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Pcmikiran dan Pcrilaku Politik PDI-P Malang

Abstraksi

Perkembangan demokrasi di Indonesia sekarang merupakan suatu hal politik
yang sangat periling. Sistcm politik Indonesia sekarang masih dipengaruhi wari.san Ordc
Baru walaupun itu sudah mengarah pada sistcm yang bisa discbut demokratis. Namun
lidak ada suatu dcfinisi uiiluk gagasan politik ini, pcmain politik aokarang mempunyai
pengertian sendiri dan bertindak sesuai dengan pengertiannya. Di beberapa negara di
seluruh dunia, gerakan demokrasi pernah muncul dari rakyat. Jadi, pcmikiran dan
pcrilaku kclompok ini sangat mencntukan untuk perkembangan demokrasi di Indonesia.

Selama tiga puluh dua tahun yang lalu, Ordc Baru bcrkuasa dan men-utamakan
pemban^nnan sehingpn rakyat kecil dilaiang mengambil peran olch kebijakan "massa
tnengambang". Jutnlah partai dipcrkecilkan di bawah rezim ini sehingga hanya ada tiga
golongan politik di Indonesia, Golongan Karya (Golkar), Parlai Pcrsatuan Pcmbangunan
(PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), partai dan kclompok politik lain dilarang
hcraklivilas, Akibalnya ada kclompok besar dalam masyarakat Indonesia sekarang yanj.;
tidak mempunyai vvawasan politik yang terdidik. Akibat ini dirasakan pada Pemilu 1999
kctika hasil pcmilihan ini sulit dipcrkirakan. Dalam pemilu tcrscbut, Partai Demokrasi
Indonesia Pcrjuangan (PDI-P), yang sudah lerpisah dari PDI, mempcroleh jumlah suara
terbesar dan menjadi pemenang. Rakyat kecil, yang selama masa Orde Baru hanya
berperan scrla dalam pemilu, mendukung parpol ini lebih daripada yang lain, dan
sekarang nmbil peran aktil" dalam lubiih partai. Dcnpan demikian PDI-P dapal
mencerminkan pcmikiran rakyat kecil karcna hubungannya dekal dengan kolompok ini.
Jadi parpol ini dipilih sebagai contoh pcnclitian ini yang mengaji pcmikiran dan pcrilaku
politik rakyat.

Pcnclitian ini bcrtujuan mencmukan pcmikiran politik PDI-P tcrhadap gagasan
demokrasi dan juga mencmukan peran yang diambil rakyat dalam lembaga-lcmbaga
parpol tersebut. Dari dua tujuan umum ini, itu diharapkan sebuah profil PDI-P bisa
ditemukan, baik mengenai pernikiran dan kegiatan parpol itu, dan mengenai peran yang
dilakukan rakyat. Pcnclitian ini juga bcrtujuan mcmbuktikan dua hipotcsis: pcrtama
bahwa PDI-P Kola Malang tidak selalu bertindak sesuai dengan pcmikiran politiknya
dan kedua demokrasi menumt PDI-P Kota Malang bersifat beda dibandingkan
demokrasi menurut pemikiran politik dari luar negeri.

Pcnclitian ini menggunakan tiga mclodc pcnclitian: wawancara langsung,
observasi dan pengumpulan data dari sumber sekender. Untuk mencmukan pcmikiran
pengurus PDI-P Malang, pada tinkgat Cabang dan Anak Cabang, metode wawancara
langsung dipakai dengan sebuah kerangka wawancara dalam pola angket. Angket ini
menanyakan tiga hal, pcrtama mengenai latar bclakang responden, kedua mengenai
posisi responden dalam PDI-P Malang, dan keliga mengenai pemikiran politik
responden.

Wawancara dengan pengurus tinkgat Cabang dan dengan kader-kader yang
meduduki posisi dalam DPRD II Kola Malang, rn.crna.kai alal pcrckam dipakai supaya
hasil wawancara bisa diperoleh tanpa kckurangan atau salah paham. Untuk wawancara
dengan para peni'urus di tinkgat Anak Cabang, rnetode wawancara tercatat dipakai.
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Pendekatan observasi dipergunakan untuk menemukan pemikiran politik kader-kader di
tinkgat Ranting, yaitu yang paling bawah. *

Untuk mencmukan pcrilaku politik PDl-P Malang, penclili ikul bcbcrapa rapal
partai dan mencatal mengenai bcbcrapa hal, seperti: proscdur rapat, acara rapal, pokok
utama yang muncul, dan proses keputusan yang diambil. Pokok terakhir ini sangat
pcnting karcna pclaksanaan proses keputusan menccrminkan pcmikiran politik PDI-P.
Bmpat hal ini dianalisis unluk mcmperolch suatu pengcrlian mengenai peran rakyat
dalam PDI-P Malang, dan bagaimana pcrilaku PDI-P Icrhadap demokrasi. Kcmudian
perilaku ini dibandingkan dengan pemikiran politik yang ditemukan melalui wawancara
dan observasi.

Proses pcngumpulan dan analisis data yang dilaksanakan dalam rangka
pcnclitian menyebabkan penclili mengambil bcbcrapa kesimpulan. Pemikiran PDI-P
sangat beranekaragaman walaupun mempunyai dasar yang sama. PDl-P mengharapkan
pada masa depan ini, Indonesia bisa memanfaatkan prinsip-prinsip demokrasi, sesuai
dengan lujuan rakyat schingga Republik Indonesia yang maju, makmur dan adil dapai
diwujudkan. Gagasan politik PDI-P berdasarkan warisan para pendiri ncgara itu
Warisan ini merupakan pcmulaian pemikiran PDI-P dan diadaplasi partai sesuai dengan
kcadaan sosinl ynng diluidapi Indonesia sekarang.

Pcrilaku parpol ini menunjukkan suatu parpol yang bcrusaha mcleslarikan
keselinan kepada basis scdangkan memajukan diri sebagai suatu parpol modcrcn
Namun, masih ada masalah dengan pelaksanaan sistem organisasi, lembaga politik dan
perilaku warga PDI-P. Parpol ini mempunyai tiga kelemahan besar. Pcrtama partai ini
bcrasal dari siluasi konflik, baik internal maupun tcrhadap pcmain politik yang lain.
Kcberadaan konflik ini telah memberikan semangal besar kepada warganya. Namun, ini
juga menyebabkan warga PDl-P mengambil jalur yang tidak sesuai dengan sistem
politik perwakilan yang ada di Indonesia pada masa kini. Kedua, SDM partai ini
memang rendah dan PDI-P memilih antara hubungannya dengan rakyat kecil dan
keperluannya untuk mempunyai SDM yang linggi. Kalau rakyat kecil ditinggalkan,
PDl-P akan kehilangan hubungannya dengan rakyat, sedangkan, kalau jabatan partai
tidak diduduki orang dengan SDM yang cukup tinggi, parpol ini tidak bisa maju. Juga
ada risiko bahwa PDI-P akan mendirikan kaum elite dalam partainya. Konscp ini bisa
diistilahkan "elil wong cilik" dan ada kemungkinan bahwa kaum clit ini akan tcrpisah
dari basisnya. Ketiga, PDl-P belum mempunyai kekuatan ekonomi yang tinggi.
Akibatnya kekurangan ekonomi ini menyebabkan PDI-P rawan masalah "money
polilik"

Dua hipotcsis dipersoalkan dalam penelilian ini. Pcrtama, PDl-P tidak selalu
berlaku sesuai dengan pemikirannya. Ini dibuktikan dalam penelitian ini dan
menyangkut masalah musyawarah dan mufakat serta pelaksanaan pemikiran partai.
Kedua, pencliti berhipotcsis bahwa demokrasi PDI-P Malang bersifat beda dari
demokrasi seperti didefinisikan Barat. Perbedaan antara demokrasi PDI-P dan
demokrasi Barat berdasarkan dua konsep. Pertama ada konsep peran kaum minoritas.
Menurut PDI-P, kaum ini masih berhak mengambil peran dalam proses pengambilan
keputusan dan proses-proses lain dalam partai. Kedua, demokrasi PDI-P bcrtujuan dan
dinilai baik karcna merupakan sistem politik yang dapat mengatasi masalah yang
dihadapi Indonesia dan membersihkan sistem politik sekarang yang masih dipengaruhi
olch warisan jaman dulu.
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The Political Thinking and Behaviour of the PDl-P Making

Abstract

The development of democracy in Indonesia is a particularly important political
issue. Indonesia's current political system is still influenced by New Order legacies
although it has already turned towards what can be -termed a democratic system.
However there isn't a common, favoured, definition of democracy and political players
have their own definitions and act in accordance with litem, in several nations

throughout the world democratic movements have emerged from the rakyal (common
people). Therefore the political thinking and behaviour of this group is very influential
for the development of democracy in Indonesia.
For thirty two years the New Order held power and prioritised development to the point
that that rakyat were forbidden from playing a role in politics by the "floating mass"
policy. The number of political parlies was reduced so that there were only three
political groupings in Indonesia, Golongan Karya or Working Groups (Golkar), Partai
Pembangunan Persatuan, or the Unity and Development Party (PPP; and Partai
Demokrasi Indonesia or the Indonesian Democratic Party (PDI), parties and other
groups were forbidden from being active. Consequently a large part of Indonesian
society does not have an educated political outlook. This consequence was felt at the
1999 General Elections when the results were very difficult to predict. In thai election,
the Indonesian Democratic parly of Struggle (PDI-P) which had already split from ihc
PDI, gained Ihc greatest number of seats and claimed victory. The rakyat. who during
the New Order only took part in elections, supported this party over others and now
plays an active role in the party. Thus the PDI-P reflects the thinking of the rakyat due
to Ihcir close relationship wilh this group. Therefore this political party was chosen as
the sample for this research which examines the political thinking and behaviour of the
Indonesian rakyat.
This research aims to discover the PDI-P's thoughts on democracy and also discover the
role played by the rakyat in parly institutions. From these two general aims, it is hoped a
profile of the PI-P can be obtained, both regarding ihc thinking and activities of this
party as well as the role which is performed by the rakyat. This research also aims to
prove two hypotheses: firstly that the PDl-P Malang does not always act in accordance
with ils thinking and secondly that democracy according to Ihc PDI-P Malang is
different in comparison to democracy in other countries.

This research used three data collection methods: direct interviews, observation
and gathering data from secondary sources. To uncover the thoughts of PDI-P Malang
leaders, at Branch and Sub-Branch levels, direct interviews were undertaken using a
survey as an interview guide. This survey asked questions regarding three issues, firstly
the background of the respondents, secondly regarding their position within the party
and thirdly regarding their political thinking.
Interviews with Branch leaders and members of the Regional People's representative
Council (DPRD II), used a tape recorder to ensure the interview was fully understood.
Notes were taken during interviews with Sub-Branch leaders. Observation was
undertaken to uncover the thoughts of members at the lowest level. Ranting.



The researcher attended several party meetings to discover the political
behaviourof the PDl-P. Noles were taken regarding several issues: meeting procedure,
the agenda of the meeting, the main points that were raised and the decision making
process which was used. This lasl point is important as it reflects the PDI-P's political
thinking especially well. These four poinls were analysed to gain an understanding of
the role the rakyat plays in the PDl-P Malang, and how the PDl-P behaves with regards
democracy. Finally this behaviour was compared with the political thinking from
interviews and observation.
The data collection and analysis process undertaken as part of this research allowed
several conclusions to be made. PDI-P political thinking is very diverse although it all
has the same roots. The PDl-P hopes that in the future Indonesia can exploit the
principles of democracy, in accordance with the aims of the rakyat so that an advanced,
prosperous and just Indonesia can be created. The PDI-P's political concepts arc based
on a legacy from the founders of the country. This legacy has been adapted by the party
in accordance with Indonesia's current social situation.
The PDI-P's political behaviour portrays a political party attempting to preserve its
loyalty to its constituency while attempting to advance as a modern political party.
However there are still problems of implementation within the organisation*s system,
political institutions and behaviour of PDl-P members. This party has three main
weaknesses. Firstly it originates from a situation of conflict, both internal and external.
This existence of conflict has given much spirit to its members. However, it also causes
PDl-P members to take courses of action outside the representative political system
which exists in Indonesia today. Secondly, this party has a poor level of human
resources and has to choose between its relationship with the rakyat and it's need to
increase it's level of human resources. If the rakyat is left behind, the PDI-p will lose
this close and vital relationship, while on the olhcr hand if party positions are nol
occupied by skilled members, the PDl-P cannot advance. There is also a risk that the
PDI-P will establish an elite within the party. This concept can be termed "wong cilik
elite" (little peoples' elite) and there is a possibility that this elite will become separated
from it's constituency. Thirdly the PDI-P is yet to possess economic strength and is
consequently susceptible to money politics.

Two hypotheses were discussed in this research. Firstly that the PDI-P does not
always act in accordance with its political thinking. This was proven and relates to
issues of musyawarah (deliberation) and mufakat (mutual agreement) as well as the
implementation of party thinking, Secondly that the democracy of the PDI-P Malang
differs from that of Western definition. This difference is based on two concepts.
Firstly the idea of a role for the minority. According to the PDI-P, this group still has a
right to play a role in the decision making process as well as other processes within the
party. Secondly PDI-P democracy has a goal and is valued because it is a political
system which is able to overcome the problems facing Indonesia, as well as clean up the
modern political system which is still influenced by the legacy of past regimes.
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Bab I

Pendahuluan

1. Latar Bclakang

Sejarah polilik Indonesia sejak lahun 1945 dapat dibagi dalam bcbcrapa jaman.

Yang paling lerkenal adalah Ordc Lama dan Ordc Baru. Ordc Lama itu juga bisa dibagi

dalam dun jaman, ynilu jaman Demokrasi Parlcmenler dan jaman Dcmokrarw Tcrpimpin

Orde Baru itu juga dapat dibagikan dalam dua jaman juga, yaitu 1966 sampai dengan

1990 dan 1990 sampai dengan 1998.

Kctika Indonesia merdeka dari penjajahan Bclanda, bcbcrapa tokoh bcrusaha

menciptakan sebuah negara demokratis yang bisa lebih maju dari jaman penjajahan

Bclanda, tanpa halangan. Pada snat itu. demokrasi dianggap scbagai sistcm

pemerintahan yang cocok unluk Indonesia, kemudian jaman Demokrasi Parlcmenler

dimulai. Jaman ini diwarnai banyak perubahan pemerintah dan konflik politik antara

para pemimpin Indonesia kctika mcreka mencoba mengurus semua kepentingan

negaranya. Juga ada beberapa persoalan otonomi daerah, seperti Permesta dan PRRI,

dan persoalan ekonomi yang menghalangi kemajuan Indonesia pada umumnya.1

Persoalan-persoalan ini menyebabkan suatu perubahan dalam sistem pemerintahan, yaitu

dari Demokrasi Parlcmenler kepada Demokrasi Tcrpimpin. Pcmimpin-pcmimpin

Indonesia, khususnya Sukarno, berpendapat bahwa sistcm ini dapat mengatasi persoalan

yang dihadapi Indonesia pada saat itu.

Selama masa Orde Lama, adabeberapa kelompok dan partai politik di Indonesia.

Hubungan antara salah satu partai politik, yaitu Parlai Komunis Indonesia (PKI) dan



Prc.siden pcrlama, Sukarno, mcnciplakaii suasana polilik yang patuis dan penuh dengan

perasaan kecungaan. Aklurnya, pcnstiwa 30 September 1965, atau (i.U)S. terjadi.

Peristiwa ini merupakan awal transisi dari Orde Lama kepada Orde Baru.

Kcmajuan dari scgi pembangunan sangat diutamakan Ordc Baru, schingga scttap

bagian dalam masyarakat yang dianggap halangan melawan kemajuan ini, dilarang atau

dihancurkan pemerintah, satu contoh adalah pembantaian PKI di Jawa dan Bali setclah

G30S. Oieh karena pengutamaan pembangunan itu, politik di tingkat bawah dan

mencngah dilekan. Para pemimpin Indonesia pada saal itu berpendapal bahwa

pembangunan hams terjadi sebelum negaranya bisa maju. Persoalan-persoalan politik

dianggap kurang penting dan mcmgganggu proses pembangunan. Dari perspektif ini,

kebijakan "massa mengambang" diciptakan di mana mayoritas rakyat diberikan peran

dalam pembangunan negcrinya, tapi dilarang untuk ambil peran dalam sistcm politiknya,

kecuali berperan serta dalam pemilu-pemilu yang diadakan sekali setiap lima tahun.

Pcmilu-pcmilu ini juga dilaksanakan dalam suasana yang tidak bisa dikatakan terbuka

ataujujur.

Karena pembangunan diutamakan, rczim Suharto berpendapal bahwa banyak

partai-partai politik (parpol) hanya akan mengganggu dan tidak berguna. Kemudian,

pemerintahan Ordc Baru itu melakukan pcnggabungan atau fusi parpol menjadi tiga

Partai Politik. Partai tersebut mewakili golongon, pertama golongan Nasionalis, kedua

golongan Spiritual dan ketiga golongan Karya.2 Setelah fusi parpol ini, Golongan

Cribb. Rthin Brown C. (1995) Modem Indonesia, AHistory Sinai* 1945. London, LonKman him 78-81,

Zulkilli. A. (1996) Ml dimala #«/«//#<«/ menen%ah Indonesia. Jakarta. Puslaka Utama Grafili. him 56
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Nasionalis menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Golongan Spiritual menjadi Partai

Persntuan Pembangunan (PPP)dan golongan Karya menjad Golongan karya (Golkar),^

Selelah pcnggabungan parpol, Golongan Karya (Golkar), yang tidak discbut

parpol, diberikan banyak kcuntungan supaya itu bisa pegang kckuasaan. Di luar tiga

golongan politik ini, kclompok-kclompok politik dilarang bcroperasi dan membahas

persoalan polilik. Sislcm politik ini bcrjalan schingga banyak bagian dari rakyat tidak

berpikir tentang politik lagi, dan bagian yang masih berpikir merasa sangat kecewa

tentang rc/.im Suharto, karcna halangan terhadap kebcradaannya yang dibentukkan Ordc

Baru.

