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1. Prolog 
 

“…Pemilih (kebanyakan Ibu-ibu rumah tangga dengan tingkat pendidikan dan sosial 
rendah) belum begitu paham mengenai teknis pelaksanaan Pemilu karena masih 

banyak Pemilih yang hanya mencoblos Gambar Partai saja (walaupun masih sah), 
bahkan ada yang hanya mencoblos nama anggota partai saja (ini lumayan banyak, 

sehingga banyak yang tidak sah). 
  

Walaupun di depan TPS-TPS tersebut sudah dipasang papan pengumuman tentang 
cara-cara mencoblos, tetapi sepertinya mereka masih kurang mengerti (mingkin masih 

banyak yang buta huruf). Jadi sosialisasi tentang teknis pelaksanaan pencoblosan 
masih sangat diperlukan dan sebaiknya, sebelum pelaksanaan pencoblosan tersebut 
dimulai, para petugas KPPS perlu memberikan briefing sebentar sebelumnya…”  

 

(Cuplikan email rkristiawan@yahoo.com berisi laporan pengamatan 
langsung atas kegiatan Simulasi Pemilu yang diadakan oleh CETRO di 

Cengkareng, Minggu, 12 Oktober 2003).  
  
 

 
Menurut jadwal resmi KPU, Pemilu 2004 akan dimulai pada April 2004. Baru saja diumumkan 
bahwa 35 partai politik (parpol) lolos verifikasi untuk ikut dalam pemilu 20041. Entah berapa lagi 
yang akan lolos, atau justru gugur, bukanlah inti soalnya. Melainkan, apakah para parpol tersebut 
cukup visioner sebagai penyambung lidah aspirasi rakyat –atau setidaknya, konstituennya? Secuil 
data ini mungkin membantu. 
 
Dalam surveynya untuk pemilu 2004, LP3ES (2003) menemukan bahwa sedikitnya 49% 
responden tidak percaya bahwa parpol berperan dalam menyampaikan kepentingan rakyat. Karena 
itu, menurut LP3ES, jika saja pemilu dilakukan besok pagi, survey yang sama menunjukkan bahwa 
55% rakyat tidak tahu partai mana yang akan dipilih2.  
 

                                                 
1  Kompas, 28 Oktober 2003 
2  Survai Popularitas Partai Menjelang Pemilu 2004, LP3ES, 2003, dapat dilihat online di www.lp3es.or.id  

mailto:yanuar-n@unisosdem.org
mailto:rkristiawan@yahoo.com
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Statistik memang mengungkap hanya sebagian fakta. Namun ungkapan ini mencengangkan, karena 
raison d’etre parpol adalah bahwa ia ada (seharusnya) untuk rakyat. Statistik yang dibeberkan LP3ES 
menyangkal retorik itu karena persis rakyat tidak pernah menjadi tujuan parpol.  
 
Hal yang sama bisa dialamatkan pada Pemilu 2004 ini: adakah ia membawa harapan untuk 
perbaikan hidup sebagian besar rakyat negeri ini –ataukah ia akan memperpanjang rentang 
penderitaan bangsa ini?  
 
 
 
2. Sebuah Latar – Indonesia 
 
Secara global, kecenderungan sosial dan lingkungan yang terhubung dengan strategi pembangunan 
tidak menunjukkan keberlanjutan. Masih ada 1,2 milyar manusia hidup dengan kurang dari $1 
sehari. Rata-rata pendapatan dari 20 negara terkaya adalah 37 kali dari 20 negara termiskin –
kesenjangan ini berlipat dalam 40 tahun terakhir, khusunya karena tidak ada rendahnya 
pertumbuhan di negara-negara miskin. Lebih dari 1 milyar manusia di negara berkembang 
mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dan 2 milyar lainnya kesulitan mendapatkan 
sanitasi/kebersihan, yang mengakibatkan mereka tak bisa menghindari kematian akibat penyakit 
yang sebenarnya bisa dihindari. (WB, 2002)3.  
 
Di Indonesia, angka kemiskinan absolut (yaitu mereka yang hidup dengan kurang dari $2 sehari) 
telah berkurang menjadi hanya 16% dari seluruh populasi dan hanya 12% dari penduduk yang 
berusia di atas 15 tahun buta huruf4. Sebuah kemajuan? Mungkin, tapi jangan lupa: angka kematian 
bayi mencapai 34 per 1,000 kelahiran, kekurangan gizi anak mencapai 25% dari seluruh anak balita 
dan akses terhadap sumber air bersih hanya dinikmati oleh 78% penduduk.  
 
Selain itu, 40% hutan di Indonesia telah digunduli sejak 1950 dan setengah dari sisanya telah 
digunakan untuk pembangunan jalan, perkebunan kayu atau pabrik minyak sawit. Yang 
menyedihkan adalah bahwa tiap menit 5 hektar hutan lenyap –artinya hutan seluas lapangan bola 
dibabat tiap 12 detik. Padahal di sisi lain, 40-50 juta orang Indonesia hidupnya sangat tergantung 
pada hutan. Dampaknya bagi kehidupan satwa juga memburuk karena misalnya, selama 10 tahun 
terakhir, jumlah orangutan (proboscis monkey) tinggal setengahnya. 
 
Indonesia ada dalam gambar ini –sebuah gambar yang menguak keprihatinan atas pembangunan. 
Setelah ‘globalisasi’, ‘pembangunan’ adalah sebuah kata yang mungkin menjadi penentu 
pertumbuhan dan perkembangan dunia. Namun di Indonesia, memang tidak mudah untuk 
mendapatkan sebuah perspektif yang lengkap mengenai pembangunan, khususnya saat ini dimana 
negara sedang mencoba mengatasi berbagai komplikasi dalam transisinya dari pemerintahan 
terpusat yang otoriter ke tata negara yang demokratis dan terdesentralisasi. Banyak pihak 
terpengaruh dengan kejadian tiap hari yang diwarnai demonstrasi dan perdebatan politik. 
Karenanya, sementara pembangunan dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, kemajuannya pun 

                                                 
3  Lihat: World Development Report, World Bank, 2003, Chapter 1. Lihat juga James D. Wolfensohn, President 

The World Bank Group, pidato di Bangkok, Thailand, 16 Pebruari 2000 
4  Lebih dari tiga dasawarsa terakhir, penghuni bumi bertambah 2 milyar, kebanyakan berasal dari negara 

berkembang dengan peningkatan kesejahteraan juga bertambah seiring dengan pertumbuhan ini. Termasuk 
didalamnya adalah menurunnya angka kematian bayi hingga setengahnya di negara berpenghasilan 
sedang, dari 11% menjadi 6%; buta huruf dewasa juga menurun dari 47% ke 25% (perempuan: dari 57% 
menjadi 32%). Pendapatan per kapita (dihitung dalam nilai dolar tahun 1995) meningkat dari $989 tahun 
1980 menjadi $1.354 tahun 2000. 
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menyakitkan, tidak pasti dan lambat. Masih banyak hal yang harus dilakukan dan prospek di masa 
depan nampaknya tak secerah yang dikehendaki.  
 
