juga menilai saat ini sangat 
urgen untuk melakukan upaya peningkatan kaderisasi parpol 
untuk mendongkrak prestasi anggota DPR kita kedepan. 
 
Menurut Pram, ada dua hal yang menyebabkan kondisi tersebut 
terjadi. Pertama menyangkut masalah kaderisasi masing-masing 
partai. Semenjak pemilu 2004-2009 persoalan pengkaderan di 
internal partai politik secara umum dirasakan belum keliatan 
baik. Akibat persoalan inilah seringkali menjadikan sikap 
pragmatisme politik seorang politisi ebih dominan ketimbang 
tujuan idealnya menjadi seorang wakil rakyat di DPR. Hal ini 
disebabkan antara lain karena proses menjadi caleg melalui 
pemilu memerlukan biaya yang sangat besar.  
 
Oleh karenanya berbagai pihak terutama DPR bersama 
pemerintah harus memikirkan bagaimana kedepan proses 
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tersebut menjadi lebih efisien. Akibat besarnya modal untuk 
menjadi seorang wakil rakyat itulah maka membut caleg harus 
berpikir keras untuk mengembalikan modalnya. 

Faktor berikutnya terkait upaya untuk mendongkrak prestasi 
anggota DPR adalah menyangkut masalah kompetensi dan 
integritas para wakil rakyat kita. Pokok pangkal ini tentu saja 
berangkat dari fakta empiris tentang eksistensi para wakil rakyat 
dalam mengemban tugas dan fungsi legislasi-termasuk di 
dalamnya mengenai masalah etika dan tanggung jawab moral 
mereka.  

Pemilu 2014 memang lebih kurang 3 tahun lagi kedepan. Namun 
sebagai evaluasi, tiada jalan yang paling efektif selain 
merekonstruksi paradigma eksistensi para wakil rakyat kita 
sebagai representasi parpol di dewan perwakilan rakyat maupun 
daerah. Sejatinya keberadaan mereka haruslah merujuk pada 3 
komponen utama personality, yaitu kompetensi, sikap dan 
perilakunya. Kesemua itu untuk tujuan menghadirkan para wakil 
rakyat yang memang memiliki kemampuan intelektual sesuai 
dengan bidangnya-memiliki kinerja baik-punya integritas dan 
dedikasi terhadap rakyat. 

Rekonstruksi eksistensi wakil rakyat tentu harus dimulai dari hasil 
menganalogikan komposisi wakil rakyat kita saat ini. Dari hasil 
analogi inilah sejatinya kita bisa membangun komitment das 
solen tentang eksistensi wakil rakyat kita sesungguhnya.  

Kalau di telisik persebaran komposisi anggota DPR kita dapat 
dapat dibagi kedalam 3 kualifikasi : pertama, kualifikasi anggota 
DPR yang memiliki idealisme sangat kuat. Jika dicermati 
Masyarakat kita sebenarnya bisa menilai dari karakteristik 
anggota DPR kita ini dengan ciri-ciri sederhana, yaitu berfikir 
jernih, tulus berpihak pada rakyat dan terutama sekali adalah 
cerdas dan menjunjung aturan main dan etika komunikasi. Tipikal 
sosok yang seperti ini juga terlihat dari sangat baiknya kinerja 
dan kehadirannya di tugas-tugas legislasi.  
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Kedua, kualifikasi anggota DPR kita yang pragmatis-oppurtunis. 
Tipikal sosok anggota DPR kita ini sangat kentara. Terlihat dari 
tidak konsistensinya antara ucapan dan tindakan, cenderung 
mengedepankan kekuatan logika ketimbang obyektifitas dan 
kejernihan masalah, Psudois demokrasi namun sejatinya sangat 
partisan dan sektarian bahkan keliatan sekali memanfaatkan 
jabatan hanya untuk kepentingan mengamankan posisi 
pribadinya, hanya concern pada tema-tema yang bertitik tolak 
pada kepentingan pribadi dan golongannya, kutu loncat dan tidak 
produktif secara intelektual di tugas-tugas legislasinya.  

Ketiga adalah kualifikasi Tipikal anggota DPR yang didefinisikan 
sebagai kelompok koboi. Ciri khusus dari kelompok ini 
kebanyakan dihuni oleh kelompok orang yang “baru” belajar 
politik tapi punya kesempatan gampang untuk duduk di DPR. Kita 
bisa cermati kualifikasi ini telah melahirkan sosok-sosok yang 
meledak-ledak, berfikir jangka pendek, cenderung menabrak 
aturan main dan etika serta tata tertib fungsi kerja legislasi dan 
yang paling ekstrem adalah kelompok koboi ini sangat ingin 
secara instan menjadi tokoh nasional walaupun kapasitas dan 
pengalamannya masih teramat dangkal. 

Ketiga kualifikasi tersebut menjadi persebaran yang menarik 
dalam melihat wajah anggota DPR kita. Pola yang ideal adalah 
kualifikasi idealisme mendominasi karakter anggota DPR lainnnya.  

Namun kenyataanya tokoh-tokoh yang memiliki idealisme kuat 
justru menjadi kelompok yang “kesepian” ditengah dinamika 
kinerja dan tata laksana aktivitas DPR. Walaupun masyarakat kita 
tidak bisa serta merta memiliki parameter obyektif tentang ini, 
namun fakta empiris telah menjadi bagian dari realita memori 
masyarakat kita tentang kualitas anggota DPR kita itu. 

Jika partai politik tidak segera bangun dari tidurnya terkait 
proses kualifikasi dan kompetensi kader anggotanya, termasuk 
melakukan konsensus untuk perubahan konstruktif sistem pemilu 
yang akan datang, maka tidak akan ada perubahan yang signifikan 
secara positif untuk menghadirkan sosok atau wajah anggota DPR 
kita sesuai dengan harapan rakyat.  
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Seperti yang telah disebutkan diatas, salah satu faktor yang 
sangat mendasar yang memberikan kontribusi terhadap karakter 
calon legislatif kita adalah karena memang tidak berjalan 
maksimalnya peran partai politik dalam melakukan proses 
kaderisasi anggota yang akan duduk menjadi anggota DPR.  

Pramono Anung menilai rapuhnya sistem kaderisasi dan pola 
perekrutan di internal partai sejatinya telah mengikis militansi 
kader, serta telah mendorong sejumlah parpol bersikap pragmatis 
dalam menggerakkan mesin organisasi maupun mengikat 
konstituennya. Dan salah satu strategi atau pola instan yang 
banyak dijalankan sekarang tak lain adalah dengan melakukan 
pendekatan politik uang. 

Pendekatan ini disadari atau tidak, sejatinya tidak saja telah 
menciderai kehidupan berdemokrasi, tapi sekaligus memunculkan 
tuduhan publik bahwa parpol telah menjadi episentrum dari 
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Tuduhan ini bahkan seolah memperoleh pembenaran lantaran tak 
sedikit kader parpol yang dalam konteks ini berperan bak mesin 
pengumpul uang bagi partainya dan mendapat "perlindungan dan 
pembelaan" manakala tersangkut perkara korupsi. 

