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Prolog

“…“…Pemilih (kebanyakan IbuPemilih (kebanyakan Ibu--ibu rumah tangga dengan tingkat pendidikan ibu rumah tangga dengan tingkat pendidikan 
dan sosial rendah) belum begitu paham mengenai teknis pelaksanaadan sosial rendah) belum begitu paham mengenai teknis pelaksanaan Pemilu n Pemilu 
karena masih banyak Pemilih yang hanya mencoblos Gambar Partai skarena masih banyak Pemilih yang hanya mencoblos Gambar Partai saja aja 
(walaupun masih sah), bahkan ada yang hanya mencoblos nama anggo(walaupun masih sah), bahkan ada yang hanya mencoblos nama anggota ta 
partai saja (ini lumayan banyak, sehingga banyak yang tidak sah)partai saja (ini lumayan banyak, sehingga banyak yang tidak sah)..

Walaupun di depan TPSWalaupun di depan TPS--TPS tersebut sudah dipasang papan pengumuman TPS tersebut sudah dipasang papan pengumuman 
tentang caratentang cara--cara mencoblos, tetapi sepertinya mereka masih kurang cara mencoblos, tetapi sepertinya mereka masih kurang 
mengerti (mingkin masih banyak yang buta huruf). Jadi sosialisasmengerti (mingkin masih banyak yang buta huruf). Jadi sosialisasi tentang i tentang 
teknis pelaksanaan pencoblosan masih sangat diperlukan dan sebaiteknis pelaksanaan pencoblosan masih sangat diperlukan dan sebaiknya, knya, 
sebelum pelaksanaan pencoblosan tersebut dimulai, para petugas Ksebelum pelaksanaan pencoblosan tersebut dimulai, para petugas KPPS PPS 
perlu memberikan briefing sebentar sebelumnyaperlu memberikan briefing sebentar sebelumnya…”…”

(Cuplikan email rkristiawan@yahoo.com berisi laporan pengamatan (Cuplikan email rkristiawan@yahoo.com berisi laporan pengamatan langsung langsung 
atas kegiatan Simulasi Pemilu yang diadakan oleh CETRO di Cengkaatas kegiatan Simulasi Pemilu yang diadakan oleh CETRO di Cengkareng, reng, 
Minggu, 12 Oktober 2003). Minggu, 12 Oktober 2003). 



Latar Belakang Politis
Menurut Anda saat ini partai manakah yang paling memperdulikan 
kepentingan rakyat? (Diagram 13. Kepedulian Partai Politik Terhadap 
Kepentingan Rakyat – LP3ES, pertanyaan No. 13)



Latar Belakang Politis
Seandainya pemilu dilaksanakan besok, partai manakah yang akan Anda 
pilih? Apakah….. (Diagram 16. Perkiraan Pilihan Partai dalam Pemilu yang 
Akan Datang, LP3ES, pertanyaan No. 16) 



Latar Belakang Politis
Demokrasi dalam Demokrasi dalam ‘‘satu paketsatu paket’’ (1) hak rakyat untuk tahu, (2) (1) hak rakyat untuk tahu, (2) 
peran pers yang bebas, (3) adanya oposisi, (4) pembuatan peran pers yang bebas, (3) adanya oposisi, (4) pembuatan 
UndangUndang--Undang secara terbuka, (5) pengadilan yang Undang secara terbuka, (5) pengadilan yang 
independen, (6) pembatasan kekuasaan presiden, (7) independen, (6) pembatasan kekuasaan presiden, (7) 
perlindungan atas hak minoritas dan kaum marjinal, (8) perlindungan atas hak minoritas dan kaum marjinal, (8) 
pemerintahan berdasar konstitusi, (9) pemilu yang demokratis pemerintahan berdasar konstitusi, (9) pemilu yang demokratis 
((free and fairfree and fair), (10) adanya pembagian kekuasaan, dan (11) ), (10) adanya pembagian kekuasaan, dan (11) 
kontrol sipil atas militer .kontrol sipil atas militer .

Arti penting Arti penting Pemilu 2004Pemilu 2004: : satu dari sekian banyak faktor satu dari sekian banyak faktor 
penentu penentu masa depan hidupmasa depan hidup--bersama dalam entitas bernama bersama dalam entitas bernama 
Indonesia. Indonesia. 

