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IVlerindukan Pemirnpin yang Kua
Tahun 2013 ini benar-benar sebagai tahun politik,
berbagai daerah telah dan akan melaksanakan Pilkada
pemilihan bupati, gubernur dan juga pemilihan kepala

desa. Dari proses pemilihan inilah telah lahir dan akan
lahir pemimpin politik di masing-masing daerah. Kadang

saya merasa cemas, mungkinkah para pemimpin politik

tersebut benar-benar dapat diandalkan dan kuat dalam
memimpin rakyat di daerahnya masing-masing.

engingat per6;umulan poli
tik dalam merebut kekua
saan acapkali masih jauh

dari demokrasi yang sesunggugn-
va. Biaya demokrasi terlalu ma-
hal, saling telikung diantara para
kandidat, konflik antara tim suk-
ses, ntoney politics dan berbagai
pelanggaran dalam karnpanye
dan saat pemilihan terjadi dima.
na-mana. Akibatnya pemimpin
terpilih'acapkali masih harus
menghadapi serangan-serangan
dari lawan politiknya. Untuk itu
kepemimpinan yang kuat meru-
pakan keniscayaan untuk mewu-
judkan cita-cita bangsa.

Berbagai persoalan di negeri ini
tidak tertangani dengan baik
karenatidak hadirnya negara dan
pemimpin yang kuat. Pilihan ke-
bijakan sarat politik, carut marut
UAN, maju mundur kebijakan
BBM, korupsi meraialela, belum
lagi kasus perbudakan buruh di
perusahaan panci Tangerang,
runtuhnla tambang PT Freport,
konflik penganut Syiah di Madu-
ra adalah sedikit contoh betapa
pemimpin tidak hadir, negara
tidak kuat dalam mengendalikan
semua permasalahan tersebut.
Negeri ini seolah berjalan tanpa
nahkoda, rakyai tercerai berai
masing-masing mengayuh per-
ahunya yang kecil dan rapuh ber-
layar iidak tentu arah. Buya
Syaf i Ma'arif mantan Ketua PP
Muhammadiyah, dalam sebuah
kesempatan seminar di Jakarta
beberapa waktu yang lalu menge-
mukakan bahwa saat ini diperlu-
kan pemimpin yang kuat, cekatan
dan tegas untuk membawa Indo-
nesia berkemajuan.

Menurut hemat saya apa yang
dishmpaikan Buya Syafr'i terse-' tidak berlebihan, mengingat
berhagai persoalan bangsa ini

seolah berlarut-
larut tanpa kepas-
tian. Tidak sedikii
kasus yang tidak
terselesaikan dan
pada gilirannya hi-
lang dengan sendi-
rinya seiring ber-
jalanrrya lvaktu dan
tertutup oleh isu
lain. Rakyat rasanya sudah san-
gat terbiasa dengan berbagai per-
soalan yang melilit mereka, mu-
lai dari kurang terpenuhinya ke-
butuhan dasar, sandang, pangan,
papan hingga persoalan banjir,
macet, rusaknya lingkunga4. Se-
mentara di sisi lain para elit
pemimpin asyik sendiri bertran-
tah-bantahan dan berkonflik atas
pilihan-pilihan kebijakan yang
acapkalijauh dari apa yang dibu-
tuhkan rakyaL. Politasisi kebija-
kan seoiah sudah menjadi sebuah
kewajaran. Kapankah pemimpin
negeri ini menengok rakyatnya
kembali?