Jelas bahwa seluruh kebijakan pembangunan punya tujuan –rakyat. Tapi sejauh mana rakyat 
mendapatkan keuntungan dari kebijakan pembangunan selama ini? Tabel di bawah adalah satu 
contoh. 
 

Kenaikan Harga 1997-2002 
Tahun  Harga Komoditi 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

700 1.200 1.000 1.100 1.450 1.633,33 BBM Premium – Rp per liter  
1,00 1,71 1,43 1,57 2,07 2,33 
380 600 550 575 900 1.316, 67 BBM Solar – Rp per liter 1,00 1,58 1,45 1,51 2,37 3,46 
280 350 280 315 400 600 BBM Minyak Tanah – Rp per liter  1.00 1,25 1,00 1,13 1,43 2,14 

114,29 138,25 141,19 154,40 161,13 258,22 Listrik Perumahan sampai 450 VA 1,00 1,21 1,24 1,35 1,41 2,26 
114,29 138,25 141,19 154,40 196,67 277,67 Listrik Perumahan sampai 950 VA 1,00 1,21 1,24 1,35 1,72 2,43 

2.076,09 2.334,00 2.781,00 2.446,00 2.491,00 2.723,91 Beras – Rp per kg 1,00 1,12 1,34 1,18 1,20 1,31 
2.442,57 2.756,00 2.791,00 2.984,00 3.776,00 4.129,06 Gula – Rp per kg 1,00 1,12 1,11 1,22 1,55 1,69 
4.198,88 4.716,00 3.852,00 3.291,00 3.113,00 3.404,07 Minyak Goreng Kemasan – Rp per kg 1,00 1,12 0,92 0,78 0,74 0,81 

       

4.650,00 8.025,00 7.100,00 9.595,00 10.308,17 9.315,76 Rerata nilai tukar  
Rp per US$ 1,00 1,73 1,53 2,06 2,22 2,00 

11,05 77,63 2,13 9,35 12,55 10,03 Inflasi 1,00 7,03 0,19 0,85 1,14 0,91 
 

Sumber: Analisis internal Uni Sosial Demokrat Jakarta (www.unisosdem.org) & The Business Watch Indonesia,  
Berdasarkan data dari berbagai sumber: www.pertamina.com, www.bi.go.id, www.bps.go.id, www.deprin.go.id  

 

 
Tabel di atas menujukkan ironi. Sementara harga BBM naik secara variatif dari 114% (minyak 
tanah) sampai 246% (solar) sejak krisis hingga 2002, harga beras hanya naik 31%. Konsekuensinya 
mudah diduga –pengeluaran meningkat dan hidup menjadi makin susah, tertama yang tinggal di 
daerah terpencil dan menggantungkan hidupnya dari pertanian. 
 
Apapun argumen pembangunan semacam ini, kita tidak bisa tidak harus memperhitungkan 
konsekuensi-praktikalnya yang langsung menghantam kebanyakan dari kita. Namun nampaknya 
yang terjadi adalah sebaliknya. Rakyat hanya sekedar menjadi obyek atau bahkan pelengkap 
(unintended consequences) daripada subyek (intended action) pembangunan. Bahkan sampai pada tahap 
tertentu, nampaknya pembangunan secara ekonomi tidak lagi dimaksudkan sebagai bagian dari 
pembangunan secara sosial sebagaimana seharusnya, namun justru persis sebaliknya. 
 
Inilah konteks riil sebagai sebuah latar ekonomi-sosial dimana Pemilu 2004 akan berlangsung.  
 
 
 
3. Tentang Pemilu 2004 
 
Salah kaprah umum mengatakan bahwa Pemilu (yang “luber-jurdil”5) adalah perwujudan dari 
demokrasi. Tidak salah ungkapan itu, tapi jelas tidak tepat –setidaknya, tidak lengkap.  
 
Demokrasi hadir dalam ‘satu paket’ yang tidak bisa dipecah-pecah, yang meliputi 11 butir : (1) hak 
rakyat untuk tahu, (2) peran pers yang bebas, (3) adanya oposisi, (4) pembuatan Undang-Undang 

                                                 
5  Mungkin kita masih ingat 

http://www.unisosdem.org/
http://www.pertamina.com/
http://www.bi.go.id/
http://www.bps.go.id/
http://www.deprin.go.id/
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secara terbuka, (5) peengadilan yang independen, (6) pembatasan kekuasaan presiden, (7) 
perlindungan atas hak minoritas dan kaum marjinal, (8) pemerintahan berdasar konstitusi, (9) 
pemilu yang demokratis (free and fair), (10) adanya pembagian kekuasaan, dan (11) kontrol sipil atas 
militer6. 
 
Dengan demikian, upaya ‘menyederhanakan’ persoalan demokrasi menjadi hanya persoalan pemilu 
akan membawa kita pada arah demokrasi (sosial dan politik) yang salah karena pemilu (yang free and 
fair) hanyalah satu dari sebelas pilar demokrasi. Garis perjuangan politik secara umum haruslah 
diarahkan juga pada 10 aspek yang lain, khususnya pasca Pemilu 2004.  
 
Namun, histeria dan euphoria Pemilu 2004 bukan tanpa alasan untuk mendapatkan perhatian kita. 
Pemilu 2004, setidaknya mempunyai arti penting khususnya karena ia akan menjadi satu dari sekian 
banyak faktor yang sangat menentukan masa depan hidup-bersama dalam entitas bernama 
Indonesia. Pemilu 2004, jika berhasil, akan menandai sejarah suksesi kepemimpinan di Indonesia 
setelah periode mayoritas tunggal (1969-1998) dan pergantian kepemimpinan nasional yang tak 
demokratis –atau setidaknya tidak konstitusional (1998-2003)7. 
 