Pemilu 1999 dipandang sebagai pemilu paling demokratis sejak Pemilu 1999 dipandang sebagai pemilu paling demokratis sejak 
kemerdekaan Indonesia . Namun kemerdekaan Indonesia . Namun ‘‘prosedur demokratisprosedur demokratis’’ ini ini 
gagal melahirkan gagal melahirkan ‘‘substansi demokrasisubstansi demokrasi’’ di pemerintahan, di pemerintahan, 
parlemen dan berbagai peran badan publik di Indonesia. parlemen dan berbagai peran badan publik di Indonesia. 



Latar Belakang Politis

Pemilu di masa Transisi: seharusnya dipPemilu di masa Transisi: seharusnya diprioritasrioritaskan kan untuk untuk 
memungkinkan terjadinya sirkulasi politik dengan memberi memungkinkan terjadinya sirkulasi politik dengan memberi 
ruang politik (ruang politik (political spacepolitical space) bagi kelompok) bagi kelompok--kelompok yang kelompok yang 
pada masa pemerintahan otoriter tidak memperoleh pada masa pemerintahan otoriter tidak memperoleh 
kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam sistim politik. kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam sistim politik. 

Sistem proporsional terbuka (Sistem proporsional terbuka (districtingdistricting): berpotensi ): berpotensi 
merugikan kelompok masyarakat tertentu merugikan kelompok masyarakat tertentu ((misalmisal.. kelompok kelompok 
minoritas dan masyarakat terpencil minoritas dan masyarakat terpencil yang yang jauh dari akses jauh dari akses 
transportasi transportasi & & komunikasikomunikasi)). . 

UU Pemilu yang sangat kompromistis: ajang UU Pemilu yang sangat kompromistis: ajang ‘‘dagang sapidagang sapi’’
parpol besar untuk pemilihan presiden.parpol besar untuk pemilihan presiden.



Masalah dalam Pemilu 2004

UU Pemilu gagal menjadi basis kebijakan berjalannya Pemilu UU Pemilu gagal menjadi basis kebijakan berjalannya Pemilu 
yang yang free free dan dan fairfair kerugian kerugian bagi proses partisipasi politik bagi proses partisipasi politik 
rakyat dan memungkinkan terjadinya berbagai manuver rakyat dan memungkinkan terjadinya berbagai manuver 
politik parpol, termasuk manipulasi dan politik parpol, termasuk manipulasi dan money politicsmoney politics..

Masalah Masalah substansial substansial Pemilu 2004: Pemilu 2004: reduksi reduksi Pemilu Pemilu menjadi menjadi 
arena kompromi perebutan kekuasaan politik oleh berbagai arena kompromi perebutan kekuasaan politik oleh berbagai 
kekuatan lama. kekuatan lama. 

Masalah Masalah teknikalteknikal Pemilu: Pemilu: dua soal mendasar, (1) UU Pemilu dua soal mendasar, (1) UU Pemilu 
yang tidak fair (2) Teknis pemungutan suara yang tidak yang tidak fair (2) Teknis pemungutan suara yang tidak 
mudah bagi masyarakat awam.mudah bagi masyarakat awam.



Masalah dalam Pemilu 2004

UU Pemilu UU Pemilu mengancam mengancam prinsip prinsip one person one vote one valueone person one vote one value. . 

UU Pemilu mengurangi proporsionalitas (UU Pemilu mengurangi proporsionalitas (parpol menengah, parpol menengah, 
kecil, caleg dari kelompok minoritas dan caleg perempuankecil, caleg dari kelompok minoritas dan caleg perempuan) ) 
jjumlah kursi yang diperebutkan umlah kursi yang diperebutkan ((33--1212)) membuka peluang bagi membuka peluang bagi 
terbentuknya daerah pemilihan dengan kursi berjumlah kecil.terbentuknya daerah pemilihan dengan kursi berjumlah kecil.

Penentuan BPP Penentuan BPP –– UU Pemilu diskriminatif pada UU Pemilu diskriminatif pada parpol parpol 
menengah, kecil, caleg minoritas dan caleg perempuan menengah, kecil, caleg minoritas dan caleg perempuan akan akan 
lebih banyak calon pilihan parpollebih banyak calon pilihan parpol, , bukan pilihan masyarakat. bukan pilihan masyarakat. 