Oleh karena itu, menurut Pram, pembenahan kualitas DPR tidak 
bisa tidak harus dimulai dari peningkatan kualitas parpol. Seiring 
dengan semakin kuatnya kesepakatan untuk terus memperkokoh 
fondasi demokrasi. Dan parpol tentunya juga harus berkomitmen 
untuk terus melakukan perubahan hingga pada gilirannya 
terinstitusionalisasi menjadi organisasi partai politik yang modern 
dan demokratis. 

Perbaikan sistem kaderisasi menjadi keniscayaan yang tak bisa 
ditawar lagi untuk menghadapi pemilu 2014 mendatang. Di luar 
itu, oligarki dan sentralisasi kebijakan yang kini masih terlihat 
kuat di sejumlah partai rasanya juga perlu segera dipangkas, 
karena kondisi demikian tak sehat lagi bagi berkembangnya 
demokrasi. 
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Oleh karenanya, wacana pemberdayaan kader parpol melalui 
karantina politik yang sistematis, kontinu dan terpogram sangat 
dibutuhkan oleh parpol untuk memberikan elektabilitas anggota 
parpol sebagai calon wakil rakyat. Paling tidak dengan cara itu 
parpol juga tidak akan mendapatkan cek kosong yang diberikan 
kader parpol sebagai calon legislatif terhadap parpol dan daerah 
pemilih yang diwakilinya. Belum terlambat bagi partai politik 
melakukan itu. Bukankah pepatah mengatakan ”besi mesti 
ditempa selagi panas ?” 

Bersama Fungsionaris dan para Pimpinan PDIP. “Saya termasuk yang 

membangun sistem” foto : SCTV 
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Menyoal Kritik Ketua KPK tentang Gaya hidup anggota 
DPR dan kinerja Menteri Asal Parpol 

 

Ketua KPK jlid II, Busyro Muqodas pernah mengkritik anggota DPR 
yang kerap bergaya hidup hedonis dan perlente. Dikatakannya 
pula DPR kerap dihuni pemberhala nafsu dan syahwat politik 
kekuasaan dengan moralitas rendah yang mengakibatkan 
berakarnya budaya korupsi.  

Bahkan tak hanya DPR yang disinggung oleh mantan ketua Komisi 
Yudisial tersebut. Para menteri yang berasal dari parpol pun tak 
luput dari sentilannya. Busyro mengatakan, menteri yang dipilih 
dari parpol lebih cenderung melakukan korupsi daripada 
berprestasi. Dirinya pun menyarankan baiknya menteri itu 
ditunjuk dari kalangan profesional seperti dari perguruan tinggi 
ataupun LSM. 

Menanggapi kritik tersebut, anggota dewan cepat-cepat bereaksi. 
Bahwa pernyataan ketua KPK tersebut dianggap sebagai suatu 
sikap politik ketua KPK itu terkait kepentingan posisinya dimasa 
datang, atau mencari simpati dan popularitas publik, bahkan 
secara politis pernyataan Busyro dianggap sebagai upaya untuk 
melemahkan eksistensi dan kekuasaan DPR.  

Sinyalemen Ketua KPK Busyro Muqodas tentang gaya hidup 
hedonis, seharusnya tidak perlu menjadi polemik. Sebagai sebuah 
kritik, pernyataan tersebut tentu memiliki latar belakang 
beberapa fakta yang menjadi dasar mengapa seorang pimpinan 
KPK menyatakan pendapat demikian.  

Jika-pun rakyat melihat kenyataan di gedung DPR di Senayan, 
memang pernyataan Busyro memiliki relevansinya. Tengok saja 
lapangan parkir gedung itu yang mirip galeri mobil mewah. 
Sejumlah mobil mewah yang menjadi tunggangan para politikus 
tersusun rapi di halaman parkir. Mulai jenis Alphard hingga 
Bentley Continental GT senilai Rp.7 miliar ada di sana. 
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Sebaliknya juga fakta bahwa ruang rapat paripurna DPR sering 
diisi kursi kosong. Lebih miris lagi, rapat yang dihadiri segelintir 
wakil rakyat  kadang tetap digelar meski menabrak aturan. 
Padahal, salah satu kewajiban anggota DPR ialah menghadiri 
rapat dan harus memenuhi kuorum. 

Menurut Pramono Anung, ucapan Busyro dianalogikan sebagai 
pernyataan yang tidak etis untuk diucapkan oleh seorang 
pimpinan lembaga negara. Statement itu seperti menggarami 
laut. Enak didengar tapi, Pram tidak yakin pimpinan KPK berani. 
Padahal yang menyampaikan adalah Ketua KPK dan tentu ucapan 
tersebut ada konsekuensinya. Yakni membuktikan ucapannya 
dengan data. 

Menurut mantan Sekjen PDIP tersebut, ucapan Busyro sangat 
bermasalah. Pasalnya Busyro adalah Ketua KPK yang harus 
membuktikan ucapannya dengan data. Jika ketua KPK memiliki 
data, menurut Pram sebaiknya tidak usah banyak bicara. Tangkap 
saja kalau berani. 

Dalam konteks yang lain, menurut Pramono pernyataan Busyro 
juga tidak tepat. Pram khawatir lama-lama Busyro juga melarang 
calon presiden dari parpol. ”Presiden boleh (dari parpol), masak 
menterinya enggak boleh”. Jika ada menteri melakukan 
pelanggaran, KPK bisa langsung menindaknya. Sehingga soal 
menteri dari parpol tidak perlu jadi polemik dan dijadikan alasan. 

KPK tugas utamanya adalah melakukan pencegahan dan 
pemberantasan korupsi. Kalau memang sudah ada indikasi, 
siapapun menterinya, ya ditindak.  Pram justru agak heran 
lantaran ada menteri yang terindikasi melakukan tindak korupsi, 
namun KPK tidak menangkapnya. Bila itu dilakukan oleh ketua 
KPK maka akan lebih elok daripada mempermasalahkan menteri 
dari partai.  

Pram mencurigai pernyataan Busyro sejatinya menunjukkan 
kecemasan yang bersangkutan karena merasa gagal memimpin 
KPK. Lembaga KPK yang dimpimpinya terkesan tidak berdaya 
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menghadapi intervensi politik kekuasaan akibat dugaan 
keterlibatan menteri yang terindikasi kasus korupi, namun KPK 
tidak berani menindaknya.  

Akibat ucapan Busyro yang menimbulkan polemik tersebut, Pram 
mengkhawatirkan hubungan antara lembaga negara yakni DPR 
dengan KPK bukan malah makin sinergis, namun sebaliknya akan 
terjadi Gap. Indikasi itu mulai dirasakan ketika dalam rapat kerja 
antara KPK dengan komisi III DPR tekait pengawasan kinerja KPK, 
kerap dihadapi dengan sikap panas antara KPK dengan DPR. 

Contoh kasus misalnya ketika anggota Banggar DPR secara masal 
dipanggil KPK tanpa jelas statusnya terkait dengan dugaan 
korupsi di badan anggaran DPR. Akibat urusan teknis tersebut, 
hubungan KPK dengan DPR makin panas. Dalam rapat konsultasi 
dengan pimpinan DPR antara KPK dengan badan anggaran dan 
komisi III, akhirnya muncul ucapan yang juga tidak etis dari 
anggota DPR tentang KPK. Menurut ketua Komisi III Beny K. 
Harman, Tindak tanduk KPK sama jahatnya dengan teroris, 
bahkan salah satu anggota komisi III, Fahri Hamzah menyatakan 
niatnya untuk menggalang kekuatan membubarkan KPK.  

