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KATA PENGANTAR 
 
 

  Alhamdulillah, atas rahmat Tuhan Yang Mahaesa, makalah tentang 

“Visi Indonesia Reformatif: Memahami Pilgub Jabar 2008” telah selesai 

disusun kembali. 
 

Makalah ini pernah disajikan pada kegiatan “Seminar dan Sosialisasi 

Pilkada Jawa Barat 2008” bagi para Tokoh Masayarakat Desa di Kabupaten 

Subang yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2008 atas kerjasama KPU 

Provinsi Jawa Barat dengan Community College LPM UNPAD. Makalah ini 

diajukan oleh penyusun untuk memenuhi kenaikan jabatan dan pangkat 

sebagai dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Padjadjaran (FISIP UNPAD) yang setara dengan Golongan IV/b.  
 

  Demikian makalah ini ditulis dan semoga dapat memenuhi ajuan 

dimaksud.  

 

Bandung, 2 April 2008 
 

Penyusun, 

 

 

Pipin Hanapiah, Drs. 

NIP. 131832050 
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Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A. 
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 Secara kodrati-politik, manusia dilahirkan untuk bekerjasama dan 

berkompetisi.  Tatkala kodrati-politik ini dihadapkan pada 2 hal—manusia-politik 

semakin bertambah, sementara jabatan-politik semakin berharga—maka 

kecenderungan manusia-politik untuk menyalahgunakan kekuasaannya semakin 

terbuka.  Apapun logikanya, kodrati-politik akan terus berjalan, akan terus 

diminati, dan akan terus bersalah-guna (Adagium Lord Acton: power tends to 

corrupt, absolute power corrupts absolutely).     

Hal itu terjadi karena berpolitik pada dasarnya sebagai ‘suatu permainan‘, 

yaitu ‘permainan politik (political games)’ yang di dalamnya terdapat 

tujuan/target-politik yang diperebutkan di antara manusia-politik.  Karena bernama 

‘permainan’ dan karena bertujuan ‘kekuasaan’, maka untuk memenangkan 

permainan dan memperoleh kekuasaan itu diperlukan strategi politik dengan 

beragam cara. 

---------- 
*   Disajikan dalam ‘Seminar dan Sosialisasi Pilkada Jawa Barat 2008’ di Kabupaten Subang, 

tanggal 26 Maret 2008. 
 

**  Lektor Kepala dalam ‘Metodologi Ilmu Politik/Pemerintahan’ pada Fakultas Ilmu Sosial dan   
Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (FISIP UNPAD), Bandung. 
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Cara berpolitik yang berbahaya adalah ‘dengan menghalalkan segala cara’ 

(pendapat Machiapelli) dan ‘memabokkan rakyat’ (pendapat Aristoteles).   Di 

banyak negara (terutama kawasan Eropa, Asia, dan Amerika Utara) dan dalam 

kurun waktu berabad-abad (sejak Yunani Kuno),  cara berpolitik seperti itu telah 

mengajari kita untuk tidak perlu mengikutinya atau sekurang-kurangnya untuk 

mau dan mampu meminimalkannya. Untuk itu selama berabad-abad itu pula, para 

ahli Ilmu Politik dan ahli Ilmu-ilmu yang lainnya berupaya untuk memikirkan dan 

memperbaiki penerapan cara berpolitik itu.   

Secara Teori Politik, pemilihan umum (pemilu) merupakan salahsatu 

prasyarat dan sekaligus prinsip bagi negara yang menerapkan demokrasi sebagai 

sistem pemerintahan pilihannya. Karenanya, demokrasi dianggap sebagai model 

pemerintahan yang baik untuk berpihak kepada kepentingan-rakyat.   

Idealisme  politik ini  muncul tatkala tujuan negara berupa good-life 

(Aristoteles) ingin dicapai. Good-life pertamakali dikongkritkan dalam bentuk 

security-approach (pendekatan keamanan) dan prosperity-approach (pendekatan 

kesejahteraan). Pendekatan-keamanan difungsikan melalui pertahanan-luar, 

keamanan-dalam, dan ketertiban.  Pendekatan-kesejahteraan difungsikan melalui 

kesejahteraan-material, kebahagian-mental, kebebasan, persamaan, keadilan, dan 

sebagainya.  