UU Pemilu melarang UU Pemilu melarang membagi wilayah administratif membagi wilayah administratif 
adanya daerah pemilihan yang terlalu besar utk jumlah kursi adanya daerah pemilihan yang terlalu besar utk jumlah kursi 
yang diperebutkan (lebih dari 12) sehingga nilai suara pemilih yang diperebutkan (lebih dari 12) sehingga nilai suara pemilih 
di daerah pemilihan tersebut lebih rendah daripada di daerah di daerah pemilihan tersebut lebih rendah daripada di daerah 
pemilihan lain.pemilihan lain.



Masalah dalam Pemilu 2004

Teknis pemungutan suara Teknis pemungutan suara : : masyarakat akan kesulitan masyarakat akan kesulitan 
menentukan siapa yang harus dipilih, bukan menentukan siapa yang harus dipilih, bukan saja saja karena karena 
persoalan substansial, melainkan karena persoalan teknis persoalan substansial, melainkan karena persoalan teknis ––
sulitnya membaca dan memahami kertas suara. sulitnya membaca dan memahami kertas suara. 

PPemantauan pemilu juga diduga akan menghadapi kendala emantauan pemilu juga diduga akan menghadapi kendala 
karena ketidaksiapan teknis. karena ketidaksiapan teknis. 

BBerbagai kesulitan teknis erbagai kesulitan teknis justru menjadi peluang bagi para justru menjadi peluang bagi para 
para parpol untuk mengambil keuntungan. para parpol untuk mengambil keuntungan. 

Problem Problem paling menonjol adalah paling menonjol adalah ‘‘kampanye kelirukampanye keliru’’
““daripada keliru dan repot mencoblos nama orang dan gambar daripada keliru dan repot mencoblos nama orang dan gambar 
partai, coblos saja gambar partainyapartai, coblos saja gambar partainya””. . 



Menyusup ke Celah Sempit

Pertama, pemilihan langsung dilaksanakan dalam bentuk Pertama, pemilihan langsung dilaksanakan dalam bentuk 
keterlibatan rakyat untuk melakukan pemilihan (a) Presiden keterlibatan rakyat untuk melakukan pemilihan (a) Presiden 
dan Wakil Presiden, (b) Dewan Perwakilan Daerah, (c) Calondan Wakil Presiden, (b) Dewan Perwakilan Daerah, (c) Calon--
calon bermutu dari partaicalon bermutu dari partai--partai besar yang ada saat ini, dan partai besar yang ada saat ini, dan 
(d) Calon(d) Calon--calon bermutu dari partaicalon bermutu dari partai--partai baru  peserta partai baru  peserta 
Pemilu 2004.Pemilu 2004.

Kedua, untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, ajak rakyat Kedua, untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, ajak rakyat 
untuk mencoblos nama orang untuk mencoblos nama orang dandan gambar partainya gambar partainya ––
coblosan hanya pada gambar partai, meski sah, akan coblosan hanya pada gambar partai, meski sah, akan 
memperkecil peluang orang yang baik terpilih. Sementara, memperkecil peluang orang yang baik terpilih. Sementara, 
mencoblos hanya gambar orang akan dianggap tidak sah. mencoblos hanya gambar orang akan dianggap tidak sah. 



Menyusup ke Celah Sempit

Ketiga, untuk pemilihan DPD, hal yang serupa juga perlu Ketiga, untuk pemilihan DPD, hal yang serupa juga perlu 
disosialisasikan. Anggota DPD ini, bila terpilih, tidak bisa disosialisasikan. Anggota DPD ini, bila terpilih, tidak bisa 
direcall karena mereka tidak bertanggung jawab kepada direcall karena mereka tidak bertanggung jawab kepada 
partai, melainkan langsung kepada rakyat. partai, melainkan langsung kepada rakyat. 

Keempat, untuk pemilihan langsung Presiden dan Wapres, hal Keempat, untuk pemilihan langsung Presiden dan Wapres, hal 
serupa dengan pemilihan DPD juga menjadi celah atau serupa dengan pemilihan DPD juga menjadi celah atau 
peluang bagi rakyat untuk memilih secara langsung calon yang peluang bagi rakyat untuk memilih secara langsung calon yang 
dikehendaki . Karenanya juga perlu dilakukan sosialisasi oleh dikehendaki . Karenanya juga perlu dilakukan sosialisasi oleh 
berbagai kelompok pendamping basis untuk memberikan berbagai kelompok pendamping basis untuk memberikan 
masukan pada masyarakat secara langsung siapa pasangan masukan pada masyarakat secara langsung siapa pasangan 
capres/cawapres yang layak dipilih capres/cawapres yang layak dipilih ––dan sebaliknya.dan sebaliknya.