Kuat tidakberarti otoriter
Peminrpin yang kuat menurut

hemat saya pemimpin yang
mampu memegang kendali ke-
rnana rakyat dan bangsa ini akan
dibawa. Oleh karena itu, pe-
mimpin kuat adalah pemimpin
yang pertamo, kuat memegang
amanah. Memimpin pada ha-
kekatnya adalah amanah. Atas
kehendak Allah Swt, seseorang
menduduki jabatan tertentu un-
tuk mempimpin. Rakyat pemil-
ih hanyalah tangan-tangan yang
dipinjam Allah Swt untuk men-
jadikan seseorang sebagai pe-
mirnpin. Sayangnya banyak pe-
mimpin politik kurang memaha-
mi atau pura-pura tidak mema-
hami akan hal ini. Sehingga ke-
tika seseorang terpilih sebagai

pemimpin politik
seolah hal itu ad-
alah hasil jerih pa-
yah diri, tim sukses
dan pendukung"ya,
padahal dibaiik itu
semuanya ada ke-
kuatan yang maha
kuat, Aliah Swt.
Kasus korupsi yang
marak sebut saja
terakhir kasus ko-
rupsi daging impor
dan penyimpangan
perilaku pemimpin
menandakan tidak
amanahnya seor-
ang pemirnpin" Ke-
mana hati dan piki-
ran para pemimpin
yang seharusnya
menjadi suri taul-

adan" Benarkah mereka semua
telah melupakan sa[.]da ]iasu-
lltllah Muhammad Saw, bah',ra
setiap kamu adalah penrinrpin
dan akan dimintai pertanggung-
jawabannya atas I<epenrimpi-
nanya?

Ke du a, kaat berhadapan dengan
pihak-pihak yang akan meron-
grong eksistensi dan keberlaqju-
tan bangsa. Sudah saatnya bang-
sa ini memiliki pemimpin yang
tegas, cekatan, dan memiliki po-
sisi tawar yang kuat. Betapa tidak,
karena peradaban berdemokrasi
yang relatif masih rendah, pe-
mimpin terpilih harus terus was-
pada terhadap lawan-larqan poli-
tiknya. Kedewasaan berpolitik
bangsa ini masih harus ditingkat-
kan. Banyak kasus pilkada yang
berujung pada gugaian pasangan
calon (paslon) yang kalah dapat di-
jadikan indikasi kurangya kede-
wasaan berpolitik. Terlepas dari
siapa yang benar dan salah, keti-
ka peiaksanaan pilkada tidak da-
pat diterima semua pihak tentu
ada yang salah dalam prosesnya.
Lebih parahnya lagi gugat men-
gunggat tersebut terus berlang-
sung meskipun pada gilirannya
pasangan tertentu ielah ditetap-
kan sebagai pemenang.

Bagaimana seorang pemimpin
dapat dengan konsentrasi melak-
sanakan tugas dan menentukan
pilihan kebijakan dan program
dengan baik jika harus tiikisruh

oleh pikak-pihak yang sel
tidak puas. Akibatnya dalam
taral pemerintahan acapkali
jadi relasi pemerintah dan d
an kurang harrnoriis, mer
seolah saiing berhadap-hada
.yang sehamsn.va hersinergi ur
memperju angiran kepentin,
rakyat. l)r sisi lain penrim
harus menyaciari bahu,a ti
semua kebijakari dapat didu
ng oleh semua eiernen. 'Iidak
kebijakan yang dapat memr
kan -oemua pihak. Terkait hal
merninjarn istiiah Fukuya.
negara harus kuai dalam me
sanakan fungsinya. Negara m
iui pemimpinn;r,a harus mar
nrelaksanakarr lungsi mini
pelayanan pLrbiik i:agr wargar
termasuk pada mereka yr
tidak mendukungnya. Demi
maslahatan wa1'ganya merr
harus berani rnenjadi bam
dan garda terdepan.

Ketigct,, kuat dari berba
godaan duniat,r, harta, tal
dan wanit.a" Ketiga godaan
benar-benar rnenjadi uj
kekuat an seorang penr impin.
cintaan ierhaiiap duniawi ade
hal yang wajar, karena sel
manusia pada hakekatnya me
liki potensi tersebut. Namun.
kecilaannya terhadap du
tersebut meiampaui batas ,

diperoleh melalui .ialan yi
tidak semestin;ra tentu hal
akan meniadi maiapetaka. X
iauan terhariap urusan duni
tersebut ticlak seriikit te
membutakan rnata iian hati p

pemimpin negeri ini. Betapa t
yak para pemimoin negeri
yang tersandung kasus koru
beigm lagi kcrul,si vanglterl
dengan w-anita. lnikah gaya b
korupsi di negeri ini.

Akhirnya kita semua berha
semoga mimpi kita semua lrn
memiliki pemimpin yang k
dan mengantarkan pada te
painya tujuarr bangsa dan nr
ra dapat lerwujud.,:

Ketua Juruson llmu Peme
taltan FISIP Llniuers

Muham.m,odiyah Malc
Firualis Pengelola Program St
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PEMIMPIil KOTA MAtAil
RASA penasaran warga Kota
Malang tentang siapa kiranya
pasangan calon (paslon) yang
akan memimpin Kota Malang
5 (lima) tahun mendatang
terjawab sudah. Meskipun
secara formal paslon yang
berhak memimpin Kota Ma-
lang menunggu pengumu-
man resmi dari KPUD Kota
Malang, namun berbagai
lembaga survai telah lnengu-
mumkan rangking perolehan
suara menyusul pelaksanaan
pilkada 23 Mei 2013. Hasil
quick count FISIP Universi-
tas Muhammadiyah Malang
menujukkan paslon No. 1

(Dwi-Uddin), 5,44o/o; No.2
(SR-MK), 2l,6loh; No.3
(Dadi), 1 8,08%; No. 4. (Raja),
2,39o/o; No.5 (DOA), 3.640/o;
dan No. 6 (AJI), 48,830 .

Berdasar hasil quick count
tersebut bahwa Paslon AJI
unggul telak, sementara per-
olehan suara rangking ke-2
dan ke-3 diduduki pasangan
S,R-MK dan DADI. Hasil
hitungan lembaga survey lain
juga menunjukkan hasil yang
sama yakni dengan posisi
tiga besar AJI, SR-MK, dan
DADI. Lingkaran Survey
lndonesia (LSl). dan Lapora
UB, melansir angka 46-48%
untuk paslon AJI dan urutan
ke-2 dan ke-3 sama yaitu
paslon SR-MK dan DADI.

Hal menarik yang perlu
dicermati adalah mengapa AJI
mampu mengalahkan paslon
lain terutama 2 kekuatan be-
sar SR-MK dan DADL Pada
awalnya saya memperkirakan
yang akan bertarung head to

head adalah cawali SR dan
HP. Hal ini berdasar pen-
galaman pilkada Kota Malang
sebelumnya dimana pemilih
kota Malang sebagian besar
merupakan pemilih loya-
lis PDIP. Namun mendekati
pelaksanaan pilkada terlihat
fakta nama Anton tampak
mulai menguat. Meskipun
tingkat popularitasnya tidak
sepopuler SR dan HP, namun
kehadirannya dapat menarik
perhatian sebagaian warga
Kota Malang.

Tingkat popularitas me-
mang tidak harus berbanding
lurus dengan tingkat elekta-
bilitas., terlebih dalam dalam
dunia politik. Dilihat dari
tingkat popularitas paslon
DADI sangat populer teru-
tama bunda HP. Jauh sebelum
KPUD mengumumkan paslon
peserta pemilukada Kota Ma-
lang nama Bunda HP telah
demikian populer memalui
sosialisasi di ruang publik,
media massa, maupun berba-
gai aktivitas yang dilakukan
di masyarakat. Demikian
pula dengan nama SR. Kader
PDI yang telah berpengala-
man politik di tingkat daerah
hingga sebagai anggota DPR-
RI namanya telah demikian
popular di warga Kota Ma-
lang. Tak pelak berbagai hasil
survey sebelum pelaksanaan
pilkada acapkali memposisi-
kan ke dua cawali tersebut
dalam posisi unggul secara
bergantian. Meski tidak harus
percaya pada hasil survey
seratus persen, jika memang
hasil survey tersebut benar,
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hal ini mengindikasikan ked-
uanya memiliki peluang besar
untuk memimpin Malang.
Pada hari-hari mendekati
pelaksanaan pilkada fenom-
ena Anton mulai muncul.
Terlebih setelah hasil survey
LSI menempatkan Anton pada
urutan terunggul. Apakah ada
indikasi hasil survey perben-
garuh terhadap pilihan warga
terutama swing voters, laLE
jumlahnya diperkirakan tidak
kurang dari 30oh, hal ini bisa
saja terjadi.