Pemilu 1999 dipandang sebagai pemilu paling demokratis sejak kemerdekaan Indonesia8. Namun 
‘prosedur demokratis’ ini gagal melahirkan ‘substansi demokrasi’ di pemerintahan, parlemen dan 
berbagai peran badan publik di Indonesia. Berbagai fenomena bahkan mengindikasikan banyak 
praktik lama (kolusi, korupsi dan nepotisme) terus merajalela dalam performa politik tak hanya di 
pemerintahan pusat namun merata hingga ke daerah. 

 
Beberapa isu penting seputar Pemilu 2004 dipaparkan berikut ini9: 
 
3.1.  Prioritas Pemilu Masa Transisi 

Prioritas Pemilu 2004 yang dipandang sebagai Pemilu di masa transisi adalah untuk 
memungkinkan terjadinya sirkulasi politik dengan memberi ruang politik (political space) bagi 
kelompok-kelompok yang pada masa pemerintahan otoriter tidak memperoleh kesempatan 
untuk berpartisipasi penuh dalam sistim politik.  
 
Oleh karena itu, proporsionalitas menjadi prioritas utama dalam pemilu masa transisi. 
Sistim proporsional biasanya dipilih sebagai sistim pemilu masa transisi utk menjamin 
terbukanya peluang yang adil bagi semua peserta pemilu untuk berkompetisi dalam Pemilu 

 
3.2. Daerah Pemilihan10 

Proses pembentukkan daerah pemilihan atau districting bukan sepenuhnya masalah teknis 
karena apabila proses pembentukan distrik dilakukan oleh suatu lembaga yang partisan, 

                                                 
6  Adaptasi dari Melvin I. Urofsky (2001) 
7  Pada tahun 2001, terjadi pergantian kekuasaan secara tak demokratis dari Abdurrahman Wahid ke 

Megawati. Hal ini menjadi preseden bahwa sementara di satu sisi eksekutif dan legislatif gagal beberjasama 
untuk menciptakan mekanisme ‘check and balances’, di sisi lain hal itu menunjukkan tingkat akuntabilitas 
demokratis yang sangat rendah, tak hanya dari badan publik, tapi juga kepedulian dan partisipasi rakyat. 
Disanalah terlihat bahwa kepemimpinan nasional gagal mewujudkan kepemimpinan dalam realpolitik. 
Bahayanya adalah bahwa rakyat tidak pernah menjadi bagian dari kepedulian penguasa karena posisi 
politis dianggap sebagai faasilitas untuk mendesakkan kepentingan partai berkuasa. 

8  Kompas, berbagai terbitan, sepanjang 1999-2000 
9  Dari berbagai sumber, di antaranya CETRO (Centre for Electoral Reform), ICW (the Indonesian Corruption 

Watch), UNISOSDEM (Uni Sosial Demokrat), selengkapnya lihat www.unisosdem.org  
10  Lihat UU tentang Pemilu Pasal 46 ayat 1, 2 
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maka proses ini dapat menjadi suatu alat untuk memenangkan parpol tertentu atau 
mendiskriminasi parpol lain.  
 
Hasil penetapan Daerah Pemilihan (DP) harus melalui uji publik agar semua parpol dan 
masyarakat dapat menyampaikan keberatan apabila merasa suara atau peluangnya dirugikan 
oleh batas-batas daerah pemilihan11. Mengapa? Karena berbeda dengan pemilu 
sebelumnya, DP dalam pemilu mendatang dapat merupakan gabungan dari dua atau lebih 
daerah administratif pemerintahan kabupaten/kota atau kecamatan. (Pasal 46 ayat (1)). 
Pada Pemilu 1999, DP ditentukan bulat-bulat satu satuan daerah administratif 
pemerintahan (Propinsi, Kabupaten/Kota). Sebelum pembentukan DP jumlah kursi 
Dewan setiap tingkatan (Nasional dan Daerah) ditetapkan terlebih dahulu (Pasal 46 ayat 
(2)). 
 
Karena itu districting, apabila tidak dijalankan secara adil, juga dapat merugikan kelompok 
masyarakat tertentu misalnya kelompok minoritas dan masyarakat yang tinggal di wilayah 
terpencil atau jauh dari akses transportasi dan komunikasi. Di banyak negara, proses 
districting seringkali menjadi ajang politis yang dimanfaatkan untuk memenangkan suatu 
parpol atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu12. 
 

3.3. Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan 
Penetapan jumlah kursi per daerah pemilihan juga mempengaruhi peluang bagi semua 
peserta pemilu dan mempengaruhi tingkat proporsionalitas hasil pemilu.  
 
UU Pemilu telah menetapkan bahwa jumlah kursi DPR adalah 550 (Pasal 47), jumlah kursi 
DPRD Prov. 35 – 100 (Pasal 49, ayat 1), jumlah kursi DPRD Kab./Kota 20 – 45 (Pasal 49,  
ayat 1) dan jumlah anggota DPD 4 Orang/Per Propinsi (Pasal 52). 
 
Perlu diingat bahwa semakin kecil jumlah kursi yang diperebutkan di suatu daerah 
pemilihan, maka semakin kecil pula tingkat proporsionalitas hasil pemilu dan hal ini 
memperkecil peluang parpol menengah, kecil, kelompok minoritas dan caleg perempuan. 
Sebaliknya semakin besar jumlah kursi yang diperebutkan di suatu daerah pemilihan, 
semakin besar tingkat proporsionalitas hasil pemilu dan peluang bagi parpol menengah, 
kecil, kelompok minoritas dan caleg perempuan13. 