Pernyataan Busyro ditengarai sebagai puncak dari ”kekesalan” 
Busyro terhadap DPR. Sebaliknya dengan ucapan Busyro tersebut 
DPR pun seakan menjadikan Busyro menjadi musuh bersama, 
karena pernyataan Busyro selalu menyinggung perasaan anggota 
DPR. 

Himbauan pun disampaikan oleh Pramono kepada Busyro. Pram 
menghimbau kepada ketua KPK tersebut agar jangan terlalu 
banyak bicara yang tidak penting.  Menurutnya, jika memang 
pihaknya (KPK) menemukan adanya sebuah indikasi pelanggaran, 
tidak usah diucapkan tapi lebih baik langsung ditindak. 

Terkait dengan polemik tersebut, Pram berharap semua diakhiri 
dengan saling introspeksi. Khusus kepada KPK sebaiknya KPK 
fokus pada upaya pencegahan dan penindakan. Memainkan 
panggung media sebagai bentuk upaya untuk menunjukkan 
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eksistensi ditengah ekspektasi publik yang amat besar terhadap 
penuntasan kasus-kasus korupsi besar, tanpa dibarengi oleh 
tindakan nyata yang benar-benar berani menangkap tokoh-tokoh 
penting terkait dugaan korupsi yang dilakukannya, sejatinya 
hanya menjadikan problem di KPK semakin kompleks.  

Problem itu kemudian akan berimplikasi kepada semakin 
percayanya publik terhadap kegamangan KPK selama ini dalam 
memberantas korupsi yang melibatkan elit politik di pusat 
kekuasaan. 

Sebaliknya tudingan ketua KPK kepada anggota DPR dan para 
menteri juga harus diberikan catatan tegas. Yakni apa yang 
disampaikan Ketua KPK tersebut secara moral memang ada 
benarnya. Sangat tidak elok dan tidak simpatik apabila wakil 
rakyat mempertontonkan gaya hidup mewah dan perlente.  

Sejatinya Wakil rakyat adalah contoh teladan seorang pemimpin 
kepada rakyat. Dan tidak ada pelajaran positif apapun kepada 
rakyat dengan mempertontonkan berbagai kemewahan dan gaya 
hidup tersebut kepada rakyat. Rakyat justru semakin tidak 
memiliki simpati dan empati terhadap wakilnya di DPR.  

Sebaliknya kritikan Busyro kepada para menteri yang berasal dari 
parpol juga menjadi catatan penting bagi pemerintahan SBY dan 
bagi parpol koalisi. Walaupun Pram juga tidak sependapat 
kompetensi dan kinerja dikaitkan dengan asal usul menteri dari 
parpol, Namun sejatinya siapapun menteri dan dari manapun 
asalnya, persoalan kompetensi dan integritas menjadi hal yang 
paling mutlak untuk menilai apakah seorang pejabat negara 
memang layak dan otentik menduduki jabatannya.  

Mudah-mudahan KPK jilid III pimpinan Abraham Samad, mampu 
menjawab semua harapan dan ekspektasi pubik terhadap kinerja 
pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tidak cukup cuma 
retorika tapi tindakan nyata. Buktikan bahwa KPK Jilid III 
memiliki konsistensi antara ucapan ketika mengungkapkan 
komitmentnya menjadi pimpinan KPK dengan perbuatannya 
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dilapangan. Yakni menindak siapapun pelaku korupsi termasuk 
yang melibatkan tokoh-tokoh penting di episentrum kekuasaan, 
baik di eksekutif maupun legislatif dan dilembaga-lembaga tinggi 
negara lainnya, baik dipusat maupun didaerah. 

 

Pramono Anung (Kiri) ketika memberikan masukan tentang strategi 
komunikasi politik kepada Megawati disela-sela break acara debat calon 
Presiden, 2009. 
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 Pertumbuhan Ekonomi Hanya Retorika 

 

Diberbagai kesempatan pemerintah SBY kerap memberikan 
informasi kepada publik tentang prestasi pembangunan ekonomi 
Indonesia. Dalam konteks realisasi investasi misalnya, pemerintah 
kerap mengemukakan bahwa pencapaian realisasi investasi telah 
menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejehteraan rakyat. 
Bahkan diberbagai kesempatan pemerintah dengan bangganya 
mengatakan, Indonesia menjadi salah satu contoh bagi dunia 
karena keberhasilannya keluar dan mampu mengantisipasi krisis 
keuangan global baru-baru ini. 

Dalam konteks masuknya investor ke Indonesia, barangkali 
pernyataan pemerintah sangat tepat. Pemerintah, melalui 
regulasi dan deregulasinya, terutama terkait kebijakan tata 
kelola iklim investasi untuk tujuan mendatangkan investor, telah 
berhasil menaikkan rating Indonesia sebagai negara tujuan 
investasi. Dengan asumsi itulah ekonomi dikatakan tumbuh dan 
bergerak. Bahkan parameter pertumbuhan 6 % lebih untuk tahun 
ini yang berhasil dicanangkan pemerintah, telah di claim sebagai 
prestasi pemerintah di bidang ekonomi. 

Persoalannya adalah apakah naiknya pertumbuhan ekonomi 
sebesar 6 % lebih itu hanya berhenti pada target nilai pencapaian 
realisasi investasi ? jawabannya tentu tidak. Sebab pembangunan 
ekonomi suatu bangsa tidak saja diukur dari aspek besaran 
kuantitatif jumlah dan nilai investasi saja. Tapi apakah 
pertumbuhan tersebut memiliki economic effect pada proses 
pemberdayaan dan kualitas masyarakat kita secara keseluruhan. 
Itu yang menjadi persoalan krusial masalah ekonomi bangsa ini. 
Terlebih lebih adalah apakah pembangunan ekonomi yang saat ini 
dilaksanakan sesuai dengan konsep dan sistem ekonomi 
konstitusional Indonesia. 

Sejatinya banyak kalangan yang mengatakan bahwa pertumbuhan 
ekonomi sebesar 6 % lebih itu hanyalah retorika politik – ekonomi 
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pemerintah. Sebab jika dilihat berdasarkan indeks kualitas hidup 
masyarakat kita, termasuk indeks pergerakan dunia industri 
nasional kita ternyata paradoks dengan apa yang dikemukakan 
pemerintah. Pendek kata, ternyata selama 5 tahun pemerintahan 
SBY ditambah 2 tahun pemerintahan SBY – Budiono, sektor 
ekonomi kita tumbuh stagnan bahkan cenderung degradatif.  

Fakta ini sudah banyak dikemukakan oleh lembaga-lembaga 
peneliti bidang ekonomi baik yang berbasis penelitian akademis 
di kampus, maupun penelitian yang dilakukan oleh lembaga 
Swadaya Masyarakat berbasiskan “economic concern” terkait 
fakta-fakta empiris dilapangan. 