Pcrlu diingat, bahwa pelaksanaan pembangunan ini, mclalui kebijakan dan

program Orde Baru memang berhasil selama beberapa ' ihun. Tingkal standar

kehidupan diangkal dan sebagian besar dari persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia

selama Orde Lama dialasi. Namun, kebijakan ini tidak dilaksanakan dengan baik dan

benar dan kctidakscimbangan antara kclas alas dan rakyat, atau kclas bawah, muncul.

Ini terjadi mcnjelang awal dasawarsa 1990-an.

Dasawarsa 1990-an di Indonesia bisa dilihal scbagai salu masa tcsendin dalam

sebuah penjelasan peristiwa dan perub.ihan yang terjadi dalam sistem polilik Indonesia.

Pcrsoalan-pcrsoalan Kolusi, Korupsi dan Ncpotismc (KKN) menjadi sangat kclihatan

pada saat itu dan itu jelas bahwa banyak program-program pembangunan tidak

dilaksanakan seeara adil. Keluarga dan kawan-kawan Suharto menjadi lebih kaya dan

menduduki beberapa pejabatan utama dalam masyarakat

Juga, pada saat ini, bcbcrapa pengkritik rczim Suharto muncul dan didukungi

rakyat umum. Kelompok-kelompok di luar tiga Partai Politik tersebut mulai membahas

3 Ibid him 57.



Nasionalis menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Golongan Spiritual menjadi Parlai

Persntuan Pembangunan (PPP)dan golongan Karya menjad Golongan karya (Golkar)/1

Selelah pcnggabungan parpol. Golongan Karya (Golkar), yang tidak disobuf

parpol, diberikan banyak kcuntungan supaya itu bisa pcgang kckuasaan. Di luar tiga

golongan politik ini, kelompok-kclompok politik dilarang beroperasi dan membahas

persoalan politik. Sistcm politik ini bcrjalan schingga banyak bagian dari rakyat tidak

berpikir tentang politik lagi, dan bagian yang masih berpikir merasa sangat kecewa

lenlang rc/.im Suharto, karcna halangan terhadap kebcradaannya yang dibentukkan Ordc

Baru.

Perlu diingal, bahwa pelaksanaan pembangunan ini, mclalui kebijakan dan

program Orde Baru memang berhasil selama beberapa 'ahun. tingkat standar

kehidupan diangkal dan sebagian besar dari persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia

selama Orde Lama diatasi. Namun, kebijakan ini tidak dilaksanakan dengan baik dan

benar dan kclidakscimbangan antara kclas alas dan rakyat, atau kclas bawah, muncul.

Ini terjadi menjelang awal dasawarsa 1990-an.

Dasawarsa 1990-an di Indonesia bisa dilihal scbagai salu masa tesendin dalam

sebuah penjelasan perisliwa dan perub.'ihan yang terjadi dalam sistem politik Indonesia.

Pcrsoalan-pcrsoalan Kolusi, Korupsi dan Ncpolismc (KKN) menjadi sangat kclihalan

pada saat itu dan itu jelas bahwa banyak program-program pembangunan tidak

dilaksanakan seeara adil. Keluarga dan kawan-kawan Suharto menjadi lebih kaya dan

menduduki beberapa pejabatan utama dalam masyarakat.

Juga, pada saat ini, bcbcrapa pengkritik rc/.im Suharto muncul dan didukungi

rakyat umum. Kelompok-kelompok di luar tiga Partai Politik tersebut mulai membahas

3 Ibid him 57.



pemenang di Pemilu ini dengan 34% atau 153 kursi, Abdurrahman Wahid dari PKB

lerpilih scbagai Prcsidcn Republik Indonesia kccmpal dan mengalahkan Megawati

Sukarnoputri dari PDl-P dalam suatu sidang MPR.

Sejak saat ini, Indonesia seeara nyata kcluar dari tiga puluh dua tahun dominasi

olch rc/.im oloritcr, yaitu Orde Barn Dil>.indingknn dengan keadaan dibawah Orde

Baru, keadaan masyarakat Indonesia sekarang sangal bebas. Ada kebebasan pcrs,

kebebasan untuk membentukkan kelompok-kelompok yang membahas hal-hal politik

atau hal-hal nasional lain. Gerakan mahasiswa dan forum yang berjalan seeara rahasia

dibawah Orde Baru sekarang diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan tanpa larangan.

Masa ini dianggap scbagai yang bebas dan baik, khusunya dibandingkan dongan Orde

Baru.

Kalau hal-hal polilik dibahas, banyak orang berpendapal bahwa demokrasi

merupakan salah salu sistem pemerintahan yang cocok untuk Indonesia dan sesuai

dengan kepcntingannya. Ini jelas kalau hasil dari Pemilu 1999 dilihat, waktu PDI-P

menang dengan 34% jumlah suara. Akan tetapi, definisi demokrasi tertentu yang cocok

bagi Indocsia, mcnurul wargancgaranya sendiri, belum discpakali umum. Apalagi

perasaan kebebasan kadang-kadang menjadi melampaui batas sehingga kebebasan dan

demokrasi digunakkan untuk mclcgitimasi banyak demo dan protcs yang justru bisa

diniai tidak demokratis dalam mata masyarakat dunia Oieh karena ini, demokrasi

pernah dianggap scbagai salu pengaruh yang dapat mcru&ikan masyarakat Indonesia.

Disamping ini, sistem dan gaya pemerintahan yang muncul sejak Pemilu 1999

diharapkan parpol akan mengambil peran yang sangat penting dalam masa depan politik

Indonesia. Di'lu, tokoh-tokoh politik Indonesia tidak selalu terkait dengan satu parpol



tertentu. Kini, hampir semua tokoh politik yang berkuasa adalah warga suatu parpol

alau punya hubungan dengan sualu parpol tcrlcnlu, termasuk Prcsiden Abdurrahman

Wahid, Wakil Prcsiden Megawati Sukarnoputri dan Kelua MPR Amien Rais. Dengan

demikian, peran PDI-P scbagai .suatu parpol yang mengakui bahwa dcinokiaM bangai

penting dalam proses pembangunan di Indonesia, diharapkan lebih dominan scsui

dengan predikal parlai yang dilandang.

PDl-P sekarang mempunyai pengaruh kuat dalam bidang politik Indonesia.
v

Pengaruh ini sangat menarik karcna PDl-P lidak lerkail dengan kclompok agama seperti

PAN alau PKB dan juga lidak punya hubungan dengan Orde Baru sepciti Partai Golkar.

Asas PDl-P adalah Pancasila, idcologi ncgara yang dikatakan dapai menyatukan seliap

warganegara Indonesia, tanpa menghiraukan agama' dan kepercayaannya masing-

masing. Dengan demikian, itu bisa dikatakan bahwa PDI-P mcmiliki kesanggupan

untuk mewakili seluruh masyarakat Indonesia tanpa munculnya masalah-masalah

kepcrcayaan atau idcologi.

Dari pendekatan ini, pemikiran politik PDI-P, seeara umum dan khususnya

tentang demokrasi, sangat mencnlukan unluk masa depan Indonesia, juga mengenai

hubungan Republik Indonesia dengan negara lain. Kalau parpol ini yang paling populer

dalam mata rakyat dapat discbut demokratis, pemikiran dan perilaku politiknya bisa

dikaji pengamat luar negeri schingga sistcm politik Indonesia maupun pendapat

warganegara Indonesia tentang demokrasi dapat dipahami. Sclanjutnya, perilaku suatu

partai berpengaruh seperti PDl-P harus dikaji untuk metihat apakah partai tersebut

bertindak sesuai dengan pcmikiran politiknya, atau sesuai dengan kcpcnlingan alau

pengaruh lain. Pembahasan perincian demokrasi PDl-P juga berguna karena PDI-P



punya pendukung terbesar di Indonesia. Pengalaman beberapa negeri di seluruh dunia,

kctika gerakan demokratis muncul, itu biasannya muncul dari tingkat bawah, atau dan

bagian rakyat tertentu.

Kemudian, pcnclilian ini akan memcriksa pcrilaku dan pcmikiran politik PDl-P

di Malang untuk menemukan pendapatnya tentang demokrasi, dan peran yang diambil

rakyat dalam parpol ini. Pendapal ini akan dibandingkan dengan leori mengenai

demokrasi baik dari pendekatan Barat maupun Indonesia sendiri, sehingga perbedaan

dan kesamaan bisa ditemukan dan demokrasi PDI-P dapat dipahami orang luar partai.

2. Pcrmasalahan

Dengan lujuan mencmukan pemikiran dan perilaku polilik Parlai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDI-P), pcnclilian ini dilaksanakan di Kota Malang, khususnya

lerfokus lerhadap PDl-P Cabang Malang, yang mempunyai lembaga-lcmbaga partai dari

tingkat Cabang, yaitu Kolamadia, sampai Ranting, yaitu pada tingkal Kelurahan.

Periode yang dilelili adalah bulan menjelang Konferensi Pcrtama Cabang

Pcrtama Kola Malang pada tanggal 3 November 2000 (Konfcrcab I). Periode ini

tennasuk bcbcrapa rapat-rapal, yaitu Musyawarah Pengurus Ranting (Munling), pada

tinkgat Kelurahan dan Musyawarah Anak Cabang Khusus (Musancabsus) pada tingkat

Kecamatan. Rapat-rapal ini dilaksanakan scbagai pcrsiapan untuk Konfcrcab I tersebut.

Contoh yang diambil dalam penelitian ini adalah lembaga-lembaga politik PDl-P

dan anggola PDI-P yang berpcran dalam lembaga-lcmbaga ini. Lembaga-lembaga yang

diteliti berada pada beberapa tingkat, yaitu Cabang pada tingkat Kota; Anak Cabang,

pada tingkat Kecamatan dan Ranting pada tingkat Kelurahan. Pada saat penelitian ini,

PDI-P belum mempunyai lembaga resmi pada tingkat Rukun Tetangga. Informan yang



diteliti seeara individu berasal dari dua lingkatan, Cabang, dan Anak Cabang, termasuk

yang mempunyai kedudukan dalam Dcwan Pimpinan Dacrah Tingkat II Kola Malang,

(DPRD II Malang).

Walaupun pendekatan non-rcsmi digunakan, informasi juga digali dari dokumen

resmi seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah langga, maupun Keputusan

Kongrcs I PDI-P terulama kalau dokumen ini muncul dalam proses pcnclitian.

Pendekatan ini diambil supaya data yang dikumpulkan memang berasal dari informan

yang diteliti, Pendekatan ini juga bemrti bahwa pemikiran politik yang ditemukan

dalam penililian ini berasal dun rnkvnl sendiri. biikan dari kclompok dalam PDI-P yang

jauh dari rakyal. Itu diaggap tinkgat Cabang mempunyai hubungan yang cukup dekal

dengan linkgat yang paling bawah, yaitu Ranting.

3. lujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk menemukan pemikiran dan perilaku politik

rakyal Indonesia pasca mass? mengambang. Olch karena Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan menang dalam Pemilu 1999, itu dianggap peneliti mewakili kelompok

lersebul. Ini sesuai dengan pendapat PDI-P sendiri scbagai pembawa aspirasi rakyat.

Penelitian ini bertujuan menemukan pemikiran politik PDI-P terhadap gagasan

demokrasi dan juga mencmukan peran yang diambil rakyal dalam lembaga-lcmbaga

parpol tersebut. Dari dua tujuan umum ini, itu diharapkan sebuah profi! PDI-P bisa

ditemukan, baik mengenai pemikiran dan kcgialan parpol itu, dan mengenai peran yang

dilakukan.

Pcnclilian ini jugabertujuan mcmbuktikan dua hipolesis berikut. Pertama bahwa

PDI-P Kota Malang lidak selalu bertindak sesuai dengan pemikiran politiknya. Kedua



bahwa demokrasi menurut PDl-P Kota Malang bersifat beda dibandingkan demokrasi

mcnurul pcmikiran polilik dari luar negeri.

4. Kerangka Teori

Penelitian ini, scbagai conloh pcnclilian mengenai masalah politik Indonesia,

tidak menyentuh masalah baru. Memang, jumlah makalah, laporan, skripsi dan buku-

buku lain tidak dapat dihitung. Penemuan yang diperoleh pada waktu itu sangat luas dan

sudah menjclaskan cukup banyak mengenai sistem dan budaya politik Indonesia yang

sudah mengalami bcbcrapa perubahan besar. Pengetahuan ini cukup berguna dan bisa

menyediakan latar belakang politik kepada penelitian ini, seperti sudah dibahas di latar

belakang laporan ini. Pengetahuan ini juga menyajikajn beberapa teori politik yang

dapat dipergunakan dalam penelitian ini. Yang dipilih peneliti adalah yang terkait

dengan definisi gagasan demokrasi dan pelaksanaan gagasan itu. Selain dari definisi-

definisi ini, ada banyak teori politik yang bisa dipergunakan agar data diperoleh dapat

dianalisis, tetapi teori ini, tidak terkait dengan lujuan pcnclilian. Dcfinisi-definisi ini

mengenai demokrasi akan dibahas di bagian ini dan di bagian lain akan dibandingkan

dengan dala yang diperoleh melalui penelitian langsung.

Pengertian mengenai demokrasi pada umumnya, dijelaskan dengan istilah yang

lidak khusus dan menunjuk gagasan sosio-polilik yang cukup luas. Ini tcrmasuk

pendekatan Barat dan pendekatan Indonesia sendiri. Dua pendekatan ini akan dibahas di

sini agar sebuah pengertian bisa diperoleh. Pengertian ini akan dibandingkan dengan

pengertian yang diperoleh di lapangan penelitian supaya definisi gagasan demokrasi,

seeara teoritis dan nyala bisa didapal, agar konsep demokrasi yang dipercayai dan



dipakai PDI-P Malang bisa dipahami orang yang berdiri luar tubuh partai. baik

warganegara Indonesia dan warganegara asing.

Biasanya definisi gagasan demokrasi berangkat dari dasar istilah itu, yaitu kata

Yunani demos dan kralos, scring dilcrjemahkan scbagai kcdaultan di tangan rakyal atau

pemerintahan rakyat, untuk rakyat dan olch rakyat. Dalam pendekatan barat, definisi ini

dipcrluaskan dan dijclaskan seperti olch Austin Ranncy dan Willmore Kendall, dalam

bukunya "Democracy and the American Party System" (1956). Mereka menjelaskan

demokrasi scbagai "(a) kcdaulatan di tangan rakyat, (b) persamaan hak politik, (c)

konsullsi dongnn inkyal dim (d) kckiinsanu iiiayoiilas "' (leijemahan penclili sendiri)

Keempat konsep ini pcrlu dijclaskan

Pertama, kedaulatan di tangan rakyat berarti sistem pemerintahan dimiliki dan

pada dasarnya, dikuasai olch rakyat dalam salu ncgara. Istilah rakyat seperti dipakai di

sini tidak hanya menunjuk kclompok bawah dalam masyarakat, tetapi masyarakat

scluruhnya, maka sistcm pemcritahan yang demokratis, menurut definisi ini harus

dimiliki setiap bagian masyarakat, tidak hanya kelas tertentu. Kedua, persamaan hak

politik berarti setiap warga ncgara tertentu harus mcmiliki hak politik yang sama. Maka,

setiap warga harus punya hak suara, hak pilih dan hak untuk menduduki jabatan politik

dalam sistcm pemerintahan ncgara tersebut. Ketiga, konsullasi dengan rakyat berarti

pemerinlahan terpilih itu, setelah pemilu, atau metode pemilihan lain, harus tetap

melaksanakan konsullasi dengan rakyal. Kalau ini lidak terjadi, pemerinlahan lidak

bertanggung jawab pada rakyat, sebab konsep kedaulatan dalam tangan rakyat, tidak

bisa mengatakan bahwa mcrcka mcnyalurkan kcinginan dan kepentingan rakyatnya.

Ranney, A. dan Kendall, W. Democracy and the American Party System dalam Rejai, M. Democracy:
/tic Contemporary Theories. Catalan Kaki belum legkap.



dengan rakyat seperti disebut di definisi Barat di atas. Namun, konsep permusyawaratan

agak bcrbcda dan mcmmjukkan kcgiatan lain dalam sebuah sistcm demokrasi. Gagasan

kedaulatan di tangan rakyat dan persamaan hak politik juga bisa dimasukkan dalam

konsep pcrlcmuan umum. Yang sangat menarik dalam pcnjclasan ini adalah batasan

yang diberikan llalta kepada pemakaian gagasan demokrasi ini yang muncul dan tinkgat

bawah dalam masyarakat Indonesia. Kalau gagasan mi dipakai dalam salu sistcm

demokrasi parlcmenler dengan hcrmucuin-macam kclompok politiknya, terutama partai

politik, mufakat lidak bisa dieapai, seperti di tinkgat bawah. Menurut llalla, umau lidak

mau, sislcm demokrasi Barat harus dilerima dengan jalan mana keputusan diambil c!jh

mayoritas suara".7 Konsep ini mirip dengan konsep kckuasaan mayoritas dalam definisi

Baral di alas

Dalam bukunya "Polilik Kewargancgaraair, Muhammad A.S. Ilikam juga

mejelaskan pemikiran para pendiri Republik Indonesia, yang termasuk Sukarno dan

Hatla. M.A.S. Hikam menyimpulkan bermacam-macam pemikiran politik mengenai

ketatanegaiaan Republik Indonesia dalam prinsip-prinsip berikutnya.