Menyusup ke Celah Sempit

Implikasinya: rakyat harus tahu siapa calon dari daerahnya Implikasinya: rakyat harus tahu siapa calon dari daerahnya 
yang pantas untuk dipilih yang pantas untuk dipilih pperlu kerjasama antar organisasi erlu kerjasama antar organisasi 
masyarakat sipil di Dati II (kabupaten/kotamadya) untuk masyarakat sipil di Dati II (kabupaten/kotamadya) untuk 
memberitahukan kepada rakyat siapamemberitahukan kepada rakyat siapa--siapa yang sebaiknya siapa yang sebaiknya 
dipilih (dipilih (white listwhite list), atau persis sebaliknya, siapa), atau persis sebaliknya, siapa--siapa yang siapa yang 
sebaiknya tidak dipilih (sebaiknya tidak dipilih (black listblack list) ) –– baik calon untuk duduk di baik calon untuk duduk di 
DPRD II, DPRD I maupun DPR Pusat. Demikian juga untuk DPRD II, DPRD I maupun DPR Pusat. Demikian juga untuk 
calon DPD dan jika perlu calon Presiden/Waprescalon DPD dan jika perlu calon Presiden/Wapres

DDengan segala niat baikengan segala niat baik,, Pemilu 2004 bisa dimanfaatkan Pemilu 2004 bisa dimanfaatkan 
menjadi sarana pendidikan politik basis/rakyat. menjadi sarana pendidikan politik basis/rakyat. 

Secara kreatif, Secara kreatif, Pemilu 2004 adalah momentum Pemilu 2004 adalah momentum untuk untuk 
mengukur seberapa dalam dan seberapa jauh mengukur seberapa dalam dan seberapa jauh masyarakat masyarakat 
basis sudah didampingibasis sudah didampingi



Apa Inisiatif Kita?

1.1. Pendidikan politik bagi masyarakat luas, dengan fokus pada Pendidikan politik bagi masyarakat luas, dengan fokus pada 
voter education voter education untuk Pemilu 2004 ini.untuk Pemilu 2004 ini.

2.2. Voter education Voter education diarahkan pada pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pemberdayaan masyarakat 
basis agar mampu menggunakan hak pilihnya secara kritis basis agar mampu menggunakan hak pilihnya secara kritis ––
termasuk jika pilihan untuk tidak memilih diambil.termasuk jika pilihan untuk tidak memilih diambil.

3.3. Voter education Voter education harus memampukan masyarakat basis, untuk harus memampukan masyarakat basis, untuk 
memilih calon yang dikenal pemilih atau setidaknya, memilih calon yang dikenal pemilih atau setidaknya, 
direkomendasikan oleh para pendamping basis.direkomendasikan oleh para pendamping basis.

4.4. Lakukan Lakukan Politician Tracking Politician Tracking secara aktif dengan secara aktif dengan 
menyebarluaskan daftar calon legislatif bermasalah (DPR menyebarluaskan daftar calon legislatif bermasalah (DPR 
Pusat, DPRD I, DPRD II, DPD) kepada masyarakat agar Pusat, DPRD I, DPRD II, DPD) kepada masyarakat agar 
masyarakat tidak memilih mereka.masyarakat tidak memilih mereka.



Apa Inisiatif Kita?

5.5. Mendorong (misal: terlibat, ikut memikirkan, hadir secara Mendorong (misal: terlibat, ikut memikirkan, hadir secara 
aktif dalam pertemuan) terjadinya aliansi partaiaktif dalam pertemuan) terjadinya aliansi partai--partai partai 
bermutu, khususnya partaibermutu, khususnya partai--partai kecil namun bermutu baik, partai kecil namun bermutu baik, 
untuk terjadinya koalisi dengan kontrak sosial yang jelas untuk terjadinya koalisi dengan kontrak sosial yang jelas 
kepada rakyat dan konstituen yang memberikan suaranya kepada rakyat dan konstituen yang memberikan suaranya 
untuk koalisi partai ini. untuk koalisi partai ini. 

6.6. Membuat komunitasMembuat komunitas--komunitas baru atau manfaatkan komunitas baru atau manfaatkan 
komunitas/kelompok yang sudah ada dalam masyarakat yang komunitas/kelompok yang sudah ada dalam masyarakat yang 
memiliki konsepmemiliki konsep--konsep riil membangun daerah dan konsep riil membangun daerah dan 
memajukan masyarakat lokal, lintas bidang garap.memajukan masyarakat lokal, lintas bidang garap.