Sebagian besar pengamat dan lembaga peneliti tersebut 
mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang digadang-
gadang pemerintah itu tidaklah berdampak menggerakkan sektor 
riil dan meningkatkan kesejahteraan. Angka-angka pertumbuhan 
dan realisasi investasi itu sama sekali menunjukkan indikator 
simbolik, bahwa iklim investasi telah tumbuh positif. Pemerintah 
memang telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
hingga di atas enam persen. Namun pencapaian target 
pertumbuhan tersebut tidak dapat menggerakkan sektor riil dan 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Ini ironi, sebab selama ini terlihat jelas bahwa kebijakan 
kementerian bidang ekonomi pemerintah, sama sekali tidak 
memperlihatkan dampak menurunnya pengangguran dan 
kemiskinan, terlebih-lebih keberpihakannya terhadap sektor 
industri nasional sebagai tulang punggung terjadinya trickel down 
efect dalam perekonomian. Banyak kalangan yang justru 
menempatkan Pertumbuhan ekonomi dengan target realisasi yang 
ambisus malah justru menyebabkan semakin lebarnya tingkat 
kesenjangan ekonomi di Indonesia. 

Di samping tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, 
rakyat juga harus membayar ongkos pertumbuhan ekonomi 
dengan semakin beratnya beban hutang pemerintah Indonesia. 
Misalnya saja, hutang obligasi pemerintah saat ini saja sudah 
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mencapai lebih dari Rp 1.000 trilyun lebih. Sedangkan hutang luar 
negeri lebih dari Rp 573 trilyun. Dengan gambaran itu saja 
sebenarnya pemerintah haruslah hati-hati untuk mengemukakan 
bahwa pertumbuhan ekonomi kita telah berdampak pada 
kemajuan bidang ekonomi terlebih-lebih berdampak pada sektor-
sektor strategis pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. 
Misalnya lapangan pekerjaan dan gairahnya sektor industri 
nasional. belum lagi kita membandingkannya dengan komposisi 
penerimaan dan hutang negara dalam neraca APBN kita. 

Menurut wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung gambaran mengenai 
pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan pemerintah dan realitas 
kondisi ekonomi yang dialami rakyat menunjukkan pemerintah 
hanyalah sekedar beretorika tentang asumsi keberhasilan 
ekonomi. Padahal kenyataannya di tengah masyarakat tidak 
demikian. Malah sebaliknya.  

Pram berandai-andai, apabila dulu seandainya Jusuf Kalla (JK) 
memenangkan pemilu 2009 dan berhasil menjadi Presiden, 
pastilah nasib Indonesia tidak akan seperti saat ini, dimana 
pertumbuhan ekonomi secara makro tidak berdampak pada 
ekonomi pada level bawah. 

Pram mengritik kebijakan pemerintah yang semakin liberal dalam 
mengelola sumber daya ekonomi nasional.  

Memang setiap pemimpin memiliki gaya masing-masing dalam 
memimpin sebuah negara. Dan itu bisa menjadi faktor dalam 
mengubah bangsa menjadi lebih baik.  

"Terus terang saya memberikan apresiasi kepada pemimpin yang 
ada. Namun dalam konteks ketika kesempatan pertumbuhan 
ekonomi ini luar biasa, harusnya ada banyak hal pertumbuhan 
yang lebih baik. 

Salah satu indikator semakin liberalnya kebijakan ekonomi 
nasional menurut Pram adalah ketika saat ini nilai 
kegotongroyongan telah hilang di Indonesia sebagai bangsa yang 
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besar. Padahal Pancasila merupakan sebuah ideologi negara 
terlengkap yang diakui dunia. Sehingga berimbas kepada 
lemahnya generasi muda yang lalai untuk belajar menghargai 
bangsanya sendiri. Hal tersebut berdampak pada minimnya 
pemimpin-pemimpi bangsa yang mampu menjawab keresahan 
seluruh elemen masyarakat. 

"Kita kurang punya pemimpin. Seorang pemimpin tidak perlu 
memperbanyak citranya karena ujung (dari sebuah 
kepemimpinan) nya adalah keadilan dan kesejahteraan rakyat” 

Terkait dengan kesenjangan antara retorika pertumbuhan 
ekonomi dengan kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat, 
Pram mengungkapkan ada beberapa aspek mendasar mengapa 
pertumbuhan ekonomi kita dikatakan tidak memiliki implikasi 
positif terhadap iklim makro maupun mikro ekonomi kita.  

Pertama. Kebijakan ekonomi kita cenderung mengedepankan 
konsep liberalisasi ekonomi dan keberpihakan terhadap pasar 
serta sangat tergantung kepada kepentingan dan kekuasaan 
asing. Tengok saja kebijakan salah satu menteri di kabinet SBY. 
Kebijakan menteri bidang ekonomi SBY saat ini cenderung 
mengedepankan kebijakan yang memprioritaskan penanaman 
modal asing dengan salah satu cara yang paling gampang, yakni 
melakukan privatisasi BUMN, reformasi agraria dan reformasi 
perizinan untuk memudahkan jalan asing masuk dan menguasai 
kedaulatan ekonomi Indonesia. 

Mindset ekonomi pejabat kita adalah mindset ekonomi jangka 
pendek yang hanya berfikir dalam konteks melaksanakan program 
kerja kementeriannya. Padahal seharusnya jauh sebenarnya 
kebijakan tersebut haruslah berdampak pada terbangunnya 
konstruksi ekonomi. Program dan kebijakan tersebut jelas hanya 
memberi keuntungan dalam jangka pendek.  

Teorinya sederhana, teori manapun mengatakan orang yang 
menanamkan duitnya di Indonesia, pastilah akan mengambil 
seluruh keuntungan bisnisnya yang dilakukannya di Indonesia. 
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Lihat saja sumber-sumber strategis bidang energi yang telah 
dikuasai mereka. 

Biar bagaimanapun asing akan mengambil kesempatan di balik 
kesempitan. Itulah kiranya ucapan pepatah yang tepat untuk 
menggambarkan upaya neoliberalisme dalam bentuk kebijakan 
yang saat ini dikampanyekan pembantu SBY tersebut melalui 
roadmap investment-nya, untuk semakin menancapkan taringnya 
di negeri ini. Betapa tidak, dengan justifikasi bahwa birokrasi dan 
koordinasi kita justru menghambat investor asing masuk, 
pemerintah akhirnya menghapus peraturan daerah. Tidak 
tanggung-tanggung, setidaknya terdapat 1800 perda yang dihapus 
dengan alasan itu. 

Keberadaan dominasi asing inilah yang pada akhirnya membuat 
peta iklim investasi domestik tidak mampu mengkonstruksi dan 
memberikan kontribusi berarti bagi kesejahteraan masyarakat. 
Kebijakan pro asing yang tidak diimbangi dengan kebijakan 
revitalisasi pengusaha domestik menyebabkan kesenjangan yang 
pada akhirnya membuat perekonomian kita terpuruk. Sebab 
hampir semua sektor-sektor strategis telah dikuasai asing. 
Sementara investor domestik tidak diberikan jalan keberpihakan 
dan kesempatan yang obyektif untuk terlibat secara kompetitif 
dalam iklim persaingan. Bahkan kepala BKPM sendiri 
mengungkapkan tentang ketidakmampuan dan tidak 
kompetennya pengusaha nasional kita. Ini sungguh ironis. 