Fungsi negara yang berupa keamanan dan kesejahteraan ini ditujukan 

untuk kepentingan negara, bangsa, rakyat, atau publik.  Dalam konteks inilah 

negara dikelola.  Pengelolaan negara seperti itu kemudian membutuhkan 
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pengorganisasian. Banyak cara untuk mengorganisasi negara, di antaranya dengan-

cara politik, pemerintahan, hukum tata negara, administrasi negara, dan 

sebagainya. 

 Cara politik diperlukan untuk bekerja sebagai pelaku yang berfungsi 

menguasai dan mempengaruhi baik kawan maupun lawan politik untuk dijadikan 

mitra-politik dalam mengelola negara.  Begitu juga dengan cara pemerintahan. 

Pemerintahan diperlukan untuk bekerja sebagai pelaku yang berfungsi mengatur 

kepentingan publik (public regulating function), memfasilitasi kepentingan publik 

(public facilitating function), dan melayani kepentingan publik (public servicing 

function) dengan baik.   

Agar kepemimpinan-politik dan kepemimpinan-pemerintahan dalam 

mengelola negara itu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya, maka 

gagasan pemilihan umum (pemilu) atau  pemilihan kepala daerah (pilkada) 

diperlukan sebagai cara dalam penentuan penguasa/pemerintah yang lebih 

bertanggung-jawab kepada publik (public-accountability) secara langsung.  

Akibatnya, tindakan-tindakan penguasa/pemerintah terhadap rakyat/publik dengan 

cara yang sewenang-wenang, korup, kolus, nepotis, boros, mengabaikan HAM, 

diskriminatif, dan sebagainya diharapkan bisa dikurangi bahkan dicegah. 

'�����$���&% &�$���
�( ���!�(��

Untuk mewujudkan tujuan negara dengan cara menerapkan demokrasi yang 

bisa memberi kebaikan (keamanan dan kesejahteraan) kepada bangsa, negara, dan 

rakyatnya itu, Negara Indonesia bervisi untuk memiliki: 
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1. Ideologi yang rasional, yang teruji baik secara agama, ilmiah, filsafat, dan 

praktis. 

2. Konstitusi yang modern, yaitu yang sekurang-kurangnya bahwa ia dapat 

dirubah sesuai dengan perkembangan zaman. 

3. Demokrasi yang konstitusional, yaitu yang sesuai dengan legislasi yang 

serendah-rendahnya berdasarkan undang-undang untuk di tingkat nasional 

atau peraturan daerah untuk di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. 

4. Pemilu yang bebas, yaitu yang mendidik kedewasaan dan pertanggung-

jawaban setiap pribadi warga-negara yang berhak memilih/dipilih kepada 

bangsa dan negara secara mandiri. 

5. Parpol yang multi, yaitu yang tidak satu parpol atau yang tidak terlalu banyak 

parpol (idealnya di antara 2 atau 3 parpol) agar penyelenggaraan politik/ 

pemerintahan negaranya bisa produktif, efektif, dan efisien. 

6. Legislatif yang representatif, yaitu yang benar-benar mewakili rakyat/pemilih 

secara proporsi mayoritas sebagaimana cermin-demokrasi. 

7. Eksekutif yang legitimatif, yaitu yang didukung, dipercaya, dan dibantu oleh 

mayoritas warga-negara. 

8. Yudikatif yang merdeka, yaitu yang mandiri, tidak-dicampurtangani, dan 

bertanggung-jawab kepada hokum-negara yang positif. 

9. Publik yang mengontrol dan berpartisipasi secara aktif, sadar, dan 

bertanggung-jawab. 
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10. Internasional yang memantau secara adil, bersederajat, dan berimbang agar 

tatanan global terjaga secara bermartabat. 