"1) Kedaulatan bcrada di tangan rakyat, 2) jaminan hak-hak dasar warga

negara, 3) sistem perwakilan, 4) partisipasi warga negara dalam proses

pengambilan keputusan, 5) persamaan di depan hukum bagi warga

negara, 6) rule of law, 7) pertanggungjawaban penguasa kepada warga

negara."*

6 Ibid htm 38.
7 Ibid him 39.

Hikam, M.A.S. (1999) Politik Kewarxanegaraan: Ixmdasmi Redemokratisasi di Indonesia Jakarta
lirlangga. I llm 126.
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Kalau definisi ini dibandingkan dengan yang dari Barat, beberapa kesamaan dan

perbedaan muncul. Prinsip salu dan dua hampir sama dengan prinsip pcrtama dan kedua

dalam definisi Barat, keouali definisi Hikam lebih luas dan mengenai lebih dari hak

polilik saja. Sistem pcrwakilan lidak disebut dalam definisi Baral itu, tetapi tidak ada

larangan terhadap sitem pemerintahan itu. Konsep keempat, partisipasi warga negara

dalam proses pengambil keputusan mirip dengan konsep Barat konsullasi dengan rakyat.

Namun, konsep Indonesia ini bernuansa lain dan memberikan peran lebih luas kepada

warganegara daripada konsullasi. Memang konsultasi bisa berarti bahwa kepentingan

warganegara sudah didengarkan pemerintah, yang, setelah proses konsultasi ini,

memuluskan tanpa masukan lagi dari warganegara yang lidak menduduki jabalan dalam

pemerintah itu. Konsep kelima dan keenam dari definisi Hakim tidak muncul dalam

definisi Barat tersebut. Konsep kctujuh bisa dianggap pcrpanjangan konsep pcrtama

dalam kedua definisi demokrasi ini, walaupun Hikam mengkhususkan konsep ini.

Dengan demikian ada bcbcrapa perbedaan anlara teori demokrasi Baral dan

Indonesia, seperti disajikan di atas. Walaupun itu bisa dikatakan bahwa kedua konsep

ini berdasarkan idc yang sama, yaitu demos dan kratos, definisi Indonesia, seperti

tersebut, bersifat lebih luas. Memahami beberapa konsep lain dalam gagasan demokrasi

yang sesuai dengan demokrasi menurut pcmikiran Indonesia ini, harus dilakukan kalau

tujuan demokrasi hendak dicapai.

Teori demokrasi ini akan dibandingkan dengan pcmikiran dan pcrilaku PDI-P

Malang, mengenai konsep demokrasi, supaya demokrasi yang dimaksud dan dipakai

PDI-P Malang dapat didefinisikan dan dipahami olch orang yang bcrdiri di luar partai
politik ini.

14



5. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan tiga metode pcnclitian. Mclodc-

metodc ini adalah. wawancara langsung. observasi clan pcngumpulan data dari sumbcr

sckondar. Dengan objek pcnclitian PDl-P Malang, pcnclitian ini dilakukan untuk

mcmperoleh sebuah pengertian tentang pcmikiran dan kegiatan politik, pcnclitian ini

dilaksanakan pada beberapa lingkal, seperti tersebut dalam pcrmasalahan. Untuk

menemukan pemiki-an pengurus PDI-P Malang, pada tinkgat Cabang dan Anak Cabang,

metode wawancara langsung dipergunakan, memakai sebuah kcrangka wawancara

dalam pola angket. Angket ini dipergunaan sebagai rangka wawancara untuk

mempcrbolehkan para responden menjawab seluas mungkin. Pendckalan ini juga

memperbolehkan peneliti mendorong scmangat orang yang diwawancarai kalau jawaban

yang lidak diduga muncul dalam wawancara tersebut. Dengan pendekatan ini,

pengertian mengenai pemikiran responden menjadi lebih luas daripada kalau angket

lertulis dipakai. Angket ini menanyakan tiga hal, pertama mengenai latar belakang

responden, kedua mengenai posisi responden dalam PDI-P Malang, kctiga mengenai

pemikiran polilik responden.

Wawancara dengan pengurus tinkgat Cabang dan dengan kadcr-kadcr yang

meduduki posisi dalam DPRD II Kota Malang, memakai alat pcrckam supaya hasil

wawancara bisa diperoleh tanpa kekurangan atau salah paham. Wawancara ini direkam

dan dikctik olch penclili schingga pengertian lengkap diperoleh. Untuk wawancara

dengan para pengurus di tinkgat Anak Cabang, metode wawancara tercatat dipakai.

Metode ini dipakai sesuai dengan keinginan scorang responden. Tcrnyala jawaban yang

ditawarkan responden di tingkat Anak Cabang lebih singkat daripada yang diberikan
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olch responden di tinkgat Cabang, alau dari anggota Fraksi PDI-P DPRD II Kota

Malang dan metode ini lidak merupakan hambatan terhadap proses pcrolchan jawaban

dari kaum responden tersebut. Untuk menemukan pemikiran politik kadcr-kadcr di

tinkgat Ranting, yaitu yang paling bawah, pendekatan observasi dipergunakan.

Pendekatan ini dipergunakan karena wawancara dengan seorang wakil dari setiap

Ranting PDl-P di Cabang Kola Malang, jumlahnya lima puluh tujuh, tidak mungkin

karena batasan waktu yang ada.

Pendekatan observasi dilaksanakan penclili dengan izin Kctua DPC dan salah

satu Wakil Ketua. Pengurus ini mengizinkan peneliti ikut Musyawarah Pengurus

Ranting (Musling), lima Musyawarah Anak Cabang Khusus (Musancabsus) dan

Konferensi Cabang Pertama PDl-P Kota Malang (Konfercab). Peneliti ikut rapat-rapat

mi scbagai peninjau dan mcncalal mengenai bcbcrapa hal. Dalam scliap rapal, peneliti

ingin menemukan beberapa hal tersebut dalam proses pelaksanaan, seperti bcrikut

Pcrtama penclili ingin mcncalal proscdur rapal, yailu, bagaimana proses

pelaksanaannya, supaya sebuah pengertian mengenai perilaku politik PDl-P dapat

diperoleh. Hal kedua adalah acara rapat, yailu hal-hal yang dibahas. Hal kcliga adalah

pokok utama yang muncul dalam rapat tersebut, yaitu hal mana yang diutamakan

daripada yang lain. Hal yang keempat adalah proses keputusan yang diambil. Tni sangat

penting karena pelaksanaan proses keputusan memang mencerminkan pemikiran politik

dalam PDI-P. Empat hal ini dianalisis untuk mempcroleh suatu pengertian mengenai

peran rakyat dalam PDl-P Malang, dan bagaimana perilaku PDI-P terhadap demokrasi,

supaya pcrilaku ini bisa dibandingkan dengan pemikiran politik yang ditemukan melalui

wawancara dan observasi.
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Bab II

Hasil Penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dicari untuk menjelaskan pemikiran dan

perilaku politik PDI-P Kola Malang. Dengan demikian, ini berarti dibagi dalam dua

kategori yakni, mengenai pemikiran dan mengenai perilaku. Kemudian, data mengenai

pemikiran politik dapat dibagi lagi, yaitu pcmikiran anggola PDI-P terhadap, pcrtama.

partainya, kedua, terhadap masalah-masalah politik pada masa kini, baik pada tinkgat

Kota Malang dan pada tingkat Nasional. Ketiga adalah pcmikiran anggola PDI-P

terhadap masa depan politik Indonesia dan keempat adalah pemikirannya terhadap

gagasan demokrasi di Indonesia sekarang dan dampak alau pengaruh gagasan demokrasi

itu terhadap Kota Malang dan Indonesia scbagai ncgara. Pemikiran Ranting akan

dibahas seeara lerpisah karena ilu ditemukan dengan cara lain dan dapat dibagi ka dalam

empat kategori, yaitu pemikiran terhadap utusan, kedua terhadap sistem organisasi PDI-

P Malang, kcliga program parlai dan kcempal lerhadap pemikiran polilik pada

umumnya.

Kemudian, perilaku polilik PDI-P Malang dapat dibagikan dalam tiga ketcgori.

Pertama prosedur rapat-rapat, kedua acara rapat, yaitu hal-hal apa yang dibahas dan

yang diutamakan. Kcliga proses pengambilan kepulusan akan dikaji karena proses ilu

sangat lerkail dengan pcrilaku demokratis PDI-P. Kajian ini bertujuan menemukan

perilaku politik PDI-P seeara lengkap dan dalam, maupun membandingkan perilaku ini

dengan pemikiran politik yang ditemukan melalui wawancara dan observasi. Ketiga

jenis musyawarah yang diobscrvasi penclili, yaitu Musling, Musancabsus dan
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Dalam rangka Musancabsus tersebut, utusan-utusan Ranting scmpat

monyampaikan Pandangan Umum dari Ranlingnya masing-masing. Penclili mcncalal

hal-hal yang diajukan karena Pandangan Umum ini merupakan pemikiran orang yang

ada di setiap Ranting, yang menjadi basis parpol ini. Dengan mengunakan mclodc ini,

walaupun peneliti tidak memperoleh pengertian lengkap, pengertian yang diperoleh

bcrsifal umum dan mewakili pcmikiran polilik pada linkgat ilu.

Sumber sekender dipergunakan scbagai alat perbandingan dalam penelitian ini.

Laporan-laporan pers, khususnya mengenai pelaksanaan Konfcrcab PDI-P Malang dan

wawancara termasuk dalam laporan tersebut dipergunakan untuk melengkapi data yang

diperoleh peneliti sendiri supaya kckurangan atau perbedaan dapat ditemukan dan

diperbaiki. Sumber sekender lain yang dipakai dalam penelitian ini dipergunakan

supaya pemikiran PDI-P Malang dapat dibandingkan dengan pemikiran politik lain,

yaitu pemikiran mengenai demokrasi dari Barat, dan dari jaman Orde Lama.
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Bab II

Hasil Penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dicari untuk menjelaskan pemikiran dan

perilaku politik PDI-P Kota Malang. Dengan demikian, ini berarti dibagi dalam du;

kategori yakni, mengenai pemikiran dan mengenai perilaku. Kemudian, daia mengena

pemikiran politik dapai dibagi lagi, yaitu pemikiran anggola PDl-P terhadap, pcrtama.

parlainya, kedua, terhadap masalah-masalah politik pada masa kini, baik pada tinkgat

Kola Malang dan pada tingkat Nasional. Ketiga adalah pemikiran anggola PDI-P

terhadap masa depan politik Indonesia dan keempat adalah pemikirannya terhadap

gagasan demokrasi di Indonesia sekarang dan dampak atau pengaruh gagasan demokrasi

ilu terhadap Kota Malang dan Indonesia scbagai ncgara. Pemikiran Ranting akan

dibahas seeara tcrpisah karcna itu dilemukan dengan cara lain dan dapat dibagi ka dalam

empat kategori, yaitu pemikiran terhadap utusan, kedua terhadap sistem organisasi PDI-

P Malang, kcliga program partai dan kcempal lerhadap pcmikiran polilik pada

umumnya.

Kemudian, perilaku polilik PDI-P Malang dapat dibagikan dalam tiga ketcgori.

Pertama prosedur rapat-rapal, kedua acara rapat, yaitu hal-hal apa yang dibahas dan

yang diutamakan. Kcliga proses pengambilan keputusan akan dikaji karena proses ilu

sangat lerkail dengan perilaku demokralis PDI-P. Kajian ini bertujuan menemukan

perilaku polilik PDl-P seeara lengkap dan dalam, maupun membandingkan perilaku ini

dengan pemikiran politik yang ditemukan melalui wawancara dan observasi. Ketiga

jenis musyawarah yang diobscrvasi peneliti, yaitu Musling, Musancabsus dan

a

ai
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Konfcrcab, akan dibahas satu demi salu karena setiap jenis rapat bersifat bcda dan

pengertian lain diperoleh dari setiapjenis rapat tersebut.

1. Pemikiran Politik PDI-P Malang

1.1 Terhadap PDl-P

Pemikiran anggola PDl-P Malang terhadap partainya sendiri dikaji lentang

bcbcrapa hal scperli: kcinginannya untuk menjadi scorang anggola PDl-P, kcinginannya

untuk mengambil peran. pemikiran tentang pentingnya lembaga dan perannya

Bcbcrapa hal muncul dalam jawaban yang disampaikan para responden kctika

ditanyai mengenai kcinginannya untuk menjadi anggota PDI-P. Yang paling menonjol

adalah idcologi yang dibawa PDI-P, yailu nasionalismc. Bcbcrapa rcsponc^n

mengatakan bahwa mereka mempunyai perasaan nasionalis, atau setuju dengan ideologi

nasional ismc. Olch karcna itu, mereka mcrasakan bahwa PDI-P dapat membavva

aspirasinya scbaik-baiknya, kemudian mereka ingin menjadi anggota resmi, maupun

ambil peran dalam salah satubagian dalam PDI-P Malang.

Kedua, yang masih terkait dengan hal pertama adalah hubungan antara PDl-P

dan lokoh-lokoh nasionalis seperti Sukarno, scring dinamakan Bung Karno, dan

anaknya, Megawati Sukarnoputri, yang sekarang menduduki pejabatan sebagai Ketua

Umum DPP PDI-P. Sejarah PDI-P sangat terkait dengan tokoh-tokoh ini dan itu bisa

dikatakan bahwa kedua tokoh ini mempengaruhi PDl-P seeara langsung. Pengaruh

Megawati cukup jelas karcna perpecahan anlara PDI dan PDI-P terjadi karcna ada

konflik pimpinan antara dia sendiri dan Soejardi. Pengaruh ayahnya, Sukarno, lidak
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sejelas Megawati, sebab dia punya pengaruh langsung. Banyak anggota PDl-P Malang

sekarang, dulu merupakan anggola alau simpalisan Golongan Nasionalis. Parlai mi

merupakan hasil fusi atau pergolongan beberapa partai politik pada jaman Orde Baru.

Salah salu parlai politik yang lermasuk dalam fungsi itu adalah Partai Nasional

Indonesia, yang didirikan Sukarno, presiden pertama Republik Indonesia. Oieh karena

ini, banyak orang yang tcrtarik ajaran Sukarno dan idcologinya menjadi anggota PDl-P

karena itu dianggap sebuah parpol yang masih berdasarkan ajarannya. Memang,

jawaban yang disampaikan scring mcnycbulkan Megawati dan Sukarno scbagai alasan

tunggal untuk menjadi anggota PDI-P.

Kcliga, hal lain yang muncul scbagai alasan unluk menjadi anggola PDI-P adalah

keinginan partai politik ini untuk membawa aspirasi rakyat keseluruhan. Mereka

mengatakan bahwa PDI-P adalah sebuah parpol yang membawa aspirasi rakyal dan

bawah ke atas, tanpa menunjuk kepada latar belakang khusus, seperti satu agama

tertentu. Itu pula menyebabkan mereka tcrtarik dan ingin menjadi anggola.

Dari tiga hal ini jelas bahwa anggota PDl-P Malang sangat memperhatikan hal

seperti kepemimpinan dan idcologi parlai kelika mereka menjadi anggola partai im.

Dari jawaban ini sangat jelas bahwa Sukarno dan Megawati merupakan daya lank ulama

bagi anggota PDI-P. Kchadiran tokoh-lokoh ini dalam sejarah PDl-P cukup scbagai

alasanmereka masuk ke dalamnya. Kecenderungan ini muncul pada setiap tingkatan

yangditinjau dalam penelitian ini, DPC, PAC dan Fraksi PDI-P.

Mengenai keinginan anggota untuk mengambil peran di dalamnya, satu hal yang

muncul dari semua jawaban yang disampaikan para responden. Hal ini adalah

kecenderungan untuk anggota PDl-P diinginkan rekannya untuk mengambil peran

30



tertentu dalam bagian-bagian di PDl-P Malang. Karena proses pemilihan pengurus PD1-

PCabang Malang mulai dari tingkat yang paling bawah, kcbanyakan pengurus, baik di

DPC, PAC maupun Fraksi PDl-P, mengatakan bahwa mereka dipilih atau dicalonkan

rekan-rekannya atau basis partai, bukan semata-mata karena memiliki keinginan sendiri

untuk menduduki jabatan tersebut. Ketika ditanya mengapa menerima pencalonan ini,

jawaban yang scring diberikan menycbulkan kesiapan unluk mclayani basis partai

apabila basis itu menginginkan begitu.

Hal kedua yang menyebabkan warga PDI-P mengambil peran dalam partai

adalah keadaan vang dihadnpi parpol ini pada bcbcrapa lahiin yang lulu Partai ini.

sebagai parlai mandiri, masih muda dan usianya kurang dari lima lahun. Parlai mi

berasal dari satu keadaan konflik, baik konflik internal, ketika PDI-P masih termasuk

dalam PDI, maupun konflik dengan rczim yang bcrkuasa pada saat itu, yaitu Orde Baru.

Salah satu pengurus dalam DPC Malang mengakatan bahwa dia sebagai seorang

pengurus adalah "produk siluasi konflir.9 Pendapat ini didukung bcbcrapa anggota

lain, khususnya pada tingkat PAC, yang mengatakan bahwa pada saat mereka menjadi

pengurus, itu sulil unluk mencari orang yang ingin menjadi pengurus karcna keadaan

pohtik pada saat itu. Beberapa pengurus yang memulai mengambil perannya pada

jaman Ordc Baru mengatakan bahwa mereka "memberani dm"10, dan proses pencarian

pengurus adalah proses yang "mencari antara yang pinter dan yang berani".''