Kedua, tidak berdampaknya pertumbuhan ekonomi pada struktur 
kesejahteraan masyarakat terjadi karena kebijakan perdagangan 
kita, yang dilakukan oleh menteri perdagangan cenderung tidak 
meletakkan kepentingan industri nasional sebagai tulang 
punggung pemasukan negara selain sektor pajak. Kebijakan 
menteri Perdagangan justru meletakkan fundamental 
perekonomian pada arah terjadinya deindustrialisasi yang kental. 
Regulasi tentang bea masuk impor barang dan jasa dan 
kemudahan serta pengurangan bea tarif masuk lainnya termasuk 
pembebasan tarif untuk produk-produk kebutuhan pokok, kerap 
menjadi prioritas penting menteri untuk memberikan jalan 
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liberalisasi ekonomi dengan konsep mekanisme pasar bebas 
terealisasi dengan baik. Akibatnya saat ini bisa ditebak. 

Membanjirnya produk asing dengan harga murah telah 
merontokkan industri nasional dalam skala yang sangat massif. 
Sementara industri nasional masih tetap tidak bisa keluar dari 
kendala hambatan berproduksi yang seharusnya menjadi 
kewajiban pemerintah terkait upaya kontinuiti aktivitas mereka. 
Misalnya saja, beban pajak ekspor yang sangat besar, tarif biaya 
listrik yang terus membumbung tinggi, dan harga kebutuhan 
bahan baku industri yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah, 
menjadikan biaya ekonomi industri nasional kita menjadi tinggi, 
yang pada akhirnya tidak mampu bersaing dengan produk import 
yang jauh lebih murah. 

Dengan dasar empiris ini, fakta terjadinya deindustrialisasi di 
Indonesia sudah nampak jelas. Dalam editorial salah satu media 
massa dikemukakan mengenai Hasil survei Ikatan Sarjana 
Ekonomi Indonesia (ISEI) di lima provinsi pada 2010 yang 
meneguhkan fakta itu. Banyak pengusaha kecil dan menengah 
beralih menjadi pedagang, karena banyaknya hambatan 
berproduksi. 

Kalau industri nasional ambruk, sudah bisa bisa dibayangkan 
pengangguran akan terus meningkat akibat banyaknya pemutusan 
hubungan kerja. Dampak selanjutnya, jumlah orang miskin yang 
diklaim pemerintah mulai berkurang, dipastikan membengkak 
lagi. 

Pemerintah seperti membiarkan industri nasional seperti anak tiri 
di negeri sendiri. Mereka hidup bagaikan tanpa memiliki 
pemerintah. Mereka berperang sendiri melawan rupa-rupa 
persoalan. Meminta bantuan pemerintah, yang diminta bantuan 
malah menuding para pengusaha cengeng dan suka mengeluh. 

Padahal, tanda-tanda menuju deindustrialisasi sudah mulai 
tampak lima tahun lalu. Itu bisa dibaca dari pertumbuhan industri 
nasional yang terus turun dalam empat tahun terakhir. Pada 
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2004, pertumbuhan industri masih 7,5%. Tapi pada 2005 turun 
menjadi 5,9%, tahun berikutnya melorot menjadi 5,3%, dan pada 
2007 hanya tumbuh 5,15%.  Pada 2008 industri kita tumbuh 
3,66%. Bahkan, pada 2009, akibat krisis ekonomi global industri 
kita cuma tumbuh 2,6%. 

Padahal, pada masa sebelum krisis ekonomi 1997-1998, 
perekonomian nasional sangat ditopang industri yang tumbuh 
rata-rata 12% per tahun. Kini, pertumbuhan industri kita lebih 
rendah daripada pertumbuhan produk domestik bruto. 

Ketiga, pertumbuhan ekonomi sejatinya masih hanya dinikmati 
oleh segelintir orang dengan kekuatan kapitalisasi dan pengaruh 
politik besar dimasyarakat. Kongklomerasi saat ini masih tetap 
berlanjut dalam wajah yang hampir serupa pada masa orba. 
Fakta ini mencuat kepermukaan ketika kita disadari bahwa 
banyak pejabat publik dan pejabat negara memiliki banyak 
perusahaan. Kecenderungan persepsi inilah yang mengakibatkan 
dampak nilai ekonomi tidak merembes sampai ke masyarakat dan 
pelaku usaha nasional, tapi merembes hanya ke kelompok 
jaringan bisnis para pejabat serta elit politik. 

Keempat, Mandegnya pertumbuhan ekonomi kita adalah akibat 
adanya kekuatan politik besar para elit yang kerap 
memanfaatkan peta dan arah kebijakan ekonomi kita hanya 
untuk kepentingan pasar politik kekuasaan. Bukti kuatnya 
kepentingan politik ini adalah Pemerintah lebih sibuk memainkan 
perannya sebagai politisi sehingga hampir semua persoalan 
dikalkulasi dalam bingkai politik praktis dan politik transaksional. 
Intinya, asalkan tidak membahayakan kepentingan politik di 
2014.  Apapun persoalan dan kebijakan ekonomi bisa dan atau 
tidak bisa dijalankan tergantung kepentingan dan hasil akhir dari 
transaksi antar kelompok partai. Lihat saja kasus Century dan 
kasus mafia pajak Gayus Tambunan, politik transaksional sangat 
kental dalam aroma penanganan kasus ini. 

Tengok juga misalnya, naiknya harga BBM dan politik pencitraan 
pemerintah dengan menghapus semua biaya/ tarif masuk bahan 



 164 

kebutuhan pokok dengan alasan agar masyarakat bisa membeli 
murah. Namun harga tetap saja melambung tinggi. Akibatnya, 
pengusaha dan industri nasional rontok kalah bersaing karena 
ongkos produksi tinggi. Karena pemerintah sudah tidak bisa lagi 
mengkontrol para spekulan dan pedagang yang bisa seenaknya 
memainkan harga. Pemerintahlah yang membuat mereka menjadi 
pedagang, padahal pemerintah bisa menciptakan pengusaha kita 
sebagai kelompok industriawan yang mampu memproduksi barang 
maupun jasa untuk kebutuhan nasional. 

Secara umum Pramono Anung menilai bahwa kebijakan ekonomi 
pemerintah pada 2011 dilakukan tanpa terobosan sehingga 
keadaan ekonomi 2011 tidak ada perubahan dibandingkan 2010. 

Pram mencontohkan, peningkatan gaji pegawai negeri sipil dan 
TNI/Polri sebesar 10 persen dirasa belum mampu mendorong 
tingkat kesejahteraan. Sebab pada saaat yang sama asumsi inflasi 
APBN di 2011 juga meningkat menjadi 5,3 persen. Jadi secara 
riilnya, peningkatan hany 4,7 persen. 

Pertumbuhan ekonomi 2010 yang pada semester pertama mampu 
sebesar 6,2 persen seperti yang selama ini menjadi retorika 
pertumbuhan ekonomi pemerintah, sejatinya belum menunjukkan 
kinerja ekonomi dari kebijakan pemerintah. Karena lebih banyak 
faktor eksternal yang mempengaruhi, yaitu pertumbuhan dunia. 

 



 165 

Tahun 2011 Adalah Tahun yang tidak Produktif bagi 
Pemerintahan SBY 

 
Banyak kalangan pengamat mengatakan bahwa sepanjang tahun 
2011 ini, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
dinilai masih tidak mampu melepaskan diri dari karakter politik 
kepemimpinan yang lebih mengedepankan pencitraan ketimbang 
menunjukkan kinerja yang bisa memuaskan harapan rakyat. 
 