11. SDM yang berkualitas, yaitu yang menguasai agama, ilmu pengetahuan, dan 

teknologi. 

12. Tradisi berpolitik yang modern, yaitu yang sesuai dengan hukum positif 

negara, yang bertanggung-jawab kepada rakyat/bangsa/negara, serta yang ber-

etika. 

 

Secara ilmiah, Pilgub Jabar 2008 (secara langsung) ditujukan untuk: 

1. Memberdayakan kemandirian dan kedewasaan cara-cara berpolitik bagi 

masyarakat di tingkat lokal.   

2. Mengurangi tradisi paternalistik, mobilitatif, dan feodalistik politik di 

masyarakat. 

3. Memperbaiki ketidakefektifan perwakilan politik di MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD yang selama ini seringkali terjadi.  

4. Mengefektifkan partisipasi politik publik dalam berdemokrasi secara bebas dan 

langsung. 

5. Mengefektifkan representasi (tingkat keterwakilan) publik di lembaga legislatif 

(MPR, DPR, DPD, dan DPRD). 

6. Mendorong partai politik untuk tidak mengebiri-politik kepala-daerah dan 

wakil-kepala-daerah yang berasal dari dirinya, tetapi mendorong publik untuk 

mengontrol secara efektif terhadap kepala-daerah dan wakil-kepala-daerah 

pilihannya. 
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7. Memangkas ‘politik dagang-sapi’ yang sering terjadi di lembaga legislatif, 

antar-lemabag legislatif dan eksekutif, serta di dalam lembaga eksekutif. 

8. Menguatkan komunikasi politik antara masyarakat dan pemerintah, antara 

masyarakat dan parpol, antara parpol dan pemerintah, serta antar-parpol/antar-

fraksi itu sendiri. 

 

)�����& ��&����&*���&�����"�%��+������,�%���&% &�$���

 

 Di beberapa provinsi dan kabupaten/kota di tanah-air mulai tampak 

fenomena hingar-bingar kodrati-politik dalam permainan-politik melalui pilkada.   

Pada umumnya itu terjadi dengan target politik mempengaruhi keputusan KPUD 

setempat, dengan cara kantornya dibakar, diduduki, disegel, atau didemo. Cara-

cara ini dilakukan oleh sekelompok massa dengan alasan-alasan tertentu yang di 

antaranya karena: 

1. Cabup/cawabub-nya ditolak oleh KPUD (Kabupaten Gowa). 

2. Minta perpanjangan waktu pendaftaran (Kabupaten Manggarai). 

3. Calon tidak lolos verifikasi (Kabupaten Solok). 

4. Calon diganti oleh calon lain. 

5. Usul pembatalan calon karena diduga menyogok (KKN). 

6. Kampanye melalui foto calon dalam Al-Quran atau kitab-kitab suci yang 

lainnya. 

7. Calon berselingkuh atau tercitra dekadensi moral lainnya. 
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8. Pasangan calon yang kalah mengerahkan atau memprovokasi massa-

pendukung. 

 

Itu semua tampak begitu kentara di hadapan kita.   Hal ini terjadi karena 

pilkada berlangsung di akar-rumput dan hadir secara fisik dan langsung dirasakan 

oleh publik setempat.  Selain itu, pesta Pilgub Jabar Tahun 2008 ini juga 

dihadapkan pada permasalahan di Jawa Barat: 

 

1. Keterlambatan dan keterbatasan anggaran Pilgub dari APBD Provinsi Jawa 

Barat. 

2. Pergantian Sekretaris KPU yang terlambat.  

3. Secara empiris, KPUD belum punya pengalaman dalam menyelenggarakan 

pilgub. 

4. Diduga, pejabat/politisi dari “pusat” yang didrop untuk diikutsertakan bersaing 

dalam pilgub. 