                                                 
11  Untuk menjamin agar semua peserta pemilu dan semua pemilih memiliki kesempatan dan peluang yang 

sama, maka daerah pemilihan (akan) ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal berikut (CETRO, 2003): 
a. Merupakan satu kesatuan (contiguous) –artinya tidak terpisah-pisah secara geografis.  
b. Sebisa mungkin menghasilkan jumlah populasi per kursi yang setara (one person one vote one value). 
c. Memiliki kepadatan yang cukup (compact) secara geografis dan dalam hal penyebaran penduduk. 
d. Memperhatikan batas-batas wilayah administrasi yang telah ada. 
e. Batas daerah pemilihan harus mempertimbangkan batas alamiah dan memperhatikan kondisi geografis 

(sungai dan pegunungan), tingkat pembangunan ekonomi, jalur transportasi (jalanan, jembatan, jalur 
kapal/feri), dan jaringan komunikasi. 

f. Memperhatikan kesamaan latar belakang ras/etnis, sejarah, budaya, bahasa, agama, status sosial-
ekonomi 

12  Di AS, misalnya, terkenal dengan proses “gerrymandering” dengan membuat daerah pemilihan yang 
mengelompokkan pendukung suatu parpol dalam suatu daerah pemilihan untuk membentuk mayoritas dan 
memecah pendukung parpol lawan dalam beberapa daerah pemilihan sehingga tidak mencapai mayoritas. 

 Di Kenya, kelompok minoritas diberikan peluang yang berlipat ganda daripada kelompok mayoritas 
sehingga memperoleh kemenangan yang tidak seimbang dengan prosentasenya jumlah dalam masyarakat. 

13  Lihat juga UU Pemilu Pasal 84 ayat (1), Pasal 93 ayat (1) [b/c]. Berikut ini adalah jumlah kursi yang tersedia 
untuk setiap propinsi. 
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4. Proyeksi Masalah dalam Pemilu 2004 
 
Pemilu 2004, karenanya, menjadi sangat penting tidak saja bagi suksesi kepemimpinan nasional, 
tetapi juga sebagai bentuk pendidikan publik untuk partisipasi politik mereka. Nampaknya, UU 
Pemilu gagal menjadi basis kebijakan berjalannya Pemilu yang free dan fair. Hal ini akan sangat 
merugikan bagi proses partisipasi politik rakyat dan memungkinkan terjadinya berbagai manuver 
politik parpol, termasuk manipulasi dan money politics.. 
 
Pemilu 2004 yang mengandung sejumlah masalah, setidaknya punya dua aspek untuk diperhatikan 
–aspek substansial dan teknikal. 
 
Aspek substansial yang menelan biaya sosial tinggi dalam Pemilu 2004 adalah bahwa ia direduksi 
menjadi sebuah arena kompromi perebutan kekuasaan politik oleh berbagai kekuatan lama. Hal ini 
dapat dilihat dari proses penetapan dan pengesahan UU Pemilu yang penuh kompromi14. 
 
Secara teknikal, ada dua soal mendasar, (1) UU Pemilu yang tidak fair dan (2) Teknis pemungutan 
suara yang tidak mudah bagi masyarakat awam. 
 
UU tentang Pemilu memiliki sejumlah masalah dalam penentuan daerah pemilihan yang dapat 
mengakibatkan hasil pemilu yang kurang adil untuk semua peserta pemilu dan berkurangnya 
prinsip one person one vote one value. Beberapa diantaranya adalah: 

 

                                                                                                                                                          

  
14  Lihat berbagai pasal Aturan Peralihan yang menjadi perkecualian penerapan UU Pemilu untuk pemilu 2004 

ini, khususnya ketentuan mengenai calon DPD (Pasal 146), parpol yang berhak mengusulkan calon 
Presiden (Pasal 146) dan syarat tentang calon Presiden/Wakil Presiden 
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1. Jumlah kursi yang diperebutkan dari 3-12 membuka peluang bagi terbentuknya daerah 
pemilihan dengan kursi berjumlah kecil yang efeknya akan mengurangi proporsionalitas 
atau membatasi peluang kemenangan bagi parpol menengah, kecil, caleg dari kelompok 
minoritas dan caleg perempuan15. 

 
2. Aturan dalam Penjelasan Pasal yang tidak konsisten karena di satu pihak memberikan 

patokan jumlah penduduk sebagai landasan pembentukkan daerah pemilihan, tetapi di lain 
pihak menggariskan bahwa tidak ada propinsi yang dapat memperoleh kursi kurang dari 
perolehan 1999, sementara propinsi baru hasil pemekaran minimal harus memperoleh 3 
kursi16. Akibatnya, akan ada propinsi yang bobot suara pemilihnya mungkin lebih tinggi 
dari propinsi yang lain seperti Sulawesi Utara yang setelah pemekaran seharusnya 
berkurang jumlah kursinya, tetapi karena peraturan di atas, ia tetap memperoleh 7 kursi di 
DPR meskipun wilayahnya telah berkurang dengan terbentuknya Propinsi Gorontalo. 

 
3. Penentuan BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) juga menambah efek diskriminatif terhadap 

parpol menengah, kecil, caleg minoritas dan caleg perempuan karena mempersulit upaya 
untuk memperoleh kursi dan mengurangi proporsionalitas hasil pemilihan. Diperkirakan 
akan lebih banyak calon lebih banyak pilihan parpol bukan pilihan masyarakat17. 

 
4. Larangan untuk membagi wilayah administratif akan mengakibatkan adanya daerah 

pemilihan yang terlalu besar utk jumlah kursi yang diperebutkan (lebih dari 12) sehingga 
nilai suara pemilih di daerah pemilihan tersebut lebih rendah daripada di daerah pemilihan 
lain. 

 
Teknis pemungutan suara akan menjadi masalah tersendiri dalam Pemilu yang akan datang 
karena masyarakat akan kesulitan menentukan siapa yang harus dipilih, bukan karena persoalan 
substansial, melainkan karena persoalan teknis –sulitnya membaca dan memahami kertas suara. 
Dari simulasi yang dilakukan oleh beberapa LSM, dibutuhkan minimum 7 – 12 menit bagi setiap 
orang berada di bilik suara menentukan pilihannya18. 
 