Kedua hal ini menunjukkan bahwa anggola PDl-P Malang memikirkan tentang

partainya dan kepentingan partai itu sebelum kepentingannya dan keinginannya sendiri.

Alasan-alasan yang diberikan sclalu mcliputi konsep seperti basis partai alau aspriasi

i!Wawancara dengan warga PDI-P tanggai 19/10/00
Wflwaiteaffl <lon#nu wnrgn |*»l«l> Ifiilggrl 1:1/10/00
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rakyat, daripada kepentingan diri sendiri. Pendapat ini diperkuat karena PDl-P sclalu

ingin menjahui diri dari kecenderungan yang dianggap warisan dalam Ordc Baru di

mana pejabat pemerintah dalam beberapa lembaga politik dianggap mengutamakan

kepcntingannya sendiri daripada rakyat yang diwakili.

Pemikiran terhadap pentingnya lembaga PDl-P tcrfokus kepada peran yang

dimiliki seliap lembaga PDI-P yang dilelili, DPC, PAC, dan FPDI-P dalam sistcm

organisasi PDI-P seeara umum. lanpa lembaga-lembaga tersebut, itu dianggap bahwa

PDl-P kurang mampu untuk mcnyalurkan aspirasi rakyal di Kota Malang, alau pada

tingkat nasional. Seperti dikatakan salah satu responden,

"Kalau tidak ada DPC, kepengurusan di tinkgat Cabang, lingkal

Kolamadia, otomatis PDI[-PJ ilu lidak bisa inenyentuh ke seluiuh

halaman dan seluruh daerah."12

Lembaga-lembaga PDl-P pada seliap tingkat mempunyai kewajiban untuk

membawa aspriasi warganya masing-masing. Kalau satu tingkatan tidak aktif, apalagi

tidak ada sama sekali, PDl-P tidak bisa berperan sebagai penyaluran aspirasi rakyat.

Memang, ada responden yang mengatakan bahwa Icmbaganya merupakan alat

komunikasi dari tinkgat di bawah kepada yang di atas, dan itu merupakan penting dan

ulamanya lembaga ilu. Misalnya, PAC di seliap Kecamatan di Malang mempunyai

kewajiban unluk membawa ide-ide dari Ranting kepada DPC dan Fraksi PDl-P yang

bcrada di DPRD II Kola Malang. Kewajiban ini dijclaskan salah satu anggota Fraksi

PDl-P dalam kutipan berikut.

" Ibid
,2 Wawancara dcigan warga PDl-P langga! 26/10/00
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"Scbagai anggota Fraksi dia harus menyerap seluruh aspirasi

masyarakat.mungkin nanti pandangan-pandangan Fraksi dalain [sidang]

paripuma [DPRD] itu, kita bisa angkat pandangan umum, terhadap

aspirasi Ran ting-Ranting."1

Pemikiran pengurus PAC terhadap peranan lembaga di PDl-P Cabang Malang

bisa dikatakan sangat praklis sckali. Pcntingya peranan Icmbaganya dilihat scbagai

scmacam pembantu kepada DPC dalam sistcm organisasi besar PDl-P. Responden

mengatakan bahwa PAC mempunyai peran unluk mcringankan lugas DPC, pada

tingkatan Kecamatan dan memperkuatkan PDI-P pada tingkatan itu. PAC juga dianggap

mempunyai pcrtanggungjawaban kepada Ranting yang ada di bawah PAC untuk

membantu lembaga Icrbawah itu dalam hubungannya dengan DPC.

ini melukiskan PDI-P scbagai sebuah parlai politik yang sangat menghargai

lembaga-lcmbaganya, dari tinkgat paling bawah sampai DPP. Manfaat lembaga ini

dilihat scbagai pcnyalur aspirasi rakyal baik dari dalam parti sendiri, maupun dari luar

partai.

Kctika dilanyai mengenai pcnlingnya peran setiap anggota masing-masing,

jawaban sckali lagi mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan diri scndin

Para responden juga mcnjavvab seeara praklis dan pada umumnya mengatakan bahwa

mereka mempunyai peran untuk melaksanakan tugasnya semampu mereka. Tugas ini

tcrfokus kepada mengatasi pcrsoalan-persoalan yang dijjadapi PDI-P Malang sckaiang,

terutama hal-hal konsolidasi, mengatasinya persoalan sehari-hari dan meningkatkan

pendidikan politik pada setiap tinkgat masyarakat yang ada di Kota Malang. Menjadi

seorang kordinator dalam Icmbaganya sering disebut responden sebagai pokok

" Wawancara dengan warga PDI-P tanggal 10/10/00
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perannya, jadi pengurus di PDI-P Malang memang melihat perannya sebagai bagian

dalam organisasi besar PDI-P, sama dengan peran Icmbaganya.

1.2 Terhadap Masalah-Masalah Politik

Kalau pemikiran politik setiap tingkat PDl-P Malang ditinjau, perbedaan muncul

antara pemikiran DPC dan PAC. Pengurus DPC, ketika ditanyai tentang masalah-

masalah politik yang paling penting di Kota Malang menyebutkan beberapa masalah

umum. Mislanya, mcngalasinya kemiskinan, pelaksanaan Olonomi Dacrah dan

pendidikan politik. Ilal-hal ini juga diajukan anggota Fraksi PDl-P dalam jawabannya,

dan disamping yang tcrscbul, para responden menyebutkan hal seperti pembcrantasan

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dan perkembangan supremasi hukum supaya

pemerinlahan menjadi lebih bcrsih. Hal-hal lain yang penting menurul para responden

ini berhubungan dengan pembangunan politik Indonesia yang pada saat ini lemah.

Sebuah sistem polilik yang berjalan dengan baik dan sukses dilihat sebagai cara yang

paling berguna untuk mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapai Indonesia sekarang,

dengan tujuan membina kesejahteraan sosial. Bagaimana rakyat bisa mengambil dan

mengerti perannya dalam sistem pemerintahan ini juga disebut sebagai masalah yang

penting untuk Malang pada saat ini.

Walaupun pertanyaan sengaja ditawarkan tanpa fokus kepada satu segi politik di

Kota Malang, jawaban yang diberikan pengurus PAC sclalu mencakupi PDI-P scdiri.

Menurut para pengurus ini, masalah yang paling penting dalam politik pada umumnya

difokuskan kepada PDI-P dan bagaimana partai politik ini bisa mengatasi persoalan

yang sekarang dihadapi. Ilal seperti konsolidasi partai, persatuan dalam partai, masalah
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konllik dalam parlai, pembinaan PDI-P, bagaimana visi dan misi PDl-P bisa didorong

sebaik mungkin dan upaya unluk mcnjamm kemenangan PDI-P pada Pemilu 21)04

dianggap paling penting. Selain hal-hal ini, pendidikan politik dan perjalanan menuju

kcdcwasaan politik disebulkan para pengurus ini scbagai masalah polilik yang pcnling di

Malang sekarang. Namun, jawaban lebih cenderung terfokus kepada PDl-P sendin.

daripada isu-isu yang lebih umum.

Kalau hal-hal polilik pada tinkgat nasional dilihat, perbedaan ini antara

pemikiran pengurus DPC dan pengurus PAC lebih jelas lagi. Dalam kasus ini, pengurus

DPC menganggap penting hal masalah: pelaksanaan Otonomi Daerah, proses menuju

kcdcwasaan politik, pengatasan masalah ekonomi dan penempatan kadcr PDI-P dalam

jabalan pemerintahan. Anggota Fraksi PDI-P mengikuti pendapat DPC mengenai

pentingnya masalah politik umum dengan jawaban tentang masalah ekonomi, supcrmasi

hukum, pembangunan demokrasi dan masalah sehari-hari yang ada di Malang. Jawaban

mi menarik sckali karcna menccrminkan salu pendapat yang muncul dalam wawancara

dengan beberapa responden. Seperti dikatakan anggota Fraksi PDl-P "Itu [sistem pontik

nasional] lidak bisa berjalan dengan baik kalau sistem yang dibawah lidak

mendukung.,,u Pendapat ini sangat menonjoi dalam jawaban pada tingkat DPC dan
Fraksi PDI-P.

Namun, pemikiran pengurus PAC mengenai masalah-masalah politik selalu

berkait dengan PDI-P sendiri, memang masalah politik di luar PDI-P tidak muncul

dalam jawaban yang disampaikan responden pada tingkat ini. Bagaimana PDl-P bisa

menjadi aktif dalam bidang politik, ekonomi dan sosial dan bagaimana itu bisa menjadi

saluran aspirasi rakyat dianggap paling penting. Penempatan orang yang mampu dalam
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jabalan PDI-P pada tingkat nasional dan pelaksanaan program-program PDl-P sendiri

juga dianggap penting untuk polilik pada umunya. Yang lebih mcnarik adalah jawaban
dari satu pengurus PAC bahwa orang pada Tinkgat II, yaitu tinkgat Kota tidak bisa

menjawab Icntang masalah-masalah politik pada tinkgat nasionnl.15 Jawaban mi

memperkualkan pendapat bahwa PDI-P memanfaatkan pembagian admimstras, dalam

Indonesia untuk melaksanakan programnya dan mendorong misi dan vismya. Yang
agak mengherankan adalah pendapat bahwa orang dalam satu lembaga partai tertentu

lidak bisa menjawab icntang masalah yang dihadapi lembaga lain.

Kecenderungan ini menunjukkan satu sikap penting dalam PDl-P Malang Itu

bisa dikatakan bahwa ada perbedaan pemikiran antara orang di DPC dan di PAC.

Walaupun lembaga ini dekat sekali dan selalu berkerja bersama dalam PDl-P Malang,

perbedaan pcmikiran ini, khususnya mengenai masalah politik pada tinkgat nasional,

begitu jelas. Ini menarik karena bisa mempengaruhi atau mendorong PDl-P Malang ke

salu arah tertentu, tergantung pcrilaku politiknya. Kalau orang dari tingkat Anak

Cabang mengambil peran pada tingkat Cabang, dan Cabang itu membahas masalah

polilik nasional yang dihadapi Indonesia sekarang, itu mungkin bahwa kegiatan untuk

mengatasi masalah ini akan difokuskan terhadap PDI-P saja, tanpa memikirkan masalah

luar partai.

1.3 Terhadap Masa Depan Politik Indonesia

Mengenai masa depan politik Indonesia, pemikiran yang ditemukan juga bisa

dibedakan, tetapi antara pemikiran pengurus DPC dan semua responden lain. Pengurus

^ Wawancara dengan warga PDI-P langgal 26/10/00
• Wawancara dengan warga FDI-P langgal 5/10/00
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DPC mempunyai pendapat mengenai masa depan politik Indonesia bahwa pelaksanaan

Olonomi Daerah dianggap sangal bcrpengaruh. Namun pengaruh ini dianggap berbeda

olch orang yang beibeda. Itu dianggap bahwa pelaksanaan Olonomi Daerah

menentukan baik dan buruknya unluk masa depan polilik Indonesia. Pengaruhnya bisa

menjadi baik karena itu dapat memberikan wewenang kepada tinkgat Kota dan

Kecamatan untuk bcrpcran dalam sislcm pemerinlahan seeara lebih cfektif. Scbaliknya,

Otonomi Daerah juga dianggap pengaruh buruk karena itu bisa merusak rasa persatuan

dan kesatuan yang dilihat bcgilu penting dalam Ncgara Kesatuan Republik Indonesia,

sebab memberikan lerlalu banyak kekuasaan kepada propinsi-propinsi dan

memperlemahkan kckuatan pemerintah pusal. Pendapal ini mungkin bisa dijclaskan

karena responden ini adalah anggota DPR Rl sekaligus menjadi pengurus DPC Kota

Malang. Peranan PDI-P sendiri scbagai satu partai politik yang memang bcrkuasa juga

dilihat penting sekali kalau pembinaan ekonomi bisa dilaksanakan. Namun, pendapat ini

diberikan dengan pcrasaan kcraguan atau kctidakpastian. Memang, pengurus DPC

mungucapkan bahwa mereka belum yakin tentang masa depan politik Indonesia.

Itu jelas dalam jawaban dari para responden lain bahwa pcrasaan kcraguan ini

mengenai masa depan politik Indonesia memang kuat. Kemudian, pendapatnya

mengenai hal ini selalu merupakan harapan daripada pendapal yang meyakinkan.

Responden mengatakan bahwa mereka berharap bahwa masa depan politik Indonesia

akan sesuai dengan harapannya, baik harapannya sendiri maupun harapan PDI-P.

liarapan-harapan ini melingkupi persatuan dan kesatuan, gagasan kemakmuran dan

keadilan dan pcrjalanan demokrasi, seeara baik. Ilu diharapkan bahwa ada perubahan

menuju kebaikan, baik mengenai cara mengatasi masalah yang dihadapai Indonesia
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sekarang, maupun dalam mencapainya tujuan kesatuan dan persatuan. Perjalanan

demokrasi, seeara baik dan adil, adalah salu jawaban yang sering disampaikan sebagai

harapan unluk masa depan Indonesia. Demokrasi dinilai perlu kalau Indonesia bisa

maju. Ilu dilihal bahwa cara bagaimana demokrasi bisa digunakan scbaik mungkm

adalah cara yang perlu dicari dalam masa depan Indonesia supaya negara itu bisa maju.

Responden mengkatakan, khususnya pada lingkal PAC, bahwa sampai sekarang rakyat

Indonesia belum mempunyai pengertian mengenai demokrasi yang lengkap atau

sempurna. Malah, mcnurul salah salu responden dari lingkal PAC, "Kalau ada yang

belajar, semoga mnkiri lama, makin bisa, sama dengan Indonesia dengan demokrasi" K'

Pendapal sepcrli ini menunjukkan bahwa ada harapan besar dalam pemikiran PDI-P

mengenai perjalanan dan perkembangan demokrasi. Namun, proses ini dilihat sebagai

proses yang membutuhkan waklu yang lama. Selain dari pcmikiran ini mengenai

perkembangan demokrasi, keadaan konflik dalam sejarah politik Indonesia, khususnya

dengan masa reformasi ini, diakui para responden. Itu dilihat, olch karcna kebcradaan

konflik dalam politik Indonesia sampai saat ini, cara mengatasinya perlu dituamakan

supaya sistem dan metode polilik di Indonesia bisa bcrkdnbang.

Dari semua pendapat mengenai masa depan politik Indonesia, baik pendapat

yang meyakinkan maupun yang berharap selalu mcrujuk kepada Ordc Baru. Walaupun

rezim ini tidak disebut seeara langsung, itu selalau ditunjuk dalam jawaban, biasannya

menggunakan kala "selama tiga puluh tahun yang lalu..". Itu bisa dikatakan bahwa

menurut PDl-P, perjalanan masa depan politik Indonesia yang baik adalah perjalan yang

sangat berbeda dengan perjalanan Ordc Baru. Pcnindasan politik rakyat dan pendidikan

politik yang sering disebut ciri khas rezim ini dianggap penyebab keadaan sekarang.

WnwuiMHirii tlcuutiM wur»u PDI-P huikm"! 31/10/00
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Kalau jalan keluar akan dicari, sistem politik Indonesia harus berjalan seeara sangat

berbeda dengan sistem polilik Ordc Baru. Olch karcna ilu, masa depan politik Indonesia

dapat dikatakan sebuah perubahan dari Orde Baru, menuju ke sebuah rezim, atau sistem

politik yang baik dan adil, sesuai dengan harapan tersebut.

1.4 Terhadap C.agasan Demokrasi

Mengenai aili demokiasi di Indonesia sekaiang, pcmikiran PDI-P yang

dileinukan sangat beranekaragaman. Seperti dapai dilihat di bawah, jawaban kadang-

kiulnu berasal daii pengertian Baral dan kadang-kadang dari pemikiran responden

sendiri. Pemikiran warga PDI-P terhadap gagasan deomkrasi dan ddlnisinya lidak

beiubah sesuai dengan lembaga pailai sepeai pemikirainain, dan walaupun beberapa hal

pokok muncul dalam jawaban, suatu kecenderungan jelas lidak bisa ditemukan. Ilu juga

perlu dijclaskan bahwa walaupun pertanyaan tentang demokrasi khusunya menyebutkan

"demokrasi di Indonesia sekarang", para responden hampir selalu memberikan pendapat

dan harapan mereka sendiri tentang demokrasi daripada kenyataan tentang demokrasi di

Indonesia pada saat ini. Kemudian, demokrasi yang digunakan alau diwujudkan olch

pemimpinan Orde Baru sering disebut dan dianggap sebagai demokrasi yang tidak

benar.

Hal-hal itu yang merupakan tenia dalam pemikiran PDl-P terhadap definsi

demokrasi adalah istilah-istilah "demos dan kratos" dan "musyawarah dan mufakat".