5. Yang paling penting, kegiatan sosialisasi pilgub baru-diputuskan dan 

direalisasikan oleh KPU Provinsi di waktu yang sangat mendesak sehingga 

masa kepastian sosialisasinya sangat terbatas. Segala sesuatunya seakan-akan 

disiapkan secara serba terlambat.  Kesan keterlambatan ini bermula dari 

konsep dan program pilkada (langsung) ini sebagai kecelakaan-konstitusional 

oleh MPR, kecelakaan-regulasi oleh DPR, dan kecelakaan-uji-hukum oleh 

Mahkamah Konstitusi (MK).  Pilkada di Indonesia terkesan seperti  by-

accident bukan by-design. Begitu juga di Jawa Barat. 
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 Idealisme teoretik yang sifatnya hipotesis dihadapkan dengan empirisme 

normatif dan aktual yang sifatnya fluktuatif akan semakin mengarah pada 

kegerahan-politik di tingkat lokal—sehingga perlu diwaspadai—apabila pihak-

pihak/hal-hal berikut ini turutserta dalam arena permainan-politik, yaitu: 

 

1. Perdagangan politik. 

2. Investasi politik. 

3. Pembusukan Politik. 

4. Pelacuran politik. 

5. Oportunisisasi politik. 

6. Fitnah politik. 

7. Pembunuhan karakter-politik. 

8. Mencuri start kampanye (biasanya oleh calon incumbent). 

9. Menggunakan fasilitas-negara atau jaringan-birokrasi dalam berkampanye 

secara tidak transparan (biasanya oleh calon incumbent). 

10. Menggunakan anggaran negara ketika berkampanye (biasanya oleh calon 

incumbent). 

11. Kampanye-tidak-sehat (black campaign) yang memicu konflik SARA. 

12. Janji-janji kampanye pemilu yang tidak-rasional atau over-calculative (terlalu 

mengada-ada) dengan maksud memenangkan persaingan politik. 

13. Konflik internal parpol yang meluber ke luar. 
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Alternatif solusi untuk mengatasinya, semua ‘pemain-politik’ (terutama 

parpol/gabungan-parpol dan massa yang mengusung pasangan-calonnya masing-

masing) perlu secara bersama-sama untuk sama-sama: 

1. Melakukan sosialisasi dan internalisasi aturan, mekanisme, dan prosedur/ 

proses pilkada-langsung oleh KPUD ke setiap simpul/jaringan-komunitas yang 

berkepentingan. 

2. Menegakan peraturan, prosedur dan proses, tingkahlaku, serta etika 

berpilkada-langsung. 

3. Menyelenggarakan debat-publik untuk mengukur dan menguji kualitas serta 

tingkat tahu-diri dan tahu-publik. 

4. Mengadakan kontrak-politik dengan publik dan/atau para tokoh sentral 

setempat. 

5. Mengefektifkan kontrol-publik independen untuk memantau setiap tahap 

pilkada-langsung. 

6. Melakukan tekanan publik agar Pemda dan Muspidanya, DPRD, serta tokoh-

tokoh netral/sentral di daerahnya tidak berpihak kepada pasangan-calon 

tertentu. 

 

Khusus kepada para pemilih dalam menentukan pilihan terhadap pasangan-

calon Gubernur/Wakil-Gubernur dalam pelaksanaan pilkada-langsung disarankan 

untuk: 

1. Jatuhkan pilihan atas dasar kredibilitas pasangan-calon sesuai dengan hati-

nurani pemilih daripada atas dasar parpol-asal yang mengusungnya. 
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2. Cermati track-record pasangan-calon atas dasar informasi yang benar tetapi 

bukan atas dasar isu, fitnah, atau rekayasa opini-publik; begitu pula bukan atas 

dasar politik-uang atau janji-politik yang irrasional/emosional padahal akan 

sulit diwujudkan nantinya ketika sudah terpilih menjadi pemenang. 

3. Hindari dan hindarkan perilaku politik yang tidak terpuji ketika sebelum, pada 

saat, dan sesudah pelaksanaan pilkada-langsung yang dapat mencederai 

bahkan menggagalkan proses demokrasi yang sudah disepakati di Jaw a Barat 

dan Indonesia. 
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