Selain persoalan pemungutan suara, pemantauan pelaksanaan pemilu juga diduga akan menghadapi 
kendala karena ketidaksiapan teknis19. Beberapa kelompok yang memfokuskan diri pada 
pemantauan pemilu seperti CETRO, Forum Rektor, KIPP juga masih dalam tahap awal 
melakukan rekrutmen para pemantau. 
                                                 
15  Lihat Pasal 49 ayat 2 UU tentang Pemilu 
16  Lihat Pasal 48 ayat 1 UU tentang Pemilu 
17  UU Pemilu secara jelas tidak membolehkan pemilih mencoblos hanya nama caleg. Hal ini biasanya 

dibolehkan di sistim proporsional terbuka untuk mendorong pemilih agar memilih caleg pilihannya secara 
langsung. (Pasal 84 ayat (1), Pasal 93 ayat (1) [b-c]) 

 Sistim ini berpotensi menimbulkan konflik & ketidakuasan masyarakat yang tidak paham tentang penetapan 
calon terpilih berdasarkan BPP karena caleg yang populer di suatu wilayah belum tentu memenangkan kursi 
( Pasal 107 ayat (2) [a-c]) dan juga membuka potensi konflik internal parpol 

 Sistim BPP & pelarangan stembus accord memiliki efek diskriminatif terhadap parpol kecil/baru di wilayah 
yang didominasi hanya 1 atau 2 parpol, misalnya Sulsel, Jatim. (Lihat Pasal 107 ayat (1)). Sistim ini 
mengurangi efek proporsionalitas karena banyak suara sisa yang hangus. 

18  Diperhitungkan, dibutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk setiap TPS dalam melakukan pemungutan suara jika 
dihitung setiap orang membutuhkan 7-12 menit dan ada 200 pemilih untuk setiap TPS. Itu belum termasuk 
kendala teknis karena dalam setiap surat suara akan ada sekitar 300 – 1000 daftar calon anggota DPR 
yang dihitung dari 120% x Jumlah Kursi tersedia x jumlah partai (diperkirakan sekitar 30 partai). Intinya? 
Sebuah kendala teknis luarbiasa! 

19  Hingga paparan ini dituliskan, belum disepakati format kertas suara –yang menjadi dasar pemantauan 
penghitungan suara (vote counting) 
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Namun, nampaknya berbagai kesulitan teknis ini justru menjadi peluang bagi para para parpol 
untuk mengambil keuntungan. Yang paling menonjol yang bisa dipaparkan diantaranya adalah 
kampanye pendidikan pemilih/kader parpol yang secara sengaja dibuat keliru. Parpol dalam 
kampanyenya kepada para pendukung atau pemilihnya selalu menekankan sesuatu yang kira-kira 
berbunyi demikian: “daripada keliru dan repot mencoblos nama orang dan gambar partai, coblos saja gambar 
partainya”20.  
 
Ungkapan ini seolah benar dan bernalar, tetapi jelas membelokkan niat sistem proporsional 
terbuka yang menjadi semangat Pemilu 2004 ini. Jika mengikuti logika ini, maka calon dari parpol-
lah yang akan lolos dan bukan pilihan pemilihnya. Mengapa? Karena jika pemilih mencoblos satu 
tanda gambar parpol dan satu calon di bawah tanda gambar parpol, pilihan itu sah21. Jika ia 
mencoblos satu tanda gambar parpol juga sah22. Namun, jika hanya memilih orang, suaranya tidak 
sah. 
 
Melihat semua permasalahan ini, adakah harapan bagi kita untuk sungguh-sungguh melakukan 
pemberdayaan pada masyarakat luas? 
 
 
5. Celah Sempit yang Bisa Dimanfaatkan 
 
Dengan berbagai kelemahannya, ada celah sempit yang bisa dimanfaatkan –mengandaikan semua 
energi dan intensi terfokus kepadanya—untuk secercah harapan akan perubahan sistem politik 
yang lebih baik. Namun, seperti seringkali ekspektasi terpelanting karena gagal memperoleh 
deskripsi, tentu kita harus jeli dan awas dalam membedakan keduanya. Celah itu adalah pemilihan 
langsung yang dilakukan oleh rakyat. Seperti apa? 
 
Pertama, pemilihan langsung dilaksanakan dalam bentuk keterlibatan rakyat untuk melakukan 
pemilihan (a) Presiden dan Wakil Presiden, (b) Dewan Perwakilan Daerah, (c) Calon-calon bermutu 
dari partai-partai besar yang ada saat ini, dan (d) Calon-calon bermutu dari partai-partai baru23 
peserta Pemilu 2004. 
 
Kedua, untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, ajak rakyat untuk mencoblos nama orang dan 
gambar partainya – coblosan hanya pada gambar partai, meski sah, akan memperkecil peluang 
orang yang baik terpilih. Sementara, mencoblos hanya gambar orang akan dianggap tidak sah. 
Dengan kata lain, secara sadar perlu dilakukan ‘kampanye tandingan’ atas kampanye ‘sesat’ yang 
kini dilakukan para parpol. 
 
Implikasinya adalah bahwa rakyat harus tahu siapa calon dari daerahnya yang pantas untuk dipilih. 
Untuk itu, perlu kerjasama antar organisasi masyarakat sipil di level daerah tingkat II 
(kabupaten/kotamadya) untuk memberitahukan kepada rakyat siapa-siapa yang sebaiknya mereka 
pilih (white list), atau persis sebaliknya, siapa-siapa yang sebaiknya tidak mereka pilih (black list) – 
baik calon untuk duduk di DPRD II, DPRD I maupun DPR Pusat. 
 

                                                 
20  Seperti bisa ditemukan di banyak sesi konsolidasi parpol di banyak daerah 
21  Lihat UU Pemilu Pasal 84 ayat (1), juga menimbang bahwa daftar calon berdasarkan nomor urut yang 

ditetapkan parpol sesuai dengan tingkatanya (Pasal 67 ayat (3)) 
22  Lihat UU Pemilu Pasal (93) ayat (1c) 
23   Karena itu perlu dicek visi, misi, cita-cita dan arah dasar partai-partai tersebut 
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Ketiga, untuk pemilihan DPD, hal yang serupa dengan butir di atas juga perlu disosialisasikan. 
Mungkin secara teknis jauh lebih mudah menyiapkan while-list atau black-list bagi calon anggota 
DPD karena jumlahnya tidak akan sebanyak calon DPR/DPRD dari parpol. Anggota DPD ini, 
bila terpilih, tidak bisa direcall karena mereka tidak bertanggung jawab kepada partai, melainkan 
langsung kepada rakyat.  
 
Meski dalam UU Pemilu dikatakan bahwa DPD tidak punya kewenangan dan kekuasaan seperti 
halnya DPR, namun keberadaan DPD tetap akan menjadi bagian dari mekanisme check-and-balance 
lembaga tinggi legislatif negara ini karena DPD berhak menanyakan semua kebijakan yang dibuat 
oleh DPR. Karena itu, sebenarnya celah pemilihan anggota DPD ini bisa dimanfaatkan jika ada 
konsolidasi untuk melakukan block-vote (memberikan suara pada satu calon tertentu) pada calon 
anggota DPD yang mempunyai track-record politik yang baik. 
 