Pertama, gagasan demokrasi "demos dan kratos" ini yang jelas berasal dari pemikiran

polilik barat, tidak selalu didefinisikan sama. Gagsan ini didefiniskan seeara abstrak,

yaitu sebagai kedaulatan atau kekuasaan di tangan rakyat, tapi itu juga didefinisikan
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seeara lebih konkril, yaitu rakyat ikut dalam pemerintahan. Pendapat ini juga

ditambahkan dan dijclaskan dengan pcrnyataan bahwa karcna Indonesia adalah satu

negara nusantara, terdiri dari ribuan pulau, demokrasi langsung tidak munkgin, dan

"Rakyal ikut [dalam] pemerintah, lapi lewat perwakilan".17 Kedua, konsep musyawarah

dan mufakat dijelaskan sebagai satu konsep demokrasi yang "tidak mengandalkan suara

lerbaiiyak".1*

Selain definisi-definisi ini, pemikiran PDl-P tentang arti demokrasi mencakup

banyak hal khususnya Icntang suara alau aspirasi rakyal, dan hak warganegara. Ilu

dikatakan bahwa demokrasi merupakan proses bagaimana keinginan rakyat bisa berjalan

atau dilaksanakan dengan baik tanpa unsur-unsur lain. Sesuai dengan pendapat ini,

adalah pendapat bahwa "rakyat itu... menyampaikan pemikirian-pemikirannya, gagasan-

gagasannya tanpa ada yang memaksa alau menckan mereka"19. Definisi ini mirip

pendapat lain bahwa demokrasi adalah "suara dari rakyat, oieh rakyat dan kembali ke

rakyat" dan caranya adalah cara bagaimana persoalan bisa dialasi dengan baik, lcwal

musyawarah dan mufakat. Selain dari pendapat-pendapat ini yang berhubungan

langsung dengan sistcm pemerintahan, hal-hal lain disampaikan dalam kclcntuan

demokrasi. Pendapat-pendapat luas ini mengenai demokrasi dijelaskan dengan baik

dalam kutipan ini dari satu anggota FPDI-P dari DPRD II Kota Malang. Dia

berpendapat bahwa *

17 Wawancara dengan warga PDI-P langgal 19/10/00
18 Ibid
19 Wawancara dengan warga PDI-P langgal 19/10/00
20 Wawancara dengan warga PDI-P langgal 31/10/00
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"Demokrasi bagi saya, setiap warganegara mempunyai hak dan juga

ncgara punya kewajiban untuk... mendidik, memberikan keschatan,

memberikan pelayanan, memberikan sandang pangan yang cukup".21

Pendapal luas ini yang mirip salu idcologi polilik didukung pendapat responden

lain yang meiiyebulkan hal seperli pendidikan, kebebasan hak dan pilihan, dan

demokrasi adanya pcrjuangan hak-hak Icrsebul.

Mungkin yang paling menarik dalam pimikiran PDl-P adalah pendapat yang

lidak memberikan satu definisi demokrasi, tetapi menyatakan bahwa rakyat belum

memabami demokrasi seeara lengkap atau sempurna dan scdang belajar artinya. Itu

menarik sckali bahwa anggola dari sebuah parpol yang mempunyai hubungan dengan

demokra.si yang begitu jelas tidak punya sebuah definisi untuk gagasan dasar ini

Namun, anggota ini tidak berkurang dalam semangatnya untuk mempcrjuangkan

demokrasi dalam Indonesia, walaupun mereka tidak bisa menjelaskan artinya.

Selain dari definisi demokrasi yang diberikan para responden, bcbcrapa pendapat

mengenai demokrasi muncul dalam wawancara baik sebagai jawaban pada pertanyaan

lain maupun dalam pcrnyataan yang diberikan tanpa pertanyaan tertentu. Pcdapat ini

bisa dikumpulkan dalam kategori pemikiran politik PDI-P mengenai demokrasi, tapi itu

lebih baik kalau pendapat ini dibahas seeara tcrpisah karcna pendapat ini tidak selalu

dianggap sebagai definisi atau arli demokrasi olch responden. Memang, batasan dan

pcnjclasan ini sckurang-kurangya semenarik definisi lain yang ditemukan dalam

penelitian ini karena pendapat ini merupakan pemikiran politik PDl-P yangdisampaikan

tanpa dorongan alau hubungan tertentu.

21 Wawancara dengan warga PDI-P langgal 26/10/00
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Pertama ada pendapat yang membatasi definisi demokrasi seperti yang sudah

disampaikan. Balasan seperti demokrasi yang tidak luas yang bcrsifat positif atau

demokrasi yang diatur kepribadian masyarakat Indonesia pernah disampaikan warga

PDI-P. Pcnjclasan mengenai kepribadian masyarakat Indonesia susah dicari, tetapi

dalam penilitan ini, kepribadian ini hampir selalu terkait dengan konsep musyawarah

dan mufakat. Di samping balasan atau definisi ulang ini, itu dianggap bahwa bcbcrapa

hal tertentu harus bejalan dengan demokrasi kalau demokrasi itu memang berjalan

seeara benar. Salah satu hal ini adalah pcrasaan aman dalam hati rakyat, seperti

dijelaskan dalam kutipan ini.

"Jadi, berdemokrasi menyampaikan pemikiran pendapal, juga dijamm

rasa aman...Bahkan kalau yang menyampaikan demokrasi kemudian

dilangkap, mill ini 'kan lidak benar".77

Pendapal ini mejelaskan bagaimana demokrasi harus dilaksanakan dan

menunjukkan bahwa pendapat demokrasi yang dimiliki PDi-P mencakupi lebih dari

sebuah konsep politik yang abstrak.

Kedua, yang menarik dalam pendapat mengenai demokrasi yang muncul tidak

terkait dengan definisi konsep politik ini, adalah peranan minoritas dalam sistem

pemerintahan. Walaupun pendapal ini tidak disampaikan setiap responden, itu dilihat

beberapa orang bahwa minoritas mempunyai hak dan peran dalam sistem demokrasi,

dan perlu dilindungi. Itu dianggap bahwa suara terbanyak tidak selalu menjadi suara

yang benar dan bahkan dikatakan bahwa "...yang bisa tejadi, yang kecil jumlah ini yang

benar". Jadi, suara tcrkccil ini harus didengar supaya keputusan yang cocok dan benar

22 Wawancara dengan warga PDI-P tanugal 19/10/00
Jbid
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bisa diambil Ilu dilihat bawa ini bisa terjadi dalam proses musyawarah dan mufakat

yang mengikulserlakan pcmimpin alau lokoh masyarakat, yang berlanggungjawab

kepada rakyatnya. Orang yang iki't musyawarah ini harus "mempunyai jiwa besar" 24

Jiwa besar ini dilihat sebagai pengaruh yang akan menjamin kepentingan masyarakat

akan diliugdiingi. baik kclompok mayoritas dan kclompok minoritas Pendapat ini

berarti bahwa PDI-P lidak merasa puns dengan salu sistcm demokrasi yang

menempatkan wakil-wakil untuk mempersoalkan masalah masyarakat alas nama rakyat.

Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi yang lerbalas dan mclipuli pcmikiran

tertentu tentangapa yang baik dan buruk untuk masyarakat Indonesia.

Pendapal PDl-P mengenai dampaknya demokrasi terhadap Indonesia juga

berguna sebagai semeam penjelasan pemikiran politik partai ini. Walaupun pertanyaan

mengenai hal mi hanya menyebulkan dampak demokrasi sesuai dengan definisi yang

disampaikan responden dan menanyakan dampaknya terhadap Indonesia, baik di tinkgat

Kola Malang, maupun di lingkal Nasional, jawaban tidak tcrbalas dan bcrsifat lebih

umum. Kemudian, jawaban ini merupakan pendapat umum PDl-P tentang demokrasi di

Indonesia, perjalanaannya sekarang dan harapan unluk masa depan. Pendapat yang

ditemukan mengenai dampak dan pengaruh demokrasi terhadap Indonesia dijelaskan

dengan baik dalam kulipan bcrikut,

"Demokrasi...akan memberikan satu pendidikan politik kepada...para

pempimpin politik, apakah itu para cksckutif pemerintahan dari bawah

sampai ke atas untuk menjelankan kekuasaan ini atau menjaiankan

24
Ibid
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pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, dengan

scjujur-jujurnya kepada rakyal."25

Penyaluran aspirasi rakyat kepada DPRD, pemberian kesempatan untuk

menyampaikan pendapat lanpa tckanan alau paksaan dan sebuah kola yang lebih maju,

dengan masyarakat yang menghargai setiap warga juga dianggap dampak demokrasi.

yang dijalankan dengan scsungguhnya. Pendapal ini mclukiskan demokrasi scbagai

pengaruh yang akan mewujudkan Indonesia sesuai dengan harapan warga partai yang

disebutkan di atas. Memang, demokrasi dinilai scbagai suatu pengaruh yang akan

menjadikan suatu sistem pemerintahan yang mempunyai nilai-nilai yang dianggap baik

masyarakat umum, suatu sistem pemerintahan yang dapat melayani rakyatnya scbaik

mungkin.

Beberapa harapan tentang perjalanan demokrasi di Indonesia muncul dalam

pemikiran PDl-P tentang dampak demokrasi. Itu diharapkan bahwa demokrasi dapat

mewujudkan masyarakat Malang yang sangat bcradab, dan bahwa masyarakat bisa

berjalan sesuai dengan nurani rakyat. Harapan juga termasuk harapan terhadap

perjalanan demokrasi itu sendiri dan itu jelas bahwa masa depan demokrasi di Indonesia

belum lorjamin, itu diharapkan demokrasi dapat berjalan dengan baik, bahwa proses

pemerintahan yang dulu bersifat atas ke bawah atau elitis sekarang bersifat bahwa ke

atas.

Pendapat lain yang dimilik PDI-P Malang tentang demokrasi , mengatakan

bahwa demokrasi belum sempat berjalan dengan baik dan benar, kadang-kadang tekanan

dan paksaan masih terjadi terhadap demokrasi dan orang yang ingin berdemokrasi,

& Ibid
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apalagi pemikiran orang tentang demokrasi belum benar. Satu contoh ini disebut salah

satu responden, dalam kutipan ini,

"Mahasiswa suka memaksa pendapatnya, ya, soalnya kalau mereka

melakukan demo, juga sering maksa 'ini harus ini, harus ini'. Mereka

lidak pernah memperhalikan bagaimana pemikiran orang lain, bagaimana

hak orang lain, bagaimana pendapal orang lain, ilu tidak pernah

dipikirkan. walaupun di dalam pikiran mereka semua dianggap

demokrasi...tapi bukan seperti ilu, kila harus perhalikan hak-hak orang

Iain."20

Kutipan ini menunjukkan bahwa PDl-P menganggap demokrasi yang berjalan di

Indonesia sekarang sebagai demokrasi yang belum benar, ini diperkuatkan dengan salu

contoh yang disampaikan responden. Kcmenangan PDI-P dalam pemilu 1999 dengan

tiga puluh empat persen suara dilihat sebagai tanda bahwa demokrasi dilaksanakan.

Yang dianggap anch adalah kcjadian bagaimana PDI-P tidak memcrintah, yaitu Prcsiden

tidak berasal dari kader atau anggota PDI-P.27 Ini dilihat sebagai kekurangan atau

kclcmahan demokrasi yang berjalan di Indonesia sekarang.

2. Pemikiran Ranting PDI-P Malang

Pemikiran dari Ranting PDI-P Malang ditemukan dengan cara lain daripada

tingkat lain, yang akan dibahas seeara lerpisah. Seperti dijclaskan dalam bagian Metode

Penelitian, dalam kasus Ranting metode observasi dipergunakan, karena alasan tersebut.

Observasi ini dilaksanakan ketika penulis menghadiri lima rapat Musancabsus ayng

*'Wawaneara dengan warga PDI*P langgal 17/10/00
*7 Wawancara dqngan warga PDl-rP langgal 19/10/00
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terlaksanakan sebelum Konfercab IPDI-P Malang. Musancabsus ini mengikutsertakan

utusan yang terpilih olch dan berasal dari setiap Ranting di Kota Malang. jumlahnya

limapuluh tujuh. Pemikiran polilik Ranting disampaikan kepada DPC PDl-P Malang

sebagai malerai Pandangan Umum, sebagai masukan kepada Konfercab I tersebut.

Pemikiran ini dapat dibagi dalam empat kategori dan akan dibahas sesuai dengan

kalcgori-katcgori ini.

2.1 Terhadap Utusan dari Ranting

Musancabsus diselengarakan dengan lujuan menetapkan lima utusan dari setiap

Anak Cabang dalam Kola Malang kepada Konfercab I. Kemudian ilu masuk akal

bahwa pemikiran terhadap utusan ini dan sikap ideal yang seharusnya dipunyai ulusan

tersebut, akan sering muncul dalam Pandangan Umum yang disampaikan Ranting.

Beberapa kriteria diajukan Ranting sebagai persyaratan yang cocok bagi utusan kepada

Konfcrcab I tersebut. Itu disarankan bahwa utusan mempunyai kemampuan untuk

menegaskan dan melaksanakan ideologi dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga (AD/ART) PDI-P. Ulusan diharapkan bcrmoral linggi, mempunyai loyal ilas

kepada PDl-P, dan keteguhan hati, maupun berpengalaman luas. Menurut Ranting,

ulusan juga harus dapai membedakan antara yang benar dan salah. Utusan-ulusan ini

harus mempunyai hubungan kuat dengan basis PDl-P, yaitu, tingkat yang paling bawah.

Hubungan ini mengharuskan utusan mcmahami, mengerti dan mampu menyelesaikan

masalah di masyarakat, sesuai dengan aspirasi rakyat. Lebih dari itu, utusan harus bisa

menjadi saluran aspirasi rakyat, yaitu mampu membawa idc-idc rakyat, pcrtama kc

Konfercab 1 dan kedua ke lembaga-lembaga politik lain dalam PDI-P. Harapan dari
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Ranting ini terhadap utusannya menunjukkan bahwa tingkat bawah im mcnganggap

peran ulusan sebagai yang cukup serius. Ulusan ini dilihat scbagai contoh unluk kader

lain dan dilihat sebagai para kader yang penting. Ini menunjukkan Ranting berpendapal

bahwa sistcm pcrwakilan ini adalah yang cocok unluk membawa aspirasinya

2.2 Terhadap Sistem Organisasi PDI-P

Pemikiran politik Ranting PDI-P Malang terhadap sistem organisasi sendiri

bcrtcma dua. Pcrtama adalah keinginan untuk mempcrbaiki sistcm organisasi menjadi

lebih terbuka, lebih menginformasikan basis tentang kelakukannya dan bisa dipercayai

Bcbcrapa contoh yang diajukan mcmbuktikan PDl-P Mnlang belum melakukan seperti

parlai alau oiganisasi yang dewasa. Bcbcrapa pelanggaran AD/ART disebulkan dalam

Pandangan Umum Ranting dan dikalakan bahwa penlanggaran ini harus dialasi supaya

PDl-P bisa maju dan beroperasi sebaik-baiknya. Menurut Ranting, sistem keuangan

yang terbuka dan tertib belum ada di PDl-P Malang, dan ini harus diperbaiki. Sistem

organisasi Ranting juga dianggap kurang, pada saat Musancabsus ini, dan ini juga perlu

diperbaiki. Tema kedua yang muncul dalam pemikiran Ranting terhadap organisasinya

adalah sebuah perasaan kepercayaan kepada pemimpinnya. Seperti utusannya, para

pemimpin dilihat scbagai kclompok yang tidak biasa dan harus bersifat jujur, bcrmoral,

setia, bermutu, dan mempunyai wawasan luas dan terdirlik. Selain sifat abstrak ini, itu

disarankan bahwa pemimpin pada tingkat Anak Cabang pempunyai tingkat pendidikan

sekurang-kurangnya SLTA. Dukungan kepada kaum pemimpin yang scdang

menduduki pejabatan dalam PDI-P sering diberikan melalui Pandangan Umum ini.

Dukungan ini diberikan pada pemimpin dari beberapa tingkat, baik Anak Cabang,
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Cabang dan tingkat nasional. Ini menunjukkan bahwa kader PDl-P di tingkat bawah

mcnilai pemimpinnya dan berpendapal bahwa dukungan ini perlu sering dinyatakan.

2.3 Terhadap Program-program PDI-P

Ranting merasakan bahwa program-program PDl-P yang dilaksanakan masih

kurang. Kcgiatan di linkgat Ranting dalam bentuk forum diskusi, kclompok kcrja unluk

membina Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendidikan politik maupun rapat bulanan

biasa disarankan scbagai kcgiatan dipcrlukan PDl-P yang sampai saat itu belum

diadakan. Pendidikan politik sangat perlu, menurut Ranting, supaya kader-kader di

tinkgat bawah bisa bermain polilik alau ambil peran poliliknya seeara canlik. Kaderisasi

diiilamakau sebagai siuilii program yang walaupun sudah dilaksanakan, haruri berlanjul

supaya konsolidasi parlai bisa terjadi. Kaderisasi scharusnya dilaksanakan di lingkal

Anak Ranting atau RT, dan sampai saat Musancabsus, itu belum pernah terjadi. Selain

program ini yang terfokus PDI-P sendiri, ilu juga disarankan bahwa PDI-P berjuang

supaya hal sehari-hari bisa ditangani, dua contoh adalah pelayanan air bersih dan

pengaspalan jalan. PDI-P, menurut Ranting, bcrtanggungjawab kepada basisnya untuk

mempcrjuangkan hal ini. Ini berarti Ranting menganggap perannya dalam PDl-P sangat

berpengaruh dan perlu diutamakan scbagai lembaga yang terdckat basis partai politik

ini, baik mengenai hal dalam partai maupun tentang hal yang luar struktur partai, di

masyarakat umum. Ini juga berarti Ranting melihat masalah sehari-hari sepenting

masalah lain yang dihadapai PDl-P pada saat ini, dan harus ditangani. pada saat hal ini

muncul dan tidak bisaditunda schingga PDI-P mengatasi pcrsoalannya sendiri.
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2.4 Terhadap Ideoligi Polilik

Pendapat Ranting terhadap idcologi polilik beranekaragaman, dan

memcerminkan kcanckaragaman latar belakang para kader tinkgat bawah ini. Namun,

pendapal ini berangkal dari sidu pendapat umum yang tidak ditolak satu Ranting, bahwa

PDI-P adalah sebuah partai polilik yang bcrdasar dua idcologi, Nasional ismc dan

Pancasilaismc. Scbagai partai nasionalis, Ranting berpendapal bahwa PDI-P harus

mempunyai idcologi jelas, yang lidak didominasi agama dan sclalau menjaga,

mencgaskan dan mempcrtahankan konsep Ncgara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendapat ini sangat mcnonjol dan senng disebulkan Ranting dalam Pandangan

Umumnya. PDl-P tidak hanya mempunyai kewajiban untuk mengutamakan Kesatuan

dan Persatuan dalam lubuh parlai sebagai konsep abslrak, tetapi partai ini harus

bertindak sesuai dengan konsep ini dan mewujudkan konsep ini dalam organisasi partai.

Dengan demikian, Ranting berpendapal bahwa forum-forum selalu harus bcrsaudara dan

harus jalan lanpa pcrasaan panas. Perbedaan pendapat dianggap berguna dan baik, iciapi

musyawarah dan mufakal diutamakan scbagai bagaimana PDI-P scharusnya mengambil

keputusan atau mengatasi konflik. Memang, dukungan ini untuk musyawarah dan

mufakat berasal dari setiap Ranting. Ada scbagian besar, yang menganggap sislcm

voting atau pemilihan tertulis dan tertutup baik untuk PDl-P, karena cara ini dinilai

demokratis. Barangkali definisi musyawarah dan mufakal yang berasal dan Ranting

agak luas. Sesuai dengan pemikiran ini, musyawarah bisa didefinisikan sebagai diskusi

tentang salu masalah Icrlcntu dalam rangka rapal. Kemudian, mufakat dicapai apabila

satu keputusan disepakati umum. Ini tidak berarti keputusan ini dipilih olch setiap
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pcserta dalam salu rapat tertentu, tetapi berarti keputusan yang diambil, lewnt pemilihan

tcrlulup alau perinlah seorang pengurus akhirnya discpakati seliap pcserta dalam rapal

tersebut.

Hal kedua yang didukung Ranting pada umumnya adalah pendapat bahwa PDI-P

harus mengutumakan aspirasi rakyal dan bcrhubungan dengan rakyat dalam setiap

kcgiatan dan keputusan parlai. Kemudian kepentingan pribadi dianggap buruk, dan

kepentingan organisasi diutamakan daripada kepentingan kclompok atau orang tertentu

Utusan dan pemimpin harus bcrtanggungjawab kepada rakyat dan peran Ranting,

sebagai basis pailai, peilu dipeiluaskan. Apalagi, lembaga legeslalif PDl-P, yailu liaksi

PDI-P ham;: diknulml DPC, lembaga eksekulif yang mempunyai hubungan dengan binn

partai.

Ranting juga menilai peran pemimpin sangat penting, termasuk Ketua Umum

DPP PDl-P, Megawati Sukarnoputri. Menurut Ranting, pemimpin harus jujur dan

bcrmoral, dan memang masih dilihat simbol pcrlawanan dan pcrjuangan PDI-P.

Kemenangan PDI-P dalam Pemilu 1999 juga mendorong pemikiran politik Ranting

Mereka mcngalakan kemenangan dicapai karcna PDI-P dilandaskan kebenaran dan

mempunyai hubungan dekat dengan rakyat kecil. Kemudian PDI-P harus memenuhi

kewajibannya sebagai pcmenang untuk mclayani rakyat kecil dan mcmajukan din

sebagai satu partai politik yang modern. Gagasan musyawarah dan mufakat muncul lagi

mengenai kemenangan PDI-P dalam Pemilu 1999 dan itu dinyalakan PDI-P mempunyai

kewajiban untuk bekerjasama dengan semuanya.
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3. Pcrilaku Politik PDI-P Malang

3.1 Musting

Rapal mi merupakan lahapan pcrsiapan untuk Musancabsus dan Konfcrcab I. Itu

digunakan Pengurus DPC, terutama Ketua DPC, untuk memberitahukan para Pengurus

Ranting tentang masalah-masalah yang dihadapi TD1-P pada saat itu. Satu contoh

adalah kegagalan Konfercab di Kabupaten Blitar, dan para pengurus Ranting yang

menghadiri musyawarah ini diminta berusaha supaya peristiwa ini tidak terjadi di Kola

Malang Masalah pokok lain yang dihadapi PDI-P dilihat sebagai tig:. Pertama itu

diakui bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) PDI-P rendah. Kedua itu dilihat bahwa

PDI-P rawan konflik, dan kejadian konflik darus dihindari kader-kader partai. Ketiga

tingkat ekonomi anggola dikatakan rendah dan PDI-P adalah suatu parpol yang

berhubungan dengan kelas bawah masyarakat Hubungan ini dilihat penting sckali,

tetapi itu berarti kader-kader PDI-P gampang terkena hal buruk seperti money politik.

Rawan konflik ini dianggap satu kelemahan partai yang sangat berbahaya karena dapat

mcrusakkan kesatuan dan persatuan dalam PDI-P. Satu contoh mengenai konflik antara

Fraksi PDI-P DPR RI dan DPP PDl-P disebutkan sebagai peristiwa yang sebaiknya

dihindari. Kebcradaan kepentingan pribadi dan pengaruhnya terhadap PDI-P dianggap

buruk bagi parpol ini dan ini ditegaskan dalam Musting tersebut.

Masalah kebangsaan yang dihadapai Indonesia menjadi hal luar partai yang

diutamakan dalam Musting ini. Anggota PDI-P diminta tidak ambil peran dalam hal

kebangsaan, seperti persoalan mengenai kemerdekaan atau tidaknya kedua propinsi

Aceh dan Papua Barat. Partisipasi anggota PDl-P dalam hal ini dianggap tidak berguna
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karena hal ini hanya dapat merusakkan pcrasaan persatuan dan kesatuan Republik

Indonesia.

DPC mengatakan pelaksanaan kaderisasi dan kelompok diskusi di setiap Anak

Cabang merupakan proses untuk mengatasi persoalan tersebut. Pendapat ini berarti

pemikiran dan ideologi partai seharusnya diberikan kaum pengurus kepada anggota di

lembaga pada lingkal bawah supaya parlai ini bisa maju.
<

Keputusan yang dicapai rapat ini lerkail dengan pelaksanaan masing-masing

Musancabsus. Masukan sudah ditcrima DPC dari pengurus Ranting, sebelum rapat

terjadi, dan proses pengambilan keputusan dipimpin DPC. Hal pertama adalah jadwal

unluk Musancabsus dan ini disclcsaikan seeara cepal karena lidak ada banyak

kelcgangan antara saran yang ditcrima. Kctegangan yang muncul dipersoalkan seeara

umum dan keputusannya diambil waktu DPC berlanya para pengurus kalau mereka

setuju atau tidak dengan saran dan jawaban setuju diberikan dengan semangat.

Salah satu pengurus Ranting menyarankan scjumlah uang dilctapkan DPC

sebagai dana pelaksanaan Musancabsus supaya tidak ada kecemburuan antara Anak

Cabang. Scjumlah yang disctujui diambil dari pcrhitungan salah satu Ranting dan itu

ditawarkan kepada pengurus Ranting, sehingga jawaban setuju sekali lagi diberikan

dengan semangat.

Hal-hal yang dibahas dan proses pengambilan keputusan seperti yang terjadi

dalam Musting menunjukkan bahwa PDI-P Malang mempunyai kclompok pemimpin

pada tingkat DPC yang sangat berkuasa sekali dan kelompok pengurus lain yang siap

untuk mcnuruli perinlah yang berasal dari pemimpin tingkat Cabang.
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3.2 Musancabsus

Kelima Musancabsus PDI-P Malang dilaksanakan scbagai pcrsiapan unluk

Konfercab I. Proscdur lima rapat ini bersifat sama, dan mempunyai agenda yang sama.

Perbedaan antara lima rapat ini berdasarkan perilaku perserta dalam dua acara pokok

Musancabsus ini, yailu penyampaian Pandangan Umum dan pemilihan ulusan kepada

Konfercab I tersebut.

Seliap Musancabsus tcrdiri dari dclapan acara. Pcrtama adalah ncmbukaan,

kedua pembacaan Surat Mandat dari DPP, ketiga Surat Keputusan dari pimpinan PDI-P,

keempat pcnjclasan lujuan Musancabsus, kelima pembacaan Tala Tertib Musancabsus,

keenam pelaksanaan Musancabsus, ketujuh pembacaan hasil Musancabsus dan

kcdclapan penutupan. Pcmbukaan dipimpin Kclua DPC Malang dan tcrdiri dari

sambutannya, termasuk salam perjuangan, yaitu teriakan "Merdeka" yang dibalas

pcserta tiga kali, serta pcsan singkat dari Kclua DPC mengenai harapannya untuk

Musancabsus ini dan Konfercab I yang bakal dilaksanakan. Sambutan dari Ketua PAC

juga disampaikan dan bersifat sama dengan yang dari Kclua DPC, mengenai harapannya

untuk Musancabsus ini, dan hal lain yang menurut Ketua PAC perlu disampaikan

kepada basis Anak Cabang ilu. Surat Mandat dari DPP PDI-P dibaca unluk memberikan

legitimasi kepada Musancabsus dan mendirikan kerangka rapat. Surat Mandat

mcnjclaskan bahwa Musancabsus harus dipimpin olch DPD, tetapi apabila DPD tidak

bisa hadir, wewenang itu bisa diberikan kepada DPC, dan itu kejadiannya dalam setiap

Musancabsus di Cabang Malang. Tujuan Musancabsus dijclaskan scbagai penyampaian

usulan dari Ranting, dalam rangka Pandangan Umum, dan pemilihan utusan kepada
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Konfercab I, sesuai dengan aluran partai, yang dibaca dalam Tata Tertib Tata Tertib mi

menjelaskan aluran prosedur rapat yang harus dilaati pcserta. Itu menyebulkan pcserta

mana yang sah untuk rapat ini, termasuk utusan Ranting, pengurus Ranting dan

pengurus DPC. Setiap pcserta mempunyai hak bicara, Ictapi hanya utusan Ranting

memiliki hak suara lata tertib ini juga menjelaskan syarat utusan kepada Konfercab.

yaitu satu orang dari Pengurus Anak Cabang, satu luar pengurus Ictapi dan struklur

Anak Cabang dan satu luar struktur, yaitu kader biasa. Ini juga syarat untuk utusan dari

Ranting kepada Musancabsus ini. Menurut Tata Tertib keputusan harus diambil sesuai

dengan demokrasi Pancasila dan gagasan musyawarah dan mufakat, juga pemilihan

orang harus dilaksanakan dengan suara tcrbanyak, seeara tcrtulis dan tcrtutup kccuali

kalau disepakati lain. Apabila jumlah suara pro dan suara kontra sama, pemilihan itu

dapai diulang sampai tiga kali dan apabila jumlahnya tetap sama, maka hal itu ditolak

Musancabsus. Tata Tertib ini dibacakan dan Ketua DPC bertanya kalau Tata Tertib

disctujui rapat, dan jawabannya setuju diberikan utusan. Utusan dihitung dan dalam

setiap Musancabsus lebih dari dua pertigaan nadir, kemudian Musancabsus dinyatakan

sah olch Ketua DPC, sesuai dengan Tata Tcrlib tersebut.

Setelah acara-acara ini dilaksanakan, pelaksanaan tujuan Musancabsus terjadi,

dan Ulusan Ranting diberikan kesempatan unluk menyampaikan Pandangan Umum.

Walaupun ada aturan untuk proses pengambilan keputusan dalam Tata Tertib

Musancabsus yang jelas, diskusi bcrlangsung mengenai proses yang akan dipakai olch

setiap Musancabsus. Diskusi ini terjadi karena dalam Tata Tertib itu dikatakan aluran

PDI-P harus digunakan kccuali kalau discpakati lain. Dalam setiap Musancabsus,

masalah ini dibahas dan membutuhkan waktu lama untuk memutuskan bagaimana
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ulusan kepada Konfercab akan dipilih. Proses pemilihan ini merupakan perbedaan

pokok antara seliap Musancabsus dan menunjukkan bahwa pada tinkgat ini, ada

keanckaragaman pemikiran mengenai proses pemilihan apa yang paling sah, demokratis

atau cocok untuk PDI-P Malang, walaupun sudah ada aluran jelas dari DPP PDI-P.

3.2.1 Anak Cabang Kedung Kandang

Dalam pandangan umum dari utusan ranting dalam Musancabsus Kedung

Kandang cm pal saran untuk proses penetapan ulusan disampaikan. Saran ini seperti

betikul: |>crlaiiui dipilih DPC, kedua dipilih Ketua PAC, ketiga dipilih pengurus PAC

dan keempat dipilih Anak Cabang, yaitu ulusan Ranting yang hadir. Keempat proses ini

memunculkan banyak diskusi dari pcserta, dan setiap pcserta mcmajukan pendapatnya

mengenai proses mana yang paling tcpat dan sesuai dengan idcologi dan aturan PDI-P.

Ketua DPC mengatakan empat proses ini harus ditimbangkan karcna mereka muncul

dari Kedung Kandang dan merupakan aspirasi basis parlai. Kclua DPC menyarankan

empat proses ini discrahkan kepada utusan melalui voting, untuk mencapai mufakat.

Voting terbuka dan tcrlulup disarankan. Kemudian diskusi bcrlangsung mengenai

proses mana yang seharusnya dipakai untuk memilih proses penetapan utusan ini.

Memang, hal ini menjadi sepenting penetapan ulusan sendiri dan diskusi ini berlanjut

lama, schingga suasana di ruang rapat menjadi panas.

Akhirnya, Ketua DPC memimpin pemilihan seeara voting terbuka untuk

memutuskan bagaimana empat proses penetapan utusan akan dipilih. Itu diputuskan,

dengan mayoritas jelas, bahwa proses penetapan ulusan kepada Konfcrcab I PDI-P

Malang akan dipilih antara empat saran yang sudah disampaikan seeara voting terbuka.
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Dua Ranting yang tidak memilih proses ini dan kemudian tidak menyetujui keputusan

ini mcnyatakan mereka ingin mogok. Ketua DPC mcmpcrsilahkan Ranting ini dan

sejumlah enam utusan berangkat dari ruang rapat dan tidak mengambil peran lagi dalam

Musancabsus itu. Itu perlu dijclaskan Ranting ini mogok karcna mereka lidak

menyetujui proses pemilihan untuk memilih bagaimana utusan akan ditetapkan, bukan

karena mereka tidak menyetujui proses penetapan utusan. Memang, empat proses

penetapan utusan belum ditawarkan kepada utusan Rantingoieh Ketua DPC.

Setelah enam pcserta ini berangkat dari ruang rapal, Kclua DPC mcnghiiung

kembali jumlah ulusan yang hadir, dan karena jumlahnya masih lebih dari dua pertigaan,

Musancabsus tclap sah, dan bisa berlanjut. Kemudian, empat proses penetapan ulusan

ditawarkan Ketua DPC kepada utusan Ranting dan dengan jumlah terbesar yang

mcyakinkan, melalui cara voting terbuka, Anak Cabang Kcdungkadang menycrahkan

hak pilihnya kepada Ketua PAC Kedungkadang. Utusan kepada Konfercab kemudian

dipilih Ketua PAC dengan ccpat dan pemilihan ini merupakan hasil Musancabsus

Kedungkadang. Perasaan umum peserta Musancabsus itu sangat senang sekali karena,

menurut mereka, setiap keputusan yang diambil dalam rapat tersebut itu, diambil seeara

demokratis dan sesuai dengan keinginan pcserta. Musyawarah telah berlangsung dan

mufakal telah dicapai. Pcmogokkan keenam ulusan dianggap baik karcna ilu hak

mereka dan itulah demokrasi, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang dianggap

pcrserta rapal ini lebih penting lagi adalah proses penetapan utusan dan ilu terjadi tanpa

halangan.
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3.2.2 Amili Cabling l,ovvoUw>ini

Peliiksiiiiaaii MiiMimeabsuM Lowukwiuu sangat Irorhcdii, Acara acara pr.mbukaau

dan pcnjclasan lujuan Musancabsus, Tata Tertib dan scbagainya terjadi seperti

sebelumnya, perbedaan muncul dalam proses penetapan utusan. Oieh karena hanya satu

usulan Icntang proses penetapan ulusan disarankan dalam penyampaian Pcmandangan
s

Umum, saran ini ditawarkan kepada utusan Ranting yang hadir dan itu disetujui. Saran

itu adalah "pakct voting" dan setiap ulusan Ranting bolch memilih kelima utusan Anak

Cabang kepada Konfercab, sekaligus. Tidak ada diskusi mengenai proses penetapan ini,

dan rapat berlangsung dengan lancar, Pandangan Umum yang sudah disampaikan

Utusan Ranting merupakan intinya rapat ini.

DPC sudah menyediakan beberapa lembar kcrtas untuk penetapan ulusan Anak

Cabang kepada Konfercab 1, dan Ketua DPC menghitung dan menyatakan lembar ini

resmi. Setiap lembar memuat cap resmi PDI-P supaya tidak ada lembar palsu yang bisa

dimasukkan seeara tersembunyi. Ulusan masuk ruang tertutup, satu demi satu dan

menulis lima calonnya, kertasnya dilipal dan discrahkan kepada Kclua DPC dan

dimasukkan dalam kotak. Setelah setiap utusan sudah memilih calon dan menyerahkan

kertasnya kepada Ketua DPC, lembar kcrtas dihitung lagi supaya jumlah lembar kcrtas

dan jumlah utusan yang mempunyai hak pilih jelas sama. Setiap tahapan dalam proses

ini ditanyakan sah atau tidak olch Ketua DPC, dan jawabannya selalu diberikan dengan

semangat oieh utusan Ranting. Hasil pemilihan ini dibacakan Ketua DPC dan ditulis

supaya kclihatan. Dua kubu alau kclompok calon muncul, dan satu kclompok dipilih
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dengan suara terbcsar. Pada Musancabsus ini, tidak ada utusan yang memilih calon dan

kedua kclompok, calon dipilih sesuai dengan kclompoknya.

3.2.3 Anak Cabang Klojcn

Dalam penyampaian Pandangan Umum dalam Musancabsus Klojcn, tiga usulan

muncul scbagai proses penetapan ulusan kepada Konfcrcab. Proses ini adalah: pcrtama

pemilihan paket di mana setiap utusan Ranting dapat memilih lima calon sekaligus,

seeara lertulis dan tertutup, kedua, pemilihan terbuka disarankan, ketiga musyawarah

disarankan. Dalam diskusi yang berlangsung, Ketua DPC membaca kembali fata Tertib

Musancabsus yang menegaskan keputusan mengenai penclapan orang harus

dilaksanakan seeara lertulis dan tertutup, kecuali kalau disepakati lain. Beberapa utusan

juga menegaskan voting lertulis merupakan cara biasa. Kemudian para utusan Ranting

setuju dengan Ketua DPC dan itu diputuskan dengan cara terbuka, yang bisa disebut

musyawarah murni, bahwa voting lertulis akan dipakai scbagai proses penetapan utusan.

Proses pemilihan terjadi seperti dalam Musancabsus Lowokwaru dengan penghitungan

lembar kcrtas dan setiap utusan memilih seeara lertulis dan tertutup, satu demi satu

dalam ruang tertutup. Ketua DPC menyarankan bahwa kalau ada kurang dari lima nama

ditulis utusan atau satu nama diulang, itu dianggap satu saja, dan ditcrima. Namun,

kertas yang diembel-embel tidak akan diterima.

Hasil pemilihan utusan Anak Cabang kepada Konfcrcab dibacakan Ketua DPC

setelah lembar dihitung kembali. Hasil diumumkan dan dua kubu calon muncul. Satu

ulusan Ranting lidak memilih ulusan sesuai dengan kclompok ini. Satu utusan Ranting

hanya menulis dua nama calon, satu nama ditulis dua kali dan yang lain tiga kali, ini
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diterima sah tetapi hanya dua pilihan. Lima orang yang memperoleh suara terbcsar

dijadikan ulusan Anak Cabang Klojcn dan ini discpakati umum.

3.2.4 Vnak Cabang Sukun

Musancabsus Sukun terjadi seperti Lowokwaru dan Klojen sebelumnya. Pada

Musancabsus ini hanya salu cara penclapan utusan kepada Konfcrcab disarankan dan ilu

yang dipakai. Satu pertanyaan muncul dari utusan Ranting, yang menanyakan kalau

utusan kepada Konfercab bolch dipilih dari luar kclompok utusan Ranting kepada

Musancabsus. Olch karena teriakan dari utusan lidak jelas, voting terbuka dilaksanakan

dan mcmuluskan bahwa ulusan dari luar ulusan Ranling kepada Musancabsus bisa

dipilih sebagai utusan Konfercab 1. Selain diskusi ini, tidak ada diskusi mengenai proses

penclapan ulusan. Untuk mclcstarikan kcrahasiaan pemilihan lertulis dan tertutup ini,

hanya lembar yang disediakan DPC dipakai, dan satu pena juga dipakai, diserahkan

kepada Ketua DPC olch seliap ulusan Ranling setelah mereka memilih ulusannya

Lembar ini dihitung kembali dan jumlahnya sama dengan jumlah utusan. Dalam

Musancabsus sebelumnya Ketua DPC menanyakan kalau proses penetapan ulusan sah

atau lidak, walapun dalam Musancabsus ini, dia menanyakan kalau proses penetapan

bersiral demokralis atau tidak. Sckali lagi Utusan Ranting setuju dan jawabannya

diberikan dengan semangat.

Pada saat pembacaan hasil pemilihan utusan, itu jelas bahwa dua kelompok

utusan muncul dari yang dipilih masing-masing utusan Ranting. Satu utusan Ranting

tidak memilih dan hanya mencatat kala "abstain" di kertasnya. Ini ditawarkan kepada

rapat oieh Ketua DPC dan diterima. Pada akhir pembacaan hasil, dua kHompok calon
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punya jumlah suara yang sama. Ketua DPC membaca pasal fata Tertib Musancabsus

PDl-P yang menjelaskan apabila ada keputusan melalui voting lertulis yang

menghasilkan jumlah suara yang sama, pemilihan itu harus diulang. Demikianlah

pemilihan diulang, dan proscdur yang dilaksanakan Ketua DPC dan utusan sama

Pomilihitn uliing ini menghasilkan kcpiilusmi dan calon dengan suara lerbanyak terpilih

dnri kclompok calon.

3.2.5 Anak Cabang Blimbing

Musancabsus Blimbing tidak memakai proses pemilihan tertulis sebagai proses

penetapan utusan kepada Konfcrcab I. Dalam Pandangan Umum, utusan menyarankan

proses voting terbuka dipakai, dan sepuluh nama calon ditawarkan, dalam dua

kclompok. Karcna cara ini tidak sesuai dengan yang dijclaskan dalam Tata Tertib, itu

perlu discpakati umum, dan Ketua DPC mengadakan proses pengambilan keputusan

melalui voting terbuka unluk memutuskan kalau proses ini diterima ulusan Ranling, dan

itu diterima, dengan suara terbcsar. Tidak ada diskusi mengenai proses penetapan

utusan ini. Kemudian, sepuluh nama calon ditulis di papan tubs, dalam dua

kelompoknya, dan utusan dipersilahkan memilih calonnya, seeara paket. Cara pemilihan

lain tidak ditawarkan Kclua DPC dan tidak ada cara yang disarankan utusan Ranting.

Tiga utusan Ranling tidak memilih dan ini diterima sebagai haknya. Suara dihitung

supaya tidak ada kebingungan dan hasil dinyatakan sah. Kemudian Musancabsus

Biimbing ditutup Ketua DPC.
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3.3 Konfcrcab I

Konfcrcab I PDI-P Kota Malang merupakan rapat tcrtinggi di Cabang Malang.

Itu dihadiri dua puluh lima utusan dari kelima Anak Cabang di Kola Malang, serta

sepuluh pengurus DPC. Rapat ini dipimpin dua wakil dari DPD PDI-P Jawa Timur,

sesuai dengan Sural Keputusan dari DPP mengenai pelaksanaan Konfercab PDI-P

Rapat ini dibuka dengan upacara pembukaan yang sangat resmi, penuh dengan semangat

dan harapan dan dihadiri beberapa tokoh masyarakat dari bermacam-macam latar

belakang, baik kepolisian. parlai polilik, lembaga legcslalif kola, maupun aparal milder

Upaeiirn pembukaan ini lermasnk pcnyiinyinn lagu kebangsaan "Indonesia Kaya". doa

dan pembacaan piagam PDI-P, juga sambutan dari tokoh-lokoh yang hadir. Tujuan

Konfercab ini dinyatakan sebagai mencipta pertama program lima tahun ke depan,

kedua misi dan visi DPI-P Malang dan ketiga Program PDI-P.

Setelah Konfercab 1beristirahat supaya sholat Jumat dapat dilakukan pcserta

yang bcragama Islam, Sidang Paripurna dimulai pimpinan DPD, atas nama DPP yang

tidak bisa hadir. Surat Mandat dari DPP PDl-P dibahas, tidak dibaca seeara lengkap,

olch pimpinan DPD agar legitimasi Konfcrcab I jelas. Tata Tertib yang sudah

disampaikan kepada pcserta Konfcrcab juga lidak dibaca, tetapi ditinjuk sebagai Tata

Tcrlib rapal ini.

Setelah Konfercab dinyatakan sah oieh pimpinan sidang karena semua utusan

sudah hadir, ada interupsi dari salah satu utusan. IrUcrupsi ini mengenai masalah

penetapan salah satu pengurus DPC Kota Malang, yaitu Sekretaris. Utusan ini

mcmpcrsoalkan penclapan orang ini yang Icrjadi seeara kurang jelas dan menanyakan

kemungkinan orang ini tidak menduduki pejabatannya seeara sah. Olch karena

51



Sekretaris ini menandatangani beberapa Surat Keputusan DPC PDl-P Malang mengenai

pelaksanaan Musancabsus, maupun Konfcrcab itu, kalau orang ini lidak sah, akibatnya

kelima Musancabsus yang sudah dilaksanakan tidak sah dan utusan yang dipilih

Musancabsus ini juga tjdak sah, kemudian Konfcrcab I tidak sah. Utusan ini minta

penjelasan daii DPC mengenai masalah ini yang dianggap pelariggaran aluran

ndminislrnsi PDI-P. Penjelasan ini diberikan Kclua DPC dan dia mencganknn Sckrclnm

ini ditetapkan seeara sah.

Selama (ign seiengah jam, masalah ini dibahas pcserta Sidang Panpurna.

Bcbcrapa Surat Keputusan ditunjukkan bcbcrapa utusan yang minta penjelasan tindakan

Pengurus DPC. Dalam perdcbatan ilu jelas bahwa setiap Anak Cabang mempunyai

pendapat sendiri. Dari awal perdcbatan ini, pimpinan sidang dari DPD Jawa fimur

diminta agar masalah ini disclcsaikan scccpal-ccpalnya supaya Konfcrcab I dapat

dilaksanakan dengan sah atau dibatalkan. Masalah ini, yang pada awalnya mengenai

penggantian Sckrclaris lama yang, menurut DPC, beriaku seeara tidak disiplin, berasal

dari Pemilu 1999, waktu PDl-P masih mengalami transisi pemecahan dari PDI. Namun

itu menjadi masalah mengenai apa yang scharusnya menjadi dasar hukum Konfcrcab I,

AD/ART PDI-P yang memberikan beberapa aturan mengenai pelaksanaan rapat seperti

Konfcrcab, juga metode pcncabulan dan penetapan pengurus, atau salah satu Surat

Keputusan mengenai Konfercab 1.

Selama perdcbatan ini, seliap Anak Cabang scrnpal menyampaikan pendapatnya

dan pimpinan sidang memperbolehkan penyampaian, pendapat ini, sehingga debat

bcrbolak-balik dan pokok yang sama dibahas bcbcrapa kali, tanpa rcsolusi, meskipun

pimpinan sidang ini diminta bcbcrapa kali agar keputusan diambil dan masalah ini
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diselcsaikan. Sidang beristirahat dan dua pihak terlibat, diwakili Ketua DPC dan

Sckrctaris lama scrnpal mcmbicara dengan pimpinan dari DPD, di luar ruang sidang dan

rangka Sidang Paripurna. Setelah pertemuan ini, hasilnya dilaporkan kepada Sidang

Paripurna. Ilu disampaikan bahwa jalan kcluar belum ada karena dua pihak masih

memegang pendapatnya sendiri. Satu Anak Cabang menyarankan masalah ini

discrahkan kepada Sidang Paripurna Konfcrcab dan diselcsaikan.seeara voting. Saran

ini menghadapi perlawanan karena Anak Cabang lain berpendapat bahwa AD/ART,

yang merupakan Konstilusi PDl-P, lidak bisa "di-voting" olch Sidang Paripurna

Konfercab, dan aturan ini tetap beriaku walaupun ada masalah dengan pelaksanaannya.

Scmcnlara ini, keadaan di lobi hotel yang merupakan tempal pelaksanaan

Konfercab I menjadi panas sekali karena kader PDl-P yang mendukung setiap pihak

membcrontak. Lobi hotel ilu dirugikan massa yang diberitahukan mengenai perdcbatan

di ruang sidang melalui beberapa handphone yang sering berbunyi dan dipakai utusan

selama perdcbatan berlangsung, sampai ilu disarankan seorang pengurus DPC bahwa

setiap handphone dimatikan agar kondisi tertutup Sidang Peripurna dapat dilestarikan.

Pada saat sholat Maghrib, Sidang Paripurna beristirahat lagi. Pada saat itu, kondisi

tertutup sidang tidak dilestarikan lagi, handphone dihidupkan kembali dan beberapa

utusan sempat bcrbicara dengan massa kader PDI-P yang berdemo di luar pinlu ruang

sidang. Beberapa orang kader ini juga sempat menyampaikan pendapatnya kepada

utusan, seeara tidak resmi dan luar aturan. Kadcr-kadcr ini menuntut pcserta Konfercab

mendengar pendapatnya karena mereka adalah basis partai.

Pimpinan Sidang menyalakan istirahat akan berlanjut selama tiga puluh menit.

Namun, karena kerusuhan yang terjadi di luar ruang sidang mengacam menyerang ruang
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sidang dan ulusan yang berada di dalam ruang itu, Sidang Paripurna itu tidak dimulai

kembali, kccuali kctika pimpinan Sidang menyatakan Sidang Paripurna dan Konfcrcab I

itu dibatalkan sampai dinyatakan lain, supaya DPD bisa membicara dengan DPC
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Rah III

Pembahasan: Perbandingan Pcmikiran dan Perilaku Politik PDI-P

I. Analisa Perbandingan Demokrasi PDI-P Malang

Sesuai dengan tujuan pcnclitian, bagian bcrikut akan membandingkan gagasan

demokrasi yang ditemukan dalam pemikiran dan perilaku polilik PDl-P Malang dengan

leori demokrasi yang dibahas dalam kerangka teori yang disajikan dalam Pendahuluan

laporan ini. Perbandingan ini bertujuan mendciinisikan demokrasi PDI-P, dan mencoba

meinnsukkan ilu dalam salu definisi Icrlcntu, supaya dapat dipahami orang yang bcrdiri

di luar partai. Sebelum perbandingan. bcbcrapa pokok ulamii dari pendapat kader PDI-P

perlu diingalkan Yang paling ulama adalah komenlar bahwa demokrasi yang dilakukan

di Indonesia sekarang, baik olch warga PDI-P maupun orang luar parpol ini, belum

sempuma. Apalagi, orang ini yang berusuaha bcrdemokrasi belum memiliki pengertian

lengkap mengenai demokrasi. Maka, pcmikiran dan pcrilaku politik warga PDI-P

mengenai demokrasi tidak sama, dan perlu ditimbangkan kalau Demokrasi PDl-P dapat

dianalisir dengan baik.

Pemikiran utama PDl-P Malang lerfokus kepada dua konsep politik. Demos dan

kratos, dan musyawarah dan mufakat. Pendapal ini dipcrkualkan dengan pcrilaku yang

selalu mclibatkan musyawarah dan mufakal scbagai dasar proses pengambilan

keputusan dalam PDI-P. Gagasan demos dan kralos diwujudkan dalam partai setiap kali

orang dari tinkgat bawah berperan dalam parpol ini, dan menyampaikan aspirasinya

schingga didengarkan pimpinan partai dan disampaikan kepada lembaga yang lebih

tinggi. Inilah gagasan umum demokrasi seperti dalam PDl-P. Namun, gagasan ini
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dibatasi beberapa pendapat lain. Pertama ada pendapat-pendapat umum yang menolak

gagasan demokrasi yang dianggap buruk, yaitu, demokrasi yang tidak luas, alau yang

mengutamakan kepentingan pribadi, atau yang anarkis. Pokoknya, kader PDI-P

mengatakan bahwa demokrasi Indonesia harus diatur olch kepribadian masyarakatnya.

Gagasan demokrasi yang ditemukan dalam PDl-P Malang, sering bertujuan.

Memang, sifat ada dalam pendapat orang dari seliap tingkat PDI-P Malang, khususnya

yang di bawah. Demokrasi bagi kaum ini tidak hanya menjadi konsep abstrak, tetapi itu

mempunyai lujuan dan harus dipergunakan masyarakat-agar kepcntingannya dipenuhi.

Daripada demokrasi menjadi satu konsep yang memiliki harga diri, ilu dihargai PDI-P

karena dianggap jalur kepada tujuan partai: kesatuan dan persatuan, kesejahteraan sosial,

kemakmuran dan supremasi hukum agar masyarakat ladil diwujudkan. Demokrasi,

menurut PDI-P Malang dapat memberikan banyak kepada masyarakat, khususnya dalam

bidang sosio-politik. Terutama, itu dapat memberikan sebuah pendidikan kepada para

pemimpin Indonesia dan menyediakan aturan main kepada sistcm pemerintahan supaya

masalah-masalah yang dihadapi Indonesia sekarang dapat diatasi, diselesaikan.

Kalau pcrilaku PDI-P dilihat, itu jelas bahwa pemikiran PDI-P tidak selalu

dijalankan seeara murni. Namun, dalam perilaku PDl-P, beberapa pokok lain

diutamakan. Ini khususnya terjadi mengenai dua konsep yang penting sckali dalam PDI-

P sekarang, musyawarah dasn mufakat. Itu bisa dikatakan bahwa dua konsep ini

mempunyai harga diri. Konsep ini sering disampaikan dalam pendapat kader scbagai

yang harus dituamakan dan dipraktekkan oieh warga PDl-P. Gagasan ini bisa dikatakan

sebagian dari konsep kepribadian masyarakat Indonesia, dan selalu dianggap sebagai

proses pengambilan keputusan yang terbaik, juga sesuai dengan budaya Indonesia.
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Namun, ada pertegangan dalam perilaku PDI-P mengenai konsep musyawarah

dan mufakat ini. Walaupun warga PDI-P pada umumnya menyetujui kedua konsep

sebagai dasar perilaku politik partai, itu kurang jelas bagaimaa konsep-konsep ini harus

dilaksanakan atau bagaimana warga dan partai harus bertindak supaya konsep ini ditaati.

Konflik ini muncul karena penjelasannya kurang lengkap. Gagasan demokrasi, yang

pernah discbul agak asing bagi masyarakat Indonesia, dapat didcilnisikan seeara jelas

dan konkrit oieh warga PDl-P, sedangkan konsep musyawarah dan mufakat tidak

didefinisikan seperti itu. Maka, kalau warga PDI-P mencoba mempraktckkan

pemikirannya, yang katanya mengandalkan dua konsep ini, perbedaan muncul antara

bermacam-macam proses dan metode yang dipakai. Mufakal diutamakan PDI-P

daripada musyawarah karena proses pengambilan keputusan yang lain, seperti voting

tertutup sering dipakai PDl-P. Proses alternatif ini dipakai baik karcna dapat

menghasilkan keputusan dengan jelas dan cepat, maupun karena proses ini dianggap

demokratis. Yang diutamakan seliap kali keputusan diambil adalah kescpakatan umum.

Itu tidak penting proses yang mana dipakai, voting terbuka, tertutup atau penetapan

melalui proses lain. Yang penting adalah kesepakatan umum, yang dicapai setelah

aspriasi disamapaikan rakyat, melalui basis partai. Kesepakatan ini, walaupun tidak

dikatakan begitu, dianggap scbagai mufakat. Setiap warga masyarakat, dalam kasus ini

warga PDI-P, sempat menyampaikan aspirasinya dalam bentuk apapun, dan setelah

apsirasi dtimbangkan rapal, yang disebut musyawarah, sebuah keputusan diambil yang
kemudian disepakati umum. Proses yang menghasilkan mufakat itu tidak hanya satu
macam proses saja, yang penting adalah kesepakatan umum. Menurut PDI-P, itulah
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mufakat. Kemudian, oieh karena proses yang dilaksanakan menghasilkan mufakat,

proses ini dapat didcfiniskan musyawarah.

Perluasan ini terhadap konsep musyawarah dapat menyelesaikan pertegangan

yang muncul sekarang anlara pemakaian demokrasi dan pelaksanaan musyawarah dan

mufakal. Kalau setiap proses yang dipakai untuk mencapai kesepakalan umum dapat

discbul musyawarah, maka lidak ada konflik anlara dua konsep polilik mi.

Kebingungan mengenai bagaimana dua konsep ini harus dipakai dan dilestarikan PDl-P

tidak tcrasa lagi. Namun, salu kcsimpulan lain dapat diambil mengenai peran

musyiiwiiriili dim proses seperti voting tertutup unluk mencapai mufakat Walaupun

warga PDI-P mengnlnknn mereka ingin bcrmiisynwnrah sampai mufakal dicapai, mereka

siap meninggalkan konsep musyawarah ini, meskipun keyakinanannya mengenai konsep

ini. Dalam pcrilakunya warga PDI-P lebih mcnghargai demokrasi seeara Barat, yang

mengandalkan suara terbanyak, dan siap memikul beban demokrasi, yaitu kekuasaan

mayoritas.

Definisi demokrasi dari pendekatan Barat yang,disajikan dalam kerangka teori

mempunyai empat pokok. Pcrtama, kcdaulatan di tangan rakyat. Pokok ini sendiri

pernah merupakan satu samboyan PDl-P Malang, dan sering disebutkan warga PDl-P

dalam pcnjelasannya mengenai demokrasi. Apalagi dalam setiap rapat, ulusan yang

dipilih oieh rakyat yang berperan dalam proses keputusan, merupakan hasil rapat.

Kemudian, itu bisa dikatakan rakyat memegang kcdaulatan. Kedua adalah persamaan

hak politik. Dalam lembaga-lembaga politik PDI-P Malang, setiap warga dapat

mcncalonkan diri scbagai ulusan, dan dapat menyampaikan aspirasinya kepada lembaga

tersebut, melalui utusan atau sendiri. Apalagi setiap utusan mempunyai hak bicara dan
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hak suara dalam rapat. Jadi bisa mengkatakan konsep persamaan hak politik berada di

organisasi PDI-P. Pcmikiran politik PDl-P juga menyebutkan hak-hak manusia. dan

persamaan hak ini, jadi PDl-P menyetujui konsep ini, dan melaksanakan konsep ini

dalam pcrilakunya. Ketiga, ada konsultasi dengan rakyat. Konsep ini sering diutamakan

PDl-P dan penyampaian aspriasi tanpa halangan disebutkan sebagai dampak demokrasi

di Indonesia. Maka, PDI-P menganggap konsep ini scbagian dalam gagman demokrasi.

Namun, konsultasi dengan rakyat lidak selalu terjadi. Basis partai merasakan ada

banyak pihak dalam organisasi PDI-P yang kurang transparan. Kemudian, pertemuan

juga disarankan sebagai salah satu metode yang bisa memperbolehkan penyampaian

aspirasi rakyal kepada lembaga yang berkuasa. Ini berarti ada kekurangan dalam

konsultasi dengan rakyat oieh PDI-P Malang, Jadi, walaupun PDI-P Malang hernial

memenuhi konsep ini, mcicka belum melakukan begitu. Kccmpal adalah kekuasaan

mayoritas. Di sini perbedaan muncul antara demokrasi Barat dan demokrasi seperti

dilaksanakan PDI-P Malang. Walapun proses voting yang mengandalkan suara

terbanyak sering dipakai PDl-P untuk mengambil keputusan, konsep ini ditolak

pcmikiran PDI-P karena suatu sistcm yang mengandalkan suara terbanyak kurang luas

dan tidak mewakili cukup orang. Kalau keputusan tidak disepakati semua warga, maka

ada warga yang tidak diwakili olch keputusan itu. Kalau keputusan ilu tidak discpakati

umum, mufakat belum dicapai dan, menurut PDl-P, keputusan itu tidak bisa diterima.

Pcmikiran politik PDI-P sering mengatakan ada peran untuk kaum minoritas sistcm yang

demokratis, dan karena pcrnyataan ini, demokrasi yang dilaksanakan PDl-P Malang

lidak sesuai dengan konsep keempat ini. Maka demokrasi PDI-P Malang tidak sesuai
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dengan demokrasi Barat, terutama karena itu tidak mengandalkan suara terbanyak, atau

kekuasaan mayoritas.

Kalau demokrasi PDl-P dibandingkan dengan gagasan demokrasi yang

dijclaskan Sukarno dan Malta, persamaan lebih mcnonjol. Demokrasi menurut Sukarno

adalah demokrasi yang bertujuan. Menurut prcsiden pertama Republik Indonesia ini,

demokrasi bukan satu konsep politik alau sistem pemerintahan. Itu satu konsep dalam

masyarakat yang bisa memberikan kehidupan makmur kepada maysarakat. Dampaknya

demokrasi terhadap Malang dan Indonesia seperti disebutkan warga PDI-P

mencerminkan pendapat ini. Demokrasi, apabila itu dapat berjalan sesungguhnya, akan

membawa kesejahteraan sosial seperti dimaksud Sukarno, tetapi rclcvan pada masa kini.

Satu sistem pemerintahan yang tidak dikuasai kepentingan kelompok-kelompok atau

orang-orang tertentu, yang mcnyalurkan aspirasi rakyat dan bersifat terbuka, jujur dan

adil akan membawa kemakmuran kepada masyarakat Indonesia. Menurut PDI-P

demokrasi bisa merupakan sistcm itu. Dari scgi ini, demokrasi PDI-P sama dengan

demokrasi yang dimaksud Sukarno. Tetapi, itu perlu diingat bahwa Sukarno menolak

demokrasi Barat, yang mengandalkan suara terbanyak, yang mcmunculkan pcrtcgangan

antara pihak dalam satu sistem pemerintahan dan yang tidak mewakili semua

warganegara Indonesia. Konflik gagasan politik ini antara demokrasi dan musyawarah

muncul dari warisan ini. PDl-P pegang dua konsep ini yang bisa dianggap lawan, suara

terbanyak dan musyawarah. Akan tetapi, tcrnyata PDI-P dapat memakai dua konsep ini

dalam perilakunya untuk mencapai mufakat, yaitu tujuan musyawarah. Atau, seperti

dijelaskan di atas, PDI-P Malang mengabaikan musyawarah tanpa sadar. Kemudian,
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gagasan Sukarno mengenai demokrasi tidak cukup unluk mendefinisikan demokrai PDI-

P Malang.

llatta, di samping lain, memakai pendekatan yang agak berbeda dari Sukarno

Pcrtama. Malta menyetujui pendapat Sukarno bahwa demokrasi harus berjalan supaya
lujuan kesejahleiaan sosial dicapai. Kedua, lima hal disebutkan llalla dalam

penjelasannya mengenai gagasan demokrasi. Pertama demokrasi harus lerjadi dalam

pertemuan umum, seperti dilaksankan PDI-P Malang menjelang Konlerrab I, termasuk

Konfcrcab itu sendiri. Kedua, ada pemusyawaratan. Analisis terhadap konsep ini sudah

disampaikan seeara luas dan dua kesimpulan bisa diambil dari analisis ilu, bahwa

permusywaralan lelap lerjadi dalam PDI-P alau sudah diabaikan parlai uu, dalam

perjalanannya yang menuju pada demokrasi. Ketiga, gotong-royong terjadi dalam

proses pelaksanaan rapat PDI-P. Konsep ini juga berada dalam Pandangan Umum

ketika utusan Ranting menginginkan PDI-P memperjuangkan hal sehari-hari seperti
pengaspalan jalan dan persedian air bcrsih. Keempat, hak untuk memprotes keputusan

yang diambil kelompok berkuasa yang muncul dalam Konfercab .1 PDI-P Malang.
Kader-kader PDI-P tidak menyetujui yang dilakukan wakilr.ya, yaitu kclompok
berkuasa, dan mereka menunjukkan rasanya melalui protes yang menyerang ruang
sidang Konfcrcab I. Kalau konsep ini dipikirkan, kcjadian pcmbcronlakan pada
Konfercab tidak begitu mengherankan dan menurut llatta, adalah sebagian dari
demokrasi. Konsep kelima dalam definisi Halta adalah hak untuk mencabut diri dari

wibawa yang berkuasa. Ini terjadi, ketika utusan Ranting mogok dan berangkat dari
salah salu Musancabsus karcna mereka tidak menyetujui yang terjadi dalam pertemuan
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itu. Walaupun orang ini lidak mencabut diri sama sekali, mereka mencabnl diri dan

perlemuan dan akibalnya lidak di bawah wibawa kclompok penguasa lajn

Mengenai simlii sislem demokrasi parlcmenler, yang leidiri dari behnnpa wakil

wakil, Malta mengakui sistcm demokrasi Baral harus dipakai karcna pemusyawaratan

tidak bisa berjalan karena kepentingan yang begitu bersaing Pengakuan mi

menjelaskan kcjadian dalam setiap rapal PDI-P yang memakai proses voting untuk

mengambil keputusan. Musancabsus dihadiri utusan Ranting yang menjadi wakil-wakil

dengan kepentingan yang begitu bermacam-macam schingga kctcgangan dapai muncul.

Supaya ketegangan dapat dipersoalkan, pcserta memakai proses voting yang

mengandalkan suara terbanyak, seperti dalam demokrasi Barat. Kalau pcmikiran warga

PDI-P mengenai dampak demokrasi terhadap Malang dan Indonesia bisa disebut tujuan

demokrasi di ncgara ini, demokrasi PDI-P bisa dikalakan sama dengan demokrasi scpcri.
dimaksud I lalta.

Akhirnya ada definisi Hikam yang melingkupi tujuh konsep. Kcdaulatan di

tangan rakyat, konsep pertama, jelas disctujui PDI-P Malang. Jaminan hak-hak dasar

warganegara, konsep kedua, juga didukung PDI-P Malang scbagai sebagian dari konsep

demokrasi yang betul dan benar. Ketiga Hakim menyebutkan sistem perwakilan.

Konsep ini tidak dianggap perlu dalam definisi Halla ictapi merupakan satu pilihan

untuk melaksanakan demokrasi. PDI-P Malang berpendapal bahwa sistem perwakilan

merupakan satu sistcm yang cocok untuk keadaan sosial Indonesia, sebagai ncgara

nusantara. Keempat adalah partisipasi warganegara dalam proses pengambilan

keputusan. Konsep ini lebih tcpat untuk menjelaskan yang terjadi dalam rapat PDI-P,
tanpa referensi kepada satu jenis proses pengambilan keputusan atau yang lain. Konsep
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lima dan enam, yaitu persamaan di depan hukum dan rule of law pernah muncul dalam

pemikiran PDI-P Malang sebagai dampak demokrasi. Konsep lujuh.

pertanggungjawaban penguasa kepada warga negara berasal dari konsep pertama,

kedaulalan di lanran lakyal dan olch Wirenn ilu berada di kon;..p demokrasi PDI-P

Apalagi, pioles yang lei jadi pada Konfercab 1 menunjukkan bahwa basis PDI-P siap

unluk berlindak kalau mereka mengira kaum penguasanya lidak berlanggungjawab lagi

Kemudian, demokrasi PDI-P Malang dapat dikumpulkan dengan definisi

demokrasi Hakim ini, kccuali mengenai konsep pemusyawaratan. Hakim tidak

menyebutkan konsep ini dan walaupun perilaku politik PDI-P tidak selalu memakai

musyawarah, pcmikiran parpol ilu masih mendukung konsep itu scbagai ciri khas

demokrasi Indonesia yang harus diperlahankan,

Kemudian, melalui analisis ini, bisa dilihat bahwa demokrasi PDl-P Malang

hampir dapat dikumpulkan dengan beberapa definisi. Itu hampir sama dengan

demokrasi Barat, kccuali tidak selalu mengandalkan suara terbanyak dan juga bertujuan

kesejahteraan sosial. Itu juga hampir sama dengan demokrasi menurut. Sukarno, kecuali

PDl-P siap memakai konsep dari demokrasi Barat yang ditolak prcsiden pcrtama

Republik Indonesia ini. Demokrasi PDI-P mirip definisi Hakim, tetapi Hakim tidak

melingkupi konsep pemusyawaralan yang dianggap sangal penting olch PDI-P.

Demokrasi PDI-P adalah yang dimaksud llatta, kalau yang terjadi dalam rapal dan

proses pengambilan kepulusan lelap bisa discbul pcrmusyawarahan. iialta juga

menyebutkan dampak atau tujuan demokrasi yang disebutkan warga PDl-P dalam

definisinya
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2. Analisa Perbandingan Pcrilaku dan Pemikiran Politik

Peran rakyat dalam PDl-P dapat dianalisis dengan gampang. Rapat-rapat yang

diamati penclili menunjukkan peran resmi yang jelas. Peran ini mulai dari tinkgat paling

bawah, yaitu Ranting. Peran ini diambil melalui beberapa lembaga politik PDl-P: yaitu

Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Cabang, Praksi PDI-P dan

beberapa rapat lain. Rapat ini memperbolehkan rakyat mengambil peran dalam

bcbcrapa proses pengambilan kcpulusan dan juga menyampaikan aspirasinya, khususnya

melalui penyampaian Pandangan Umum dalam pelaksanaan lima Musancabsus tersebut.

Dalam seliap rapal, rakyat mengambil peran ulama di bawah pimpmannya,

misalnya DPC di Musancabsus dan DPD di Konfercab. Rakyat sendiri, melalm

wakilnya, yang mendorong roda partai dan, di hampir setiap rapat tersebut, pimpinan

beriaku sebagai koordinator saja. Pengecualian adalah Musting yang dimanfaatkan

pimpinan DPC unluk menyampaikan idcologi dan pemikiran PDI-P kepada para

pengurus Ranting yang hadir supaya pemikiran bisa disampaikan kepada Ranting

Proses penyampaian pemikiran partai disebut sosialisasi, dan bcrtujuan
mengkonsolidasikan partai.

Proses pengambilan kcpulusan yang dipakai olch utusan dalam setiap

Musancabsus sangat menarik sekali. Kalau proses ini dibandingkan dengan pemikiran

politik PDI-P, dan dengan aturan resmi yang dipegang PDI-P, perbandingan itu

menghasilkan sebuah pengertian penting mengenai perilaku PDI-P Malang. Seperti

dijclaskan di bab sebelumnya, dalam wawancara dengan pengurus PDI-P itu ditemukan

bahwa musyawarah dan mufakal diutamakan dalam penjelasan para responden Icrhadap
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gagasan demokrasi. Pemikiran para pengurus di tinkgat Anak Cabang sering

mengatakan pengertian anggola PDI-P Malang mengenai demokrasi kurang benar dan

masih mengalami proses pelajaran.

Namun. ini lidak dicerminkan dalam Musancabsus. Rapat ini menunjukkan

beberapa kecenderungan kunl mengenai demokrasi yang digunakan dan dipercayai PDI-

P Malang. Pcrtama, aluran resmi PDl-P mengenai pjmakaian demokrasi Pancasila,

musyawarah dan mufakat, yang disctujui pendapat pengurus Cabang, tidak pernah

ditaali peserla Musancabsus ini. Yang lebih disukai adalah proses yang dianggap lebih

demokralis, yailu proses voling, lerbuka dan lerlulup Pilihan yang. diberikan kepada

pcserta Musancabsus olch aturan resmi PDI-P untuk memakai proses lain dari

musyawarah, kalau disepakati umum, sering dimanfaatkan utusan Ranting. Memang,

dalam empat dari lima Musancabsus tersebut, proses voting dipakai untuk menctapkan

utusan Anak Cabang kepada Konfercab I. Proses voting dianggap lebih demokratis dan

menurut utusan, tinkgat kedