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ARS冒RAK

Pemenang pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendafang clan mengalami
kesulitan nelakukan perhoahan yang progresif karena masalah pokok yang
men弧adang ; pengangguran, ekone亘u keamanan, pendidikan, sosial, budaya,

perilaku moral, gerckan penentang, hubungan dan persaingan intemasional.
Sedangkan sぬbilisasi dan kesinanbungan penyelenggaraan pemerintahan negara

hanya akan tercipta apabila seluruh konxponen penyelenggara negara dan segenap

rakyat hdonesia merapatkan kembali kesatun jiwa raganya membangun negara
hdonesia tercinth
Kaぬkunci : Presiden, Pemerintahan, Harapan dan Tantangan, SfabiHsasi dan

Kes血a皿buigan

A.

PENDAmuAN

Tetapi

dapat

dipastikan,

siapapun

Ada lima pasangan Calon Presiden pemenangnya itula血yang menjadi presiden

dan wakil presiden yang berhak mengikuti dan Wakil Presiden Negara Kesatun
penr皿5 Juli 2004. Persalngan kampanye Rep心lik hionesia.

antar para calon kian hari semakin hangat Kita semun yang berada di ruangan
dan sulit diprediksi siapa pemenangnya.I ini, layck merespous positif kelima

14 Agustus s.d. 16 September2004 nasa kampanye
Pcmilu pu調

ked岨･ 20

September

20的

dilakukan pemungutan suara dan penghitmgan
su狐a. 5 0ktobc｢ 2004 Penetapan d狐pengum調劃

hasil Pemilu presiden/wapres. 20 0ktober 2004
Pel袖tik狐d肌sumpah j狐串P｢esiden d紬Wa畑

pas紬g狐Capres d狐Caw坤重es te重seb巾.

Merekalah yang berani tampil ke depan
皿t血memimp血bmgsa暮ndonesia y狐g
sed狐g dil狐da khsis multi dimensi･ Rakyat

men田山t ag狐

巾u狐

negam y狐g

diluputkan dari tanggung jawab kolektif
penyele皿gg狐a紬peme正ntah紬ncg狐a.

8. PFRRASALAHAN
Lantas,

bagalmanakah prediksi

stabilisasi d孤kesinamb皿g狐pemehnt血

temaktub pada pembukaen UUD 1945,

hasil pemilihan unun 2004? Apakah akan

dapat diunjudkan secara nyata dan

lebih stabil dan dapat bertahan sanpai

memuskan.2

akhir masa jabatannya? Masalch ini anat

Tidaklah mudah meunjudkan tujuan

sukar dijawab, namun atas pemintaan

negara tersebut. Buktinya, sejak Presiden

Panitia Dies Natalis ke XX重II UWKS

Pertama sanpal Kelima, rckyat Indonesia

dicoba juga memaparkamya. Tentu saja,

sepertinya tidak pemch te町uskan. Mereka

dalan batas‑batas yang dapat dip血ani

terkesan lebih akrab dengan "penghujatan"

oleh pemkir劃pen山is.

terhadap Presidemya daripada berterima
kasih atas keberhasilan yang telah mereka

c. pEMRAmsAN

冒a血

a･ Cit細a Cap看esl Cawaprc3

§el狐a kepem山pinan Prcsiden

dimaksud. Seolah‑ola血

hanya dipundak

Presidenlah terletak dosa tanpa anpun,

sedanBkan dipundak kelembagam negara

dan penyelenggara pemerintahan laimya

2004,

Tan書a血ga血da血Harap狐

Banyak komentar bemada miring
at靴p皿

tegak lew狐

gopsip tet紬gga,

polling pendapat言ntemet, media cetak,

ataupun kewaj iban yang seharusnya dipikul

media clek廿o血k, ｢e§toran, mさ血mak狐,

oleh ralryat, hanya dipandang sebagai

wing

peleng申p

sebagainya tentang kredibilitas Capres dan

penyerta

tanpa

beban,

kopi,

pergum

t血ggi,

d狐

Cawapres 2004･ Tet坤i menu則t pend坤靴

saya kelima pasangan Capres dan
Cawapres peserta pemilu 2004 sudah cukup
bagus. Mereka adal血:

1. Wi重紬to ‑ Sa血1udd血W血id;

軸○教1物置侮lume. No. 1, Juli 20%

2. Megaw如i Soeka血opu血･ Hasyim

hub皿g狐d劃persa血g狐intemasionaL

Mu狙di;
3.