Keempat, untuk pemilihan langsung Presiden dan Wapres, hal serupa dengan pemilihan DPD juga 
menjadi celah atau peluang bagi rakyat untuk memilih secara langsung calon yang dikehendaki24. 
Karenanya juga perlu dilakukan sosialisasi oleh berbagai kelompok pendamping basis untuk 
memberikan masukan pada masyarakat secara langsung siapa pasangan capres/cawapres yang layak 
dipilih –dan sebaliknya. 
 
Empat butir paparan di atas adalah secercah celah untuk melihat Pemilu 2004 ini secara positif. 
Artinya, dengan segala niat baik Pemilu 2004 bisa dimanfaatkan menjadi sarana pendidikan politik 
basis/rakyat. Secara kreatif, momentum ini harus digunakan juga untuk mengukur seberapa dalam 
dan seberapa jauh mereka (individu dan institusi) yang bergerak untuk kepentingan basis bisa 
mendapatkan legitimasi untuk tetap mengakar di basisnya. 
 
Celah hanya tinggal celah jika tidak mencoba dimasuki dengan langkah pertama – seperti halnya 
keinginan tak akan menjadi kesempatan tanpa upaya meraihnya. 
 
 
 
6. Apa yang bisa (harus?) dilakukan 
 
Sebagai implikasi atas upaya memanfaatkan celah sempit tersebut di atas, beberapa usulan pokok 
dipaparkan sebagai berikut: 
 

1. Sudah saatnya dilakukan pendidikan politik bagi masyarakat seluas-luasnya, baik secara 
formal maupun (terutama) secara informal. Pendidikan politik itu harus difokuskan pada 
voter education atau pendidikan pemilih untuk mengambil bagian dalam pemilu 2004 ini. 

 
2. Pendidikan bagi para pemilih ini harus dipusatkan pada upaya untuk memberdayakan 

masyarakat, khususnya basis, agar mampu menggunakan hak pilihnya secara kritis –
termasuk jika pilihan untuk tidak memilih diambil. 

 
3. Pendidikan bagi pemilih harus memampukan masyarakat, khususnya basis, untuk memilih 

calon yang dikenal pemilih atau setidaknya, direkomendasikan oleh para pendamping basis. 
 

                                                 
24  Meski situasinya tidak serta-merta bisa menjadi mudah karena bisa jadi pasangan calon presiden-wapres 

yang diinginkan rakyat justru tidak muncul sebagai calon. Ancaman terbesar adalah munculnya apa yang 
disebut di Pemilu 1992 dengan istilah ‘golput’ –menggambarkan mereka yang tidak menggunakan hak 
pilihnya. 
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4. Untuk mendukung hal tersebut, secara aktif para kelompok fungsional/kategorial 
pendamping masyarakat basis bisa melakukan Politician Tracking secara aktif dengan 
menyebarluaskan daftar calon legislatif bermasalah (DPR Pusat, DPRD I, DPRD II, DPD) 
kepada masyarakat agar masyarakat tidak memilih mereka dalam pemungutan suara. Dalam 
daftar tersebut, perlu disebutkan bukti-bukti masalah yang berhubungan dengan 
kepentingan masyarakat/umum/publik, yang dapat dirujuk dan sah di depan hukum 
(misal: kliping koran, majalah, kesaksian/testimoni). Untuk itu, didorong perlunya 
bekerjasama dengan institusi-institusi yang bekerja pada isu tersebut atau mempunyai data 
yang relevan untuk kepentingan tracking politik ini.  

 
5. Selain itu, perlu didorong (misal: terlibat, ikut memikirkan, hadir secara aktif dalam 

pertemuan) terjadinya aliansi partai-partai bermutu, khususnya partai-partai kecil namun 
bermutu baik, untuk terjadinya koalisi dengan kontrak sosial yang jelas kepada rakyat dan 
konstituen yang memberikan suaranya untuk koalisi partai ini.  

 
6. Buat komunitas-komunitas baru atau manfaatkan komunitas/kelompok yang sudah ada 

dalam masyarakat yang memiliki konsep-konsep riil membangun daerah dan memajukan 
masyarakat lokal. Secara khusus, ajak komunitas ini untuk bekerja bersama-sama lintas 
bidang aktivitas/bidang garap (misal: libatkan insan pers/media, pengacara, dll.) 

 
7. Terutama jika pemilu 2004 ini gagal, ajak rakyat meletakkan impian dan cita-cita baru 

negeri ini untuk ditindaklanjuti pada proses pemilu 2009, namun dimulai dari sekarang 
untuk untuk melahirkan kembali “Indonesia Baru” yang lebih adil dan manusiawi25. 

 
Namun disadari bahwa tidak mudah menyusup melalui celah sempit seperti diuraikan di atas. 
Harus dicari dan ditemukan secara bersama-sama titik ungkit (leverage point) yang memungkinkan 
seluruh upaya memanfaatkan celah sempit tersebut dilakukan dengan efektif. 
 
 
 
7. Dari mana Memulai 
 
Distingsi antara yang praktikal dan substansial menjadi penting ketika kita harus mulai 
melangkahkan kaki dan mengolah berbagai gagasan di atas menjadi satu tindakan riil yang menukik 
ke basis dan sekaligus menikam ke jantung persoalan secara struktural. 
 
Pertama dan terutama adalah merumuskan (kembali) berbagai persoalan di atas dan 
menyampaikannya dengan bahasa yang mudah, sederhana dan dapat dimengerti kepada berbagai 
kelompok, khususnya pendamping masyarakat basis yang mampu menjangkau banyak orang dan 
menekankan pentingnya Pemilu 2004 dan implikasinya untuk hidup bersama kita26. 

 
Kedua, menggagas dan menjajagi berbagai kemungkinan untuk melakukan diseminasi mengenai 
pentingnya Pemilu 2004 untuk masa depan Indonesia dengan jalan secara aktif menyiapkan rakyat, 

                                                 
25  Mengacu pada upaya perbaikan situasi yang sudah diurai dalam ‘Sebuah Latar’ di depan. 
26  Sebagai sebuah ilustrasi sederhana, Uni Sosial Demokrat berupaya mencetak komik mengenai Demokrasi 

& Pemilu 2004 dan leaflet 3 seri (Demokrasi, Parpol & Kampanye, Pemilu), semuanya dalam tiga bahasa 
(Indonesia, Jawa dan Sunda) yang disebarkan pada berbagai masyarakat basis. Namun karena 
keterbatasan sumber daya, kuantitas pencetakan yang hanya mencapai orde ratusan ribu tidaklah 
mencukupi. Butuh kerjasama untuk menyebarluaskannya. 
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khususnya kaum muda (termasuk pemilih pemula) dan masyarakat basis di akar-rumput untuk 
berpartisipasi secara kritis dalam pemilu27. 
 
Ketiga, menjalin kerja bersama (kolaborasi, ko-operasi) secara kreatif dengan berbagai kelompok, 
khususnya mereka yang memfokuskan diri pada isu Pemilu 2004. Kerja kreatif itu diarahkan secara 
tajam untuk membentuk, memperluas dan mengintensifkan berbagai upaya untuk memonitor 
pelaksanaan Pemilu 2004.  
 
Ruang lingkup pemantauan sendiri mencakup : 
 

1. Pra Pemungutan Suara 
a. Pendaftaran Pemilih28 
b. Pembentukkan daerah pemilihan29 
c. Pembentukkan PPK dan PPS 
d. Pengumuman Daftar Calon Anggota Legislatif30  
e. Pengadaan keperluan logistik pemilu, distribusi dan transportasinya31 
f. Pendidikan Pemilih32 
g. Dana Kampanye33 

                                                 
27  Program pendidikan pemilih (termasuk yang dikelola oleh KPU dan parpol peserta pemilu) harus menjamin 

agar khalayak pemilih memperoleh informasi yang adil, akurat,  netral dan tidak dimanipulasi untuk 
menguntungkan pihak tertentu dalam Pemilu. 

28  Dilakukan untuk mengukur efektivitas sistim pendaftaran pemilih yang telah dilaksanakan KPU. Pokok 
pemantauan misalnya: (1) Apakah khalayak pemilih telah terdaftar? (2) Perhatian khusus bagi kelompok-
kelompok yang termarjinalisasi:  kelompok cacat, pengungsi, masyarakat terasing, wilayah konflik, (3) 
Proses pendaftaran : sesuai peraturan ataukah ada pelanggaran ? Misal petugas meminta uang dan (4) Uji 
Publik terhadap daftar pemilih sementara: apakah publikasi cukup efektif? apakah cukup waktu untuk 
masukan publik? Apakah banyak terdapat kesalahan pada data pemilih? 

29  Pada intinya adalah melakukan uji publik mengenai pemetaan daerah pemilihan utk Pemilu DPR RI, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kabupaten yang telah dibuat oleh KPU Nasional. Mencakup (1) Apakah 
publikasi/sosialisasi hasil pembentukan daerah pemilihan cukup efektif? (2) Apakah cukup waktu untuk 
masukan dari publik/peserta pemilu? (3) Bagaimana tingkat kepuasan terhadap hasil pembentukkan daerah 
pemilihan di kalangan pengurus parpol peserta pemilu? (4) Apakah ada hambatan terhadap upaya untuk 
memberi masukan atau mengusulkan perubahan pada peta daerah pemilihan ? 

30  Untuk Pencalonan anggota DPR/DPRD I/DPRD II : (1) Apakah pencalonan dilakukan secara demokratis 
dan terbuka? (2) Apakah para caleg yang dicalonkan memuaskan? (3) Apakah parpol mencalonkan caleg 
perempuan sebesar minimum 30% dari calonnya? 

 Untuk Pencalonan anggota DPD : (1) apakah calon-calon adalah calon independen dan bukan pengurus 
parpol?  (2) Apakah calon memang berdomisili di Provinsi tempat pencalonan? (3) Apakah calon memenuhi 
syarat-syarat lain yang tercantum dlm UU? 

31  Terutama (1) pengadaan: untuk menjamin proses yang transparan dan akuntabel misalnya pengadaan 
surat suara, tinta, pencetakan bahan pendidikan pemilih dan barang cetakan lain (2) distribusi dan 
transportasi dari barang-barang logistik: untuk mencegah pelanggaran atau kecurangan melalui 
perusakan/pemalsuan/manipulasi/pencurian barang logistik pemilu terutama surat suara dan tinta. (3) 
distribusi dan transportasi untuk menjamin agar semua wilayah memperoleh jatah kebutuhan logistik pemilu 
secara merata dan tepat waktu. 

32  Pemantauan pendidikan pemilih juga perlu dilakukan untuk menjamin agar informasi dapat diperoleh oleh 
semua khalayak pemilih, termasuk mereka yang termarjinalisasi seperti penyandang cacat, pengungsi, 
masyarakat terasing, masyarakat di daerah konflik. 

33  Pemantauan terhadap dana kampanye tidak mudah karena UU Pemilu tentang pengaturan dana kampanye 
yang longgar.  Namun, pemantauan dapat dilakukan dengan (1) melakukan perkiraan atas pengeluaran 
parpol pada saat kampanye seperti menghitung jumlah airtime yang dipakai suatu parpol di tv swasta,  
berapa bendera, berapa pawai akbar dll., (2) laporan audit parpol sebelum dan sesudah Pemilu serta 
laporan tahunan parpol dan (3) pemantauan secara konvensional dengan mengawasi praktek vote buying 
menjelang hari pemungutan suara atau “serangan fajar.” (Teten Masduki, ICW, 2003) 
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h. Kampanye34 
i. Minggu tenang 

2. Hari Pemungutan Suara 
a. Pemungutan Suara35 
b. Penghitungan Suara36 
c. Pencatatan hasil suara ke dalam sertifikat hasil perhitungan suara 
d. Keamanan surat suara37       

3. Pasca Pemungutan Suara 
a. Transportasi hasil penghitungan suara dan surat suara secara berjenjang 

mengikuti struktur penyelenggara pemilu 
b. Penghitungan suara di setiap tingkatan penghitungan suara atau di setiap daerah 

pemilihan sampai ke tingkat nasional. 
c. Alokasi kursi dan penetapan wakil rakyat38 

 
Perlu dipikirkan ide untuk membuat pakta antara pemantau dengan parpol untuk mempermudah 
pemantauan. 
 