Akibat dari gaya kepemimpinan SBY itulah, energi pemerintahan 
Presiden SBY terkuras habis hanya untuk mengurusi pencitraan 
dan masalah remeh temeh, ketimbang mencari solusi terhadap 
berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.  
 
Seperti pemberantasan korupsi, stabilisasi harga pangan, 
pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pencitaan keamanan. Itu 
semua menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintahan 
SBY- Boediono ditahun-tahun mendatang. 
 
Pramono Anung bahkan menyebut pemerintahan SBY-Boediono di 
tahun 2011 ini tidak produktif. Hal ini karena terlalu banyak hiruk 
pikuk, namun masalah tidak terselesaikan. Kasus Century, Gayus, 
Nazar, Nunun dan banyak persoalan-persoalan besar lainnya itu 
menjadi salah satu indikator pekerjaan rumah itu.  
 
Menurut Pram hiruk pikuknya luar biasa, namun dari semua hiruk 
pikuk itu, tak ada satu persoalanpun yang tuntas. Bahkan 
terkesan tumpang tindih dalam penyelesaiannya. Persoalan-
persoalan tersebut sudah seharusnya menjadi refleksi yang harus 
diperbaiki bagi kinerja pemerintahan di masa yang akan datang. 
 
Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam 
mengurusi stabilitas politik di pemerintahannya, terutama sejak 
adanya koalisi, justru makin menurun. Hal ini terjadi akibat cara 
pengelolaan atau manajemen politik Presiden SBY yang mengarah 
pada pola pragmatisme dan demi keselamatan rezimnya. 
 



 166 

Di bidang hukum, kelemahan mendasar pemerintah terlihat 
ketika Presiden tidak mampu berbuat banyak terkait upaya 
penegakan supremasi hukum. Retorika SBY terhadap masalah 
pemberantasan korupsi terkesan hanya menjadi wacana yang tak 
mampu diimplementasikan dengan baik. Hal ini terlihat ketika 
banyak kader Partai Demokrat terindikasi terlibat skandal 
korupsi. SBY justru tidak mengambil tindakan apa pun. Padahal, 
sebagai Ketua Dewan Pembina seharusnya secara internal SBY 
menghukum kadernya, bukan justru melindunginya. 
 
Publik sebenarnya berharap banyak ketika Presiden melakukan 
reshufle kabinet Oktober 2011 lalu. Namun kenyataannya, pasca 
perombakan kabinet tersebut, ekspektasi masyarakat terhadap 
pemerintahan kembali menurun drastis ketika hasil prombakan 
kabinet ternyata tidak memuaskan masyarakat. Bahkan, 
perombakan yang diyakini akan membawa perubahan pun, di 
mata publik itu hanya sekadar transaksi politik. 

Pram menyebut reshuffle yang dilakukan kemarin bukanlah upaya 
untuk meningkatkan kenerja pemerintah, melainkan 
menenangkan partai-partai pendukung atau koalisi. Pram bahkan 
menilai reshuffle ini justru membuat keributan baru dalam 
lingkaran partai koalisi.  

Tidak produktif dan tertatihnya pemerintahan SBY juga terlihat 
ketika dalam kasus keamanan dan konflik buruh di Papua, SBY tak 
cukup sigap menyelesaikan masalah. Ditambah berbagai 
persoalan dan konflik perbatasan yang tak kunjung terselesaikan 
dengan baik. Bahkan di akhir tahun ini, Pekerjaan rumah 
Pemerintahan SBY makin bertambah besar lagi ketika dugaan 
kasus pelanggaran berat HAM mencuat yang terjadi di Mesuji 
Lampung dan Sumatra Selatan yang sudah terekspos melalui video 
dan sudah dipublikasi ke dunia internasional.  
 
Bahkan Pram menilai khusus kasus di Papua SBY tidak berdaya 
menangani konflik disana. Sebab Pram menyakini ada campur 
tangan pihak luar terkait konflik yang berkepanjangan di Provinsi 
tersebut.  



 167 

 
Bahkan Amerika sendiri mempunyai kepentingan. Dengan 
gampang orang melihat peristiwa ini juga mendorong baik dari 
dalam maupun dari luar. Apa yang terjadi di Papua, tentunya 
tidak berdiri sendiri. Pram menengarai ada pihak di luar NKRI, 
yang mencoba ambil kentungan yang terjadi di Papua. 
 
Pramono menegaskan, konflik itu harus diselesaikan dengan cepat 
oleh pemerintah. Namun jangan diselesaikan dengan kekerasan. 
Akan lebih baik jika diselesaikan dengan pendekatan humanistik. 
 
Belum lagi kasus skandal politik Bank Century yang diprediksi 
akan lebih membuat energi pemerintahan SBY semakin terkuras, 
karena publik berharap banyak agar skandal tersebut terungkap 
melalui KPK Jilid III. Termasuk pengungkapan kasus mantan 
Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin dan 
kasus Cek pelawat Deputi Gubernur BI, Nunun Nurbaety.  
 
Menurut Pramono Anung, Pemerintahan SBY akan memperoleh 
kembali kepercayaan publik apabila berbagai kasus tersebut 
secara substansial dapat dituntaskan dengan baik.  
 
Atas kenyataan berbagai persoalan yang tidak tuntas itulah, 
Presiden SBY diharapkan bertindak konkret pada tahun 2012 dan 
hingga sisa masa pemerintahannya. Dengan pemberantasan 
korupsi dan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, 
citra dan popularitas Presiden SBY dengan sendirinya menjadi 
membaik. 

Pada akhirnya berbagai masukan dan kritik yang dilakukan oleh 
pemerintah, DPR maupun kelompok masyarakat terhadap kinerja 
pemerintahan ini, sejatinya harus dimaknai sebagai dorongan 
bagi pemerintahan SBY-Boediono untuk melakukan evaluasi dan 
meningkatkan kinerja demi memenuhi harapan publik.  

Menurut Pramono Anung, ditengah iklim kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang sudah hyper demokrasi ini, yang diperlukan 
adalah ketegasan sikap pemimpin dalam mengambil keputusan. 
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Ketegasan sikap kepemimpinan itulah yang sejatinya akan 
mengembalikan kepercayaan dan dukungan publik terhadap 
pemerintahan SBY. 

Pramono Anung, ketika ikutan menjadi pemain ludruk di acara  Musikal 

Ludrukan Kartolo Mbalelo, T I M - Jakarta 2 Juli 2011  
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2014 Adalah Momentum Regenerasi Politik 

 

Bung karno diakui dunia melalui pledoi politiknya yang berjudul 
“Indonesia Menggugat” di Pengadilan Hindia Belanda kira-kira 
berumur 30 tahun. Ketika menjadi Presiden ia berumur sekitar 
40-an tahun, Muhammad Hatta juga kira-kira berumur 40-an, 
Sutan Syahrir menjadi Perdana Menteri di umur 39 tahun, 
Burhanudin Abdullah, Amir Syarifuddin menjadi Perdana Menteri 
juga berumur kurang lebih 40 tahun. Begitu pula Suharto, 
menjadi Presiden di umur 47 tahun.  