Amien

perilcku moral, gerakan penent狐g,

Rais

‑

Siswono

Yudo

Soal pcng孤ggu狐: sek卿g i血

telah mencapai 40 juta orang. Apalagi

Husodo ;
4. Sus遭o B劃b紬g Yudhoyon○

○

Jusuf Kalla;

menurut Bachtiar Efendy,4 70 % ralryat
Indonesia y狐g t血ggal di pedesa狐

5. Hamzah Haz ‑ Agun Gunelar.
Kelima pasangan terseb巾

tel血

memerlukan lapangan kelja dan
peningkatan pendapatan.

Sementara

berupaya, memadukan unsur citra religius,

ENDEF menilai Platfom Ekonomi Capres

usionalis dan kerakyatan. Tercemin pula

tidak reliastis dan anbisius: Wiranto‑

pada visi d狐misi kepemimpin孤mereka･

Salahuddin Ward menargetkan penciptaan

血血ya sama‑sa鵬

berkchenclak

lapangan keria 3.2 juta per tchun dengan

meunjudkan rasa aman, memajukan

pe血b血袖ekono血i 7･8 % per t心血･

kes匂血te同

mence重dask狐

Megawati Soekamoputri ‑ Hasyim Muzadi

kehidupan bangsa, ikut menciptckan

menargetkan pertunbuhan ekonomi 6,8%

perdanaian dunia. dan mewujudkan

per tahun dan mencapai 7,9 % pada tchun

keadilan sosial bagi segenap rakyat

2009, juga membuka lapang狐ke【ia baⅢ

Indonesia.

sebanyck 12,9 juta selana nasa tugasnya.

軸um,

S皿gguhpun demiki狐

menu〇両

Sedangkan pasangan Amien Rats‑Siswono

Ichlasul Anal (Pengamat Politik UGM),

Yudo Husodo血en紬ge庇紬pe加buh紬

siapapun yang menjadi pemenang pada

ekonomi

pemilu presiden dan wakil presdien

BⅢnb紬g Yudoyono

mendatang tetap akan sulit melakukan

menargetkan 7,9 % sanpai tahun 2009

peⅢb血劃y狐g p重o親esi青書Masalah pokok

dengan p如ok狐

yang dihadapi: pengangguran, ekonomi,

5,I %. Begitupun platfom Hamz血Haz‑

keananan, pendidikan, sosial, budaya,

Agun Gunelar, lebih banyak menampiu血

6,3

%. Selanjutnya Susilo

‑

Yusuf Kalla

angka pcnganggu紬

platfom Partai Persatuan Pembangunan.

狐血y紬g lebih baik, di bid狐g politik

Sementara menurut prediksi ENDEF

maupun ekono皿i.

pertunbuhan ekonomi

血dousia sanpai

talon 2009 hanya akan mencapai 5,9 0/o5.