Keempat, perlu upaya untuk menempatkan Pemilu 2004 ini dalam konteks globalisasi, otonomi 
daerah dan gerakan sosial pada umumnya. Fokusnya adalah bagaimana Pemilu 2004 mampu 
menjaring wakil-wakil rakyat yang duduk di berbagai badan publik untuk memperjuangkan 
kepentingan nasional dalam tarik-ulur berbagai kepentingan ekonomi-politik global yang 
digerakkan oleh motivasi pemupukan laba semata dengan mengorbankan lingkungan dan hak 
hidup bersama. 
 

                                                                                                                                                          
 Selain itu perlu juga dipantau (1) manajemen keuangan parpol berkenaan tentang penerimaan (ketaatan 

terhadap batas maksimum) dan pengeluaran dana kampanye (2) pengeluaran dana kampanye melalui 
kampanye media (elektronik dan cetak) dan (3) monitoring pengeluaran dana kampanye dalam outdoor 
campaign yang statis (termasuk transportasi dan akomodasi) 

34  Pemantauan terhadap ketaatan akan UU Pemilu maupun peraturan KPU tentang kampanye baik bentuk 
maupun isi kampanye (ketentuan Pasal 73, 74, 75 UU Pemilu) yang dilakukan pada masa kampanye 

35  Pemantauan saat Pemungutan Suara difokuskan pada (1) Adanya intimidasi terhadap pemilih 
sebelum/sesudah pemungutan suara, (2) Kelengkapan barang logistik: surat suara, tinta, (3) Keberadaan 
saksi parpol, satgas parpol dan akses bagi pemantau pemilu, (4) Keberadaan petugas TPS yang netral, (5) 
Akses bagi pemilih yang penyandang cacat atau punya keterbatasan fisik, (6) Kecurangan seperti memilih 
lebih dari satu kali, memalsukan nama/identitas, (7) Intervensi terhadap pemilih di bilik suara, (8) 
Pemungutan suara di RS, penjara, camp-camp pengungsi (hanya diinformasikan), (9) Vote buying 
(Serangan fajar dll) termasuk pada masa minggu tenang, (10) kesesuaian dengan prosedur pemungutan 
suara dan, (11) Intimidasi terhadap pemantau. 

36  Yang perlu dipantau adalah (1) Keberadaan saksi dan pemantau pada saat penghitungan suara, (2) 
kesesuaian hasil perhitungan dengan pencatatan di sertifikat, (3) intervensi, pelanggaran dan intimidasi 
pada proses penghitungan suara, (4) konsolidasi penghitungan suara secara bertingkat sampai ke tingkat 
nasional, (5) tinjauan ulang terhadap keseluruhan hasil di tingkat nasional dengan membandingkan dengan 
hasil dari tingkat TPS. 

37  Keamanan surat suara dan sisa surat suara perlu dipantau untuk menjamin agar surat suara sebagai bukti 
pendukung penghitungan suara tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada 
Pemilu 1999 ada kasus dimana surat suara maupun hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai 
kecamatan tidak dapat ditemukan. Selain itu, transportasi surat suara dan hasil penghitungan suara di 
setiap tingkatan perlu terus didampingi dan dipantau sampai ke tingkat pusat. 

38  Setelah hasil penghitungan suara di tingkat nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota diumumkan, maka perlu 
dipantau konsistensi antara  hasil dengan alokasi kursi yang dilakukan.  Hal ini untuk menjamin bahwa hasil 
penghitungan suara diterjemahkan secara akurat ke dalam perolehan kursi parlemen di setiap tingkatan. 

 Dengan sistim proporsional terbuka, maka perlu dipantau konsistensi antara daftar caleg sebelum Pemilu 
dengan wakil rakyat yang akhirnya menduduki kursi yang diperoleh parpol, perlu dipantau permasalah yang 
muncul berkaitan dengan perolehan suara dan penetapan caleg jadi. 
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8. Epilog39 
 
Kalau mau diringkas, hasil Pemilu 1999 mengajarkan suatu hal yang sangat jelas kepada kita –
dalam persoalan ideologis, bertengkarlah! (lihat berbagai persoalan sejak pendekatan pembangunan 
ekonomi hingga berbagai UU/RUU yang sarat kepentingan sektarian-ideologis) –dalam persoalan 
korupsi, bersatulah! (lihat korupsi yang makin merebak hingga ke daerah, tak peduli partai mana 
yang berkuasa di pemerintahan atau duduk di kursi legislatif, dana pembangunan tetap saja bocor 
dan penyuapan oleh pengusaha untuk menggolkan proyek atau menggusur rakyat kecil berjalan 
makin gencar).  
 
Politik adalah arena berbagai praktik kekuasaan yang justru sangat berpotensi meminggirkan 
mereka yang paling menderita dan membutuhkan perlindungan –persis karena mereka tidak 
berdaya. Maka, praktik politik di ruang publik –sebagaimana halnya dalam Pemilu 2004 ini—
menjadi penting untuk dikontrol karena melibatkan perebutan kekuasaan. Di sinilah muncul isu 
mengenai demokrasi. Percayakah Anda bahwa praktik politik publik akan melahirkan kebaikan 
bersama (common good), jika tidak dikontrol oleh prinsip-prinsip demokrasi juga? Jika jawabnya 
‘ya’, mungkin kita harus bersiap berlayar menuju matahari terbenam. 
 
Melalui Pemilu, rakyat harus bergerak dan bersatu, menuntut agar demokrasi dikembalikan kepada 
rakyat Indonesia sepenuhnya. Dan jika demokrasi berarti kedaulatan di tangan rakyat, maka hanya 
di tangan rakyatlah tergantung proses pencarian pemimpin bangsa yang sanggup membawa bangsa 
ini menuju Indonesia yang lebih baik. 
 
 

*** 
 
 

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

yang dididik dengan benar, memiliki hutan yang kembali hijau, dan 
hidup damai yang penuh harapan…”  

 

(Manifesto Masyarakat Merdeka, Maret 2003) 
 
  
 
Surakarta-Jakarta, 30 Oktober 2003 

                                                 
39  Sebagian dari epilog ini adalah tulisan yang dimuat di mingguan Hidup dengan judul “Parpol 2004 – Menuju 

Matahari Tenggelam”, Oktober 2003 
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