Setelah lebih satu dasa warsa reformasi, Indonesia melahirkan 
Presiden Habibie dengan umur lebih 62 tahun, Gus Dur 63 tahun, 
Megawati 59 tahun, dan Susilo Bambang Yudhoyono saat ini sudah 
berumur 60-an tahun.  

Melihat konstalasi umur pemimpin bangsa kita, anda bisa tebak 
sendiri-bahwasanya disadari atau tidak-diakui atau tidak ternyata 
benar bahwa sejatinya realitas peran kaum muda telah terdeviasi 
oleh kuatnya demarkasi pemimpin “tua” yang mengkanalisasi 
budaya dan akses kepemimpinan bagi kamu muda secara politis.  

Diskursus dikotomi kaum muda dan kaum tua saat ini terjadi 
bukan pada konteks persoalan kompetensi kepemimpinan dan 
pengalaman memimpin, tapi pada kesempatan yang disediakan 
oleh sistem maupun oleh budaya politik konsitusional parpol  
yang secara minim menempatkan anak muda pada ranah yang 
mampu melegitimasikan eksistensinya di kancah piramida 
kepemimpinan nasional.  

Padahal kita harusnya sangat percaya dengan potensi kaum muda 
yang memiliki keniscayaan untuk mengisi pos sebagai pemimpin 
masa depan Indonesia. Mereka-mereka yang sudah memimpin 
bangsa ini seharusnya juga mulai membuka demarkasinya untuk 
kaum muda tanpa reserve dan retorika.  
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Berikan kepada kaum muda jalan sistemik dan mekanisme 
kepemimpinan tersebut, baik melalui partai politik atau melalui 
jalan alternatif lain yang menyediakan kesempatan bagi kaum 
muda untuk mendorong dirinya secara alamiah dan ilmiah agar 
tampil ke muka publik sebagai pemimpin alternatif masa depan.  

Terkait persoalan usia tua – muda dan tantangan kepemimpinan 
di masa yang akan datang itu, menurut Pramono Anung 
sebenarnya the battle of the last Mohicans (”perang” antara 
tokoh politik dianalogikannya dengan suku Indian terakhir di 
Amerika, Mohican) sudah terjadi di tahun 2009 lalu. The last 
Mohicans-nya ada Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid), Amien Rais, 
Megawati, Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk Jusuf 
Kalla. Mereka ini the last Mohicans. 

Politik ke depan, tantangannya akan berbeda. Masyarakat akan 
semakin rasional, kemudian juga hal yang dihadapi generasi 
setelah ini akan berbeda pula.  Apa yang terjadi di DPR saat ini, 
di mana dipimpin anak-anak muda, saya, Anis Matta (PKS), Priyo 
Budi Santoso (Partai Golkar), Marzuki Alie (Partai Demokrat), 
secara historis tidak punya dendam atau friksi apa pun. Beda 
dengan antara Mbak Mega dengan Pak Harto, ini kan tidak bisa 
dihindari. Antara Gus Dur dengan Pak Harto, Amien Rais dengan 
Pak Harto. Ada luka secara pribadi. 

Kalau kita melihat sekarang ini, ke depan yang bertarung 
kemungkinan besar adalah politik rasionalitas. Demokrasi yang 
kita potret ditahun 1999 bergeser memasuki 2004. Pada 2009 dan 
seterusnya, pergeseran akan semakin tajam.  

Perdebatan Presiden-Wakil Presiden pada tahun 2009 lalu masih 
bersifat pada seremonial, bukan substansi. Pram melihat ditahun 
2014 mendatang, perdebatan pasti akan rasional dan tema-tema 
yang diusung juga adalah tema-tema implementatif. Misalnya 
bagaimana persoalan pajak, masalah energi dan subsidi bahan 
bakar minyak, juga pupuk. 
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Sekali lagi, orang tidak lagi bicara tentang tema-tema besar. 
Orang akan bicara tentang tema yang implementatif, bisa 
diterapkan secara langsung di masyarakat sehingga memang 
akhirnya yang akan muncul lebih pada orang-orang yang punya 
latar belakang aktivis, intelektual, dan pendidik. 

Memang keuntungan utama dari demokrasi yang semakin mature 
adalah terjadinya seleksi secara alamiah. Siapa orang yang secara 
rasional bisa dipegang, bisa dibanggakan untuk menjadi 
pemimpin masa depan. Namun demikian proses berdemokrasi kita 
yang semakin mature ini, bukan tidak meninggalkan kelemahan. 
Dan salah satu kelemahan itu adalah susahnya mencari sosok-
sosok anak muda yang akan cemerlang dalam lima tahun ke 
depan. 

Menurut Pram, hal tersebut disebabkan Pertama, proses 
rekrutmen dalam partai masih didominasi oleh senior. Kedua, 
yang namanya regenerasi tidak secara alamiah diberikan. Kalau 
proses rekrutmen diberikan kepada anak-anak muda, maka tidak 
akan menghadapi tempaan sejarah yang kuat. 

Pram optimis, di pemilu 2014 mendatang akan muncul pemimpin-
pemimpin usia 40-an, 50-an, secara alamiah. Sebagaimana kita 
lihat, seluruh pemimpin yang jadi pemimpin republik ini bukan 
yang digadang-gadang, tapi disiapkan jauh-jauh hari. 

Kemunculan Bung Karno beda dengan yang lain, melalui proses 
yang lebih panjang karena muncul pada masa revolusi. Pak Harto 
saat itu bukan yang disiapkan, termasuk munculnya Gus Dur, 
Mbak Mega, Juga kemunculan Habibie, Yudhoyono, bahkan 
Boediono. Dan tentu saja yang menyiapkan pemimpin itu adalah 
publik dan partai politik.  

Bagi kaum muda, ketersediaan jalan tersebutlah yang 
memberikan mereka kesempatan karena telah memiliki 
pengalaman dan kematangan serta pengetahuan tentang problem 
kepemimpinan nasional yang selama ini dipimpin oleh pemimpin 
sebelumnya.  
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Pemimpin tua juga sebaiknya tidak menjadikan perdebatan tua-
muda sebagai salah satu pelatuk untuk menganalogikan pemimpin 
dengan menegasikan umur produktif. Juga jangan terlalu under 
estimate terhadap psikologis pemimpin muda yang progresif, 
reaksioner, cepat mengambil keputusan sebagai suatu ciri negatif 
dalam diri kaum muda-sebaliknya ciri-ciri tersebut adalah 
merupakan ciri positif yang saat ini memang ditunggu 
aktualisasinya oleh masyarakat kita dalam menghadapi 
gelombang masalah baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan 
masalah keamanan.  

Jika hal tersebut tetap dijadikan barometer argumentatif untuk 
menghadapi determinasi kaum muda. Maka quo vadis 
kepemimpinan nasional alternatif dengan dominasi kaum muda 
sebagai pemimpinan masa depan tetap menjadi barometer dan 
isue aktual kedepan.  

Bukankah seharusnya kita juga berkaca kepada negara-negara 
lain yang mampu memimpin negaranya di usia muda, Perdana 
menteri perancis Sarkozy yang berumur 40 an, kesuksesan 
Fladimir Putin ketika awal memimpin negerinya di usia 40 an 
tahun, Tony Blair di Inggris, Mahmoud Ahmadinedjad di Iran, 
Presiden AS saat ini Barack Obama yang mendapat dukungan kuat 
dari rakyat Amerika dan masih banyak lagi pemimpin-pemimpin 
dunia yang bisa kita jadikan cermin untuk menempatkan kaum 
muda pada tempat yang seharusnya sudah mereka pikul. Atau 
paling tidak berkacalah pada Sukarno, Hatta, Syahrir, Amir 
Syarifudin dan Suharto yang pernah menjadi pemimpin negeri ini. 

Oleh karenanya di 2014 nanti, kita berharap ada tokoh alternatif 
dari kaum muda yang memiliki keberanian dan determinasi 
konstruktif dari segi kepemimpinan, pemikiran, pendidikan dan 
moral untuk menjadi pemimpin negeri ini.  
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Meninjau lokasi Gempa di Padang Sumatera Barat bersama Ketua DPR RI 

Marzuki Alie, Di Padang Sumatera Barat. 
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Catatan Singkat Tentang Sosok Pramono Anung 

 

PRAMONO ANUNG lahir di Kediri, 11 Juni 1963. Sejak kecil ia 
tumbuh di tengah keluarga nasionalis. Ia menjalani hidupnya 
dengan tertata. Hidupnya selalu diisi dengan menentukan pilihan, 
termasuk saat ia akhirnya memilih bergabung dengan Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 1998. Selanjutnya 
politikus yang juga penggila bola ini menjadi sekjen di tahun 2005 
dan ikut membangun sistem partai di PDIP menjadi partai 
nasionalis modern serta berhasil membawa sang ketua umum, 
Megawati sebagai Presiden RI ke-5. 

Sebelum menentukan karirnya dalam dunia politik, ia adalah 
aktivis mahasiswa ITB, diera 80-an ia dikenal dengan aktivis yang 
progresif dan kerap “memusingkan” pemerintah Suharto pada 
saat itu. Sampai-sampai ketika ia lulus, ia langsung ditawari oleh 
ketua umum Golkar (saat itu), Sarwono Kusumatmaja untuk 
berkarir di Golkar dan menawarkannya menjadi anggota DPR.  

Lepas sebagai mahasiswa ia malah memilih berkarir di dunia 
bisnis. Ia berkarir dari nol. Sama sekali tidak memiliki jaringan, 
apalagi memanfaatkan relasi. Ia adalah orang yang tidak 
setengah-setengah dan sangat tidak percaya bahwa sukses karir 
datang secara instan. 

Perusahaan pertamanya adalah PT Tanito Harum (milik Kiki Barki, 
pengusaha pertambangan). Ia memulainya sebagai manajer 
yunior. 

Pada Tahun 1994 Pram mendirikan PT Yudhistira Group, bidang 
pertambangan dan energi. Ia juga kontraktor PT Aneka Tambang, 
PT Timah, dan PT Pertamina dari tahun 1996 sampai sekarang.  

Penyuka berbagai lukisan, dari karya-karya pelukis, seperti Le 
Mayeur, Antonio Blanco, dan Basuki Abdullah ini kemudian jatih 
hati dan menentukan karir politiknya di PDIP setelah secara 
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ekonomi ia sudah merasa mapan. Pram menentukan pilihan 
hidupnya untuk berkarir di dunia politik karena ia percaya bahwa 
dalam politik yang paling utama adalah kredibilitas. Karena 
kredibilitas itu yang akan menentukan orang ke depan.  

Bagi Pram modalitas ekonomi dalam politik juga sangat penting. 
Jika kita tidak merasa mapan secara ekonomi, maka sistem 
politik di negara kita masih sangat menggoda bagi siapa pun yang 
ada pada kekuasaan untuk melakukan abuse of power 
(penyalahgunaan kekuasaan). Walaupun faktor penyalahgunaan 
kekuasaan tidak hanya dipengaruhi oleh satu-satunya faktor 
ekonomi tersebut. Namun ia meyakininya bahwa masalah 
kepuasan pribadi yang selama ini diperoleh melalui bisnis yang ia 
rintisnya dulu, membuat ia memiliki pondasi kuat untuk tidak 
melakukan politik uang sebagai salah satu cara untuk menuruti 
orientasi politiknya.  

Salah satu faktor yang menyebabkan ia tetap istiqomah 
menjalankan tugasnya hingga hari ini adalah karena Ibundanya. 
Bagi Pram, Ibu adalah energi dan inspirasi yang menjadikan anak-
anaknya menjadi besar dan tokoh besar melalui doa-doanya. 
ibundanyalah yang berperan menjadi rem bagi dirinya bila 
muncul niatan untuk melakukan tindak pidana atau berbuat yang 
tidak baik. Pram mengaku, ibunya selalu menjadi urutan pertama 
orang-orang yang memengaruhi hidupnya. 

Sebagai wakil pimpinan DPR, Pramono Anung adalah orang yang 
tidak mau setengah-setengah dalam menjalankan tugas. Sampai-
sampai ditengah kesibukan waktunya yang padat, Pram masih 
meluangkan waktu untuk meneruskan sekolah. Ia mengambil 
program doktoral di Universitas Padjadjaran, Bandung.  

Pria yang hobinya nggowes (bersepeda) ini setiap hari libur selalu 
menjelajahi daerah-daerah tanjakan dengan sepeda. Daerah 
Rindu Alam, Puncak, BSD, Sentul KM 0, dan tanjakan di Bogor 
semua sudah pernah ia taklukkan dengan gowesan. Selain 
bersepeda, ia suka berenang dan fitness empat kali seminggu. 
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Walaupun demikian, Pram tetap memprioritaskan waktu luangnya 
untuk keluarga. ”Kami sering jalan-jalan nonton film bersama. 
Kalau hanya dirumah, saya luangkan waktu untuk baca-baca buku 
sambil mendengarkan musik. Saya senang mendengarkan Pitbull, 
Jhon Mayer, dan Michael Bublle. Kalau musik Indonesia, saya 
suka lagu-lagu GIGI dan Padi. Kalau disuruh nyanyi, lagu wajib 
saya adalah Kasih Tak Sampai dari Padi”. 

Pram dan keluarga juga adalah penggemar berat bola. Ia adalah 
penggemar fanatik Timnas Indonesia. Kalau fans berat Chelsea 
dan klub-klub yang dilatih oleh Mourinho. Saking gila bola, ia rela 
mengeluarkan uang untuk menyaksikan langsung hajatan Piala 
Dunia secara langsung. Tidak tanggung-tanggung  empat final 
Piala Dunia, mulai di Amerika Serikat, Korea Selatan-Jepang, 
Jerman, dan terakhir yang di Afrika Selatan sudah ia kunjungi.  

Kalau soal makanan, Pram termasuk rajanya pencinta kuliner. 
Namun ia lebih menyukai makanan khas daerah. Dan semua 
makanan khas daerah yang ada di Jakarta sudah pernah ia 
rasakan. Ia paling suka pecel dan soto. Pecel Tumpang, Soto 
Bangkong, Soto Gading, Soto Pak Sadi, itu langganannya yang 
selalu menagih selera makannya. (dikutip dari hasil wawancara 

Pramono Anung di harian Kompas, Rabu, 21 Desember 2011)  

Pramonon Anung (kanan) sudah gowes sejak umur 15 tahun 
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