Bias Gender
Diakui atau tidak pergumu:

lan dan keterlibatan perem-
puan di bidang politik hingga
hari ini masih dihadapkan
pada pro dan kontra. Sebagian
masyarakat masih menilai
bahwa politik merupakan ra-
nah yang keras dan merupak-
an dunia laki-laki. Jangankan
kalangan masyarakat dengan
tingkat pendidikan rendah,
tidak sedikit masyarakat yang
memiliki pendidikan tinggi
masih memposisikan perem-
puan tabu di bidang politik.
Secara sosiologis acapkali
perempuan dibatasi oleh kon-
truksi sosial masyarakat yang
memandang perempuan tidak
elok sebagai pemimpin poli-
tik. lronisnya perempuan juga

seringkali memposisikan dan
membatasi dirinya di dunia
politik, terlebih perempuan
untuk menjadi pemimpin
politik seperti walikota.

Bagi mereka yang meno-
lak pemimpin perempuan
akan beralasan sepanjang
masih ada laki-laki yang da-
pat dipilih sebagai pemimpin.
maka mereka akan cenderung
memilih laki-laki. Hingga saat
ini jumlah pemimpin perem-
puan sebagai kepala daerah
sangatlah minim. Perempuan
yang mampu mengungguli
laki-laki dalam pilkada di
berbagai daerah menurut
hemat saya karena mereka
mempunyai kemampuan "luar
biaSa". Tanpa bermaksud
mengatakan SR dan HP tidak
memiliki kemampuan luar
biasa, faktanya warga kota
malang tidak memposisikan
mereka berdua pada urutan
pemenang. Jika dilihat dari
visi-misi strategi politik, dan
meSin politik ketiga paslon
AJI, SR-MK, dan DADI relatif
sama, namun AJI dintungkan
karena mereka laki-laki.

Terpecahnya suara PDIP
Di sisi lain, majunya SR

dan HP dalam pilkada kali ini,
menurut saya justru meberi-
kan sumbangan akan keung-
gulan AJI. Betapa tidak, PDIP
memberikan rekomendasi
kepada SR, yang sesung-
guhnya juga diharapkan oleh
HP berakibat pada perebutan

pangsa konstituen. Se-

bagaimana kita
HP menggunak
politik lain yal
Golkar. Selama
genal pemilih
kelompokpemi
namun dengan
dan HP mau tid
PDIP terpecah I
Loyalis PDIP 1

pada Peni, suar
besarkemungki
lih HP. Di sam
calonan SR-MI
menguntungka
keduanya beras
ingga menutup
pemilih di lua
loyal terhadal
mentara DAD
juga tidak cuk
sokongan seca
kendaraan pol
Sehingga pad
pasangan SR-N
seolah berebut
yang sama.

Saat yang te1
Kemuncular

pada pilkada
saat ini rupanl
saat yang tepal
Malang sepert
adanya peruba
sana lain atas pt
di bawah piml
Tentu telah ba
yang diraih olel
selama 2 perioc
nannya, namur
pula pekerjaar
masih harus r
Publik tentu I
Malang beruba
lebih baik den:
kota yang baru
janji paslon A
membawa per
Malang dan :

pelayanan publ
itu jika AJI mr
Malang perlu
semua pihak,
wan politik da
tidak memilih
ena berbagai a.

bekerja pemin
Malang, semc
lang semakin
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