Bagi kita dan rakyat kecil yang awan

Pendapat tc購ebut senada deng劃

pand袖g紬

Kad心

血donesia, y狐g juga

tidak mempemasalahkan siapa yang akan

dengan berbagai macam hitung ‑ hitungan

m皿cul

perekonomian, angka‑angka tersebut terasa

Pemil血an Presidcn dan Wakil Presiden 5

sangat memusingkan. Namun, bagi para

Juli mendatang. Kadin lebih mementingkan

pelaku ekonomi drnguscha) angka‑angka

munculnya slro#g /eaくねr yang dapat

sepe両肌1血yang menggair血k紬minat

menciptakan sけong govern朋e

mereka. Terutana pengusaha AS, lewat

me町狐m

momas J Donohue (Presiden Ka調紬

stabilitas sosial yang akan membawa

Dagang Amerika Serikat), meminta agar

pengan血

Indonesia dapat segera menyelesalkan

usional. Tegasnya. Indonesia sangat perlu

agenda politi血ya dan membcn血i sektor

血emulihk狐

ekonomi yang terpuruk dalan tina tahun

tercipta lapangan pekeijaan seluas‑lusnya

ter祉hir".6

Dunia usaha AS tidck

untuk me脚pung kaum pcng狐ggu血･

mempemasalahkan siapa yang akan

Sement狐a kasus‑kasus PHK, demo dan

muncul sebagai Presdien dan Wckil

tuntutan kenaikan upah buruh, hampir

Presiden血donesia menda血g. Te町endng,

setiap hari mengisi halanan surat kabar dan

mu鵬u血ya pe皿血pm y狐g ku如

siaran健1evisi.

yang

memiliki kepemimpinan yang dapat
diand血k狐u量tuk血embawa血donesia ke

sebagai

pemenang

dalam

ﾂ

血皿culnya ke劃m劃狐

V蹠Vｰ

d紬

positif bagi perckonomi劃

kegiaぬn ekonom血ya ag狐

Kegairahkan kegiatan ekonomi
mem紬g berkorel謎i deng弧
ke狐劃an.

kondisi

Jika kondisi kea血anan

terganggu, maka kegiatan dunia usahapun

akan terpengaruh (melemah). Kondisi
keamanan ini menjadi tantangan berat bagi

Kepala Pemerintchan mendatang. Sebab,

ro‑ V肌ro,No. 1,両面2o周

upaya perdamaian yang telah dildkukan di

negara maju di kawarm Asean,

daerch konflik horizontal (Ambon, Maluku.

Asia Tim町, E○○pa, d狐

Irian, Kalimantan) masih ith api di

Masyarakatpun merasa risih dengan

dalan sckam. Sewrfuwrfu dapat

bertanbch mahalnya biaya pendidikan

membara kembali. Bahkan melebar ke

pa心setiap je亘iang pcndidik紬･ Sed紬gk紬

daerah‑ laimya. Bagitu pula dengan

di bidang social, budaya dan perilaku

Gerakan

meskipun

moral, menanpakkan semakin merosotnya

statusnya sudah dialihkan dari situasi

nilai̲nilai kebersanaan ke arah nilai

darurat militer ke darurat sipil, namun

individualistik.

m謡ぬ

budaya lokal (nasional) di bawa血pengaruh

Aceh

Merdeka,

dibu血Ⅲ紬

wak巾

yang c叫

pa垂ang untuk mengatasinya secara tu皿tas.

Amchka･

Luntunya nilai‑nilai

nilai‑nilai budaya asing. Sehingga sendi‑

Apalagi masalch Aceh, memang sudah ada

sendi moralitas kehidupan berbangsa

sejak 2zman kolonialis Belanda. Ditanbah

Indonesia dirasakan sem摘u menipis.

kasus pelanggaran HAM, serta merebaknya

Mengenai Gerckan penentang,

aktivitas terorisme. maka semakin keruhlah

sepc重心ya tcl血tampil ke pcm血【a紬k郷【n

kondisi ke‑ nasional.

hiperkorek yang berasal dari berbagai

Di bidang pendidikan, telch teljadi

lapisan masyarakat terdidik. Merasa

kebingungan yang lun biasa di kalangan

tersingkir dari percaturan politik nasional,

pemutus kebij akan penyelenggara

belun mendapatkan tempat yang layck di

pendidikan, peserta didik, dan orang t脚

struktur pemerintalan, ataupun tidak pus

murid. Pa隠lulusan SMU dan saljana,

dengan kebijckan pemerintch di nasa lalu,

sangat kesulitan mendapalkan pcke互aan,

seka章紬g d狐飼gⅧ kcpe血mpi脚皿謎ion血

tidak berdaya meneiptckan lapangan kelja

mendatang.

bagi dirinya sendiri. Sementara berbagai

perubahan yang revoluisoner, gencar

kebij akan strategis penyelenggaraan sistem

melakukan kritik, mengembangkan isu‑isu

pendidikan nasional belun mampu

berbau SARA, penegakan hukun dan

Mereka

menginginkan

mendongkrck kete血nggalan kualitas SDM

keadil狐, seねmelakuk狐tek狐狐‑tck孤劃

yang diharapkan setan dengan negan‑

politis tertentu. Selanjutnya, pada lingkup

格○○輸▲ Vc山間 Iih 1,川i狐

Hubungan dan persaingan intemasional,

stabilitas dan kesinanbungan

citra hdonesia sangat tertekan di bidang

penyelenggaram pemerintchan clan

politik,

ekonomi

maupun

nhiter.

berantalkan.

Mungkin saja Negara

Menyebabkan peran Indonesia untuk ikut

Indonesia clan terpecch belah menjadi

serta mew巾udkan perdamaian dunia

neg虹a‑neg狐a kecil berbasis kep山auan,

semakin

kesuku紬, aぬupm Neg祉a Federal sepe証

tumpul.

mempe寄uandr

Temasuk

berbagai

upaya

hak

dan

bentukan pemerintah kolonialis Belanda

k印entingan nasionalnya di forum‑forum

melalui politik "de vide et empc重狐ya''.

intemasional, yang kerapkali mengalami

Maka untuk menghindari kesemunya itu,

kegag血狐.

tiada jalan lain, kecuali "menjadi manusia

Itula血sekelunut tantangan sekaligus

Indonesia seu血hnya''.

harapan kepada Presden dan Wrm
Presiden mendatang. Tentunya sangatlali

b･ Ko血di§i Ke‡a書anegaraa血

tidck adil jika hanya ditumpukkan di atas

A血ande皿en UUD 1945

pundak Presden dan Wan Presiden
te申ilih. Stabilitas dan kesinambungan

R重

P分§c種

Berdas紬kan Ⅲ重iandemen UUD 1 945,

pada sistcm ketat紬egara紬

血donesia

penyelenggaraan pemerintahan negan

mengalani pembchan cukup mendasar:

hanya akan tercipta, apabila pasca

1. Kedaulatan: berada ditangan rckyat

prcapres柄apres: "segenap lembaga‑

d孤

lembaga

Undang Dasar. 7

negara,

badan‑badan

pemerintchan di tingkat Pusat dan Daerah,

dilaksmak紬

menuⅢt Und紬g‑

2. Majelis pemusyawaran Rakyat: terdiri

partai politik. Iembaga sosial, lembaga

atas anggota DPR dan DPD yang

pendidikan, lembnga keagamaan, para

dip粗

C±Cav̲

MPR berwen紬g mengub血

segenap

tidck tepilih, serta
rakyat

Indonesia;

dapat

merapa蝕伽kembali kesa加an jiwa raganya

membangun negara Indonesia tercinta" Jika
sebaliknya, maka diprediksikan kondisi

melalui pe血1地軸

mum･8
d狐

menetapkan UUD, melantik Presiden

輸○○輸賀

Vdしim○○No. 1. Ju晴狐

dan/atau

3.

Wakil

Presiden,

4.

Dewan Penvakilan Rakyat: memegang

memberhentikan Presiden dan/atau

kekusaan membentuk undang‑

Wakil Presiden dalam nasa jabatan

皿dang,16 memi皿血ngs=egislasi,

me加

anggarm,

uuD,9

脚bc血e血此劃

dan

pengawasan;

Presiden dan Wakfl Presiden dalan

mempunyai hak intelpelasi, hak

masa jatatanya alas usul DPR setelah

angket,

terbukti melakukan pelanggarm

mengaj ukan pertanyaan,

hukun berdasarkan putusan

menyampaikan usul dan pendapat serta

Mahkamah Konstitusi ; I 0

hak inunitas; 17 berhak mengajukan

Presiden:

memegang

us山

kek

menyatakan

重anc紬g紬

pendapat,

皿d紬g‑血d紬g;18

pemerintchan menut Urn,I I berhak

pe重se同調如as Pe卿u y劃g ditet坤k紬

meng萄i血劃

Presiden dalan persidangan

DPR,12

undang‑undang kepada

menetapkan

pemerintch

untuk

m印jalankan

undang‑皿dang, 1 3

rancangan undang±
undang±

beriku血ya･ 1 9

peraturan

5.

Dae閤h:

kepada DPR, ikut membahas RUU,

menjadi

dan melckukan pengawasan atas

yang telah disetujui

peldsanaan undang‑undang.20

bersana dengan DPR,14 mengan軸v

negara berdasarkan undangundang; I 5

Pcnvakilan

mengaj ukan rancangan undang‑undang

mengesahkan

dan membehentikan menteri‑menteri

Dewan

6.

Komisi Pemil止血

Um肌: un血k

menyelenggarakan pemilihan umun
狐ggota DPR, DPD, Pre§idcn din

Wakil Presiden, dan DPRD.2]

7･

Badan

Peme止血a

Kemg紬:

memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab tent狐g ke皿g狐ncgⅢa.22
8.

Mahkanah
kc血lasa紬

Agung:

memegang

Kehakiman un心血

menyelenggarakan peradilan yang
be輪da dibaw血nya dal劃lingk皿gan
pc輪dil狐um血, ag剥れa, militcr, ta暢

uscha

negara,

dan

Mahkanah

Koustitusi.23

9. Mahkanah Konstitusi: berfungsi: (a)
Memeriksa, mengadili dan memutus
perkara pelanggaran hukun oleh
Presiden,24

menguji undnag‑undang

terhadap UUD, memutus sengketa
kewermgan lembaga negara,
pembubaran partai politik, dan
perselisihan tentang hasil pemilihan

‑‑;25
10. TNI dan POLRT: melaksanakan tugas
pe血l袖劃d狐ke劃劃紬neg狐a･26
11. Peme血Itah Daerah:

melaksanak孤

tmsan otonohi daerah berdasarkan
asas desentralisasi dan tugas

‑ Va加n,No. 1, Jun2004

RAGAN KETATANEGARAAN脚NEslA
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ketatanegaraan, menjadi bertambah ruwet,

pemerintah yang buruk atau

seol血‑olch tanpa landasan

"atribusi

melanggar hukun, memeriksa dan

kewenangan" koustitusional yang jelas.

merekomendasikan perbaikannya

S肌gg血pu血

kepada badan/pejabat pemerintah

memang cukup

dem臆劃

jus髄kas血ya

出kehendaki

重akyat,

(5) Peradilan HAM (ad hock): berwenang

Sebagai oo血oh:
KoⅢpsi

meme正ksa, mengadili dan me皿u巾s

melakukan

kasus pelanggaran HAM qu

(1) Komisi Pembc重antas孤

(KPK):

terkait;

bcnvemg

penyelidikan,

penyidikan

dan

26/2000) ;

penuntutan terhadap kasus tindak

(6) Peradilan Pajak, Peradilan Anak,

p通皿ko皿やsi (UU 31/1999 Jo UU

Peradilan Ketenagckerj aan,

20/200 1 );

M血kanch Pelayaran, dan Peradilan

(2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Tata Usaha Mi脆健r: yang血bentuk

berwen劃g

secara khusus berdasarkan undang‑

melckukan penyelidikan dan

undang, namun dirasakan masih

penyidikan

belum

(KOMNAS HAM) :

t練hadap

kasus

cuk叫p

sig心慮k紬

pelanggaran HAM untuk diselesaikan

penempat血ya ke lingk皿gan bad狐‑

血el血ui pengadi血ら

badan peradilan di bawah kekuasan

kesepakat狐

politik dan/atau rekonsiliasi (Keppres:
50/1 993);

(7) Altematif penyelesaian perkal.a (SDR)

(3) Komisi Pengawas Persaingan Us血a

(KPPU):

Kehakiman (Mahkamah Agung).

berwenang melakckan

dan Arebitrase: yang menjalackan
fungsi peradilan non litigasi di lur

penyelidikan, penyidikan, memeriksa,

kekusaan Kehakinan Q4ahkamah

d狐

Ag皿g);28

皿emu血s pe庇a輪(sengkeゆ

persaingan us血a tidak sehat qu

5/1 999);
(4) Ombudsm狐: be｢wcn劃g menehma

pengadun masyarckat atas pelayanan

Demikian pula eksistensi badan‑
badan atau komisi tertentu yang dibentuk
untuk memberikan masukan, telaah yuridis

Am紬demen Undang‑Undang Das狐1 945,

Oertama, Kedua, Ketiga)