7.7. Terutama jika pemilu 2004 ini gagal, ajak rakyat meletakkan Terutama jika pemilu 2004 ini gagal, ajak rakyat meletakkan 
impian dan citaimpian dan cita--cita baru negeri ini untuk ditindaklanjuti pada cita baru negeri ini untuk ditindaklanjuti pada 
proses pemilu 2009, namun dimulai dari sekarang.proses pemilu 2009, namun dimulai dari sekarang.



Bagaimana Memulai?

1.1. Reformulasi berbagai persoalan dalam bahasa yang mudah, Reformulasi berbagai persoalan dalam bahasa yang mudah, 
sederhana dan dapat dimengerti kepada berbagai kelompok, sederhana dan dapat dimengerti kepada berbagai kelompok, 
khususnya pendamping masyarakat basis yang mampu khususnya pendamping masyarakat basis yang mampu 
menjangkau banyak orang dan menekankan pentingnya menjangkau banyak orang dan menekankan pentingnya 
Pemilu 2004 dan implikasinya untuk hidup bersama kita .Pemilu 2004 dan implikasinya untuk hidup bersama kita .

2.2. Menggagas dan menjajagi berbagai kemungkinan untuk Menggagas dan menjajagi berbagai kemungkinan untuk 
melakukan diseminasi mengenai pentingnya Pemilu 2004 melakukan diseminasi mengenai pentingnya Pemilu 2004 
untuk masa depan Indonesia dengan jalan secara aktif untuk masa depan Indonesia dengan jalan secara aktif 
menyiapkan rakyat, khususnya kaum muda (termasuk pemilih menyiapkan rakyat, khususnya kaum muda (termasuk pemilih 
pemula) dan masyarakat basis di akarpemula) dan masyarakat basis di akar--rumput untuk rumput untuk 
berpartisipasi secara kritis dalam pemilu.berpartisipasi secara kritis dalam pemilu.



Bagaimana Memulai?

3.3. Menjalin kerja bersama (kolaborasi, koMenjalin kerja bersama (kolaborasi, ko--operasi) secara kreatif operasi) secara kreatif 
dengan berbagai kelompok yang memfokuskan diri pada isu dengan berbagai kelompok yang memfokuskan diri pada isu 
Pemilu 2004 dengan arah membentuk, memperluas dan Pemilu 2004 dengan arah membentuk, memperluas dan 
mengintensifkan berbagai upaya untuk memonitor mengintensifkan berbagai upaya untuk memonitor 
pelaksanaan Pemilu 2004. pelaksanaan Pemilu 2004. 

4.4. Menempatkan Pemilu 2004 ini dalam konteks globalisasi, Menempatkan Pemilu 2004 ini dalam konteks globalisasi, 
otonomi daerah dan gerakan sosial. Fokusnya adalah otonomi daerah dan gerakan sosial. Fokusnya adalah 
bagaimana Pemilu 2004 mampu menjaring wakilbagaimana Pemilu 2004 mampu menjaring wakil--wakil rakyat wakil rakyat 
yang duduk di berbagai badan publik untuk memperjuangkan yang duduk di berbagai badan publik untuk memperjuangkan 
kepentingan nasional dalam tarikkepentingan nasional dalam tarik--ulur berbagai kepentingan ulur berbagai kepentingan 
ekonomiekonomi--politik global yang digerakkan oleh motivasi politik global yang digerakkan oleh motivasi 
pemupukan laba semata dengan mengorbankan lingkungan pemupukan laba semata dengan mengorbankan lingkungan 
dan hak hidup bersama.dan hak hidup bersama.



Epilog

““Bagi siapapun yang masih mempunyai harapan akan Bagi siapapun yang masih mempunyai harapan akan 
masa depan Indonesia baru yang lebih baik, dan juga masa depan Indonesia baru yang lebih baik, dan juga 

ingin mengalami anakingin mengalami anak--anak yang dididik dengan benar, anak yang dididik dengan benar, 
memiliki hutan yang kembali hijau, dan hidup damai memiliki hutan yang kembali hijau, dan hidup damai 

yang penuh harapanyang penuh harapan…”…”

(Manifesto Masyarakat Merdeka, Maret 2003)(Manifesto Masyarakat Merdeka, Maret 2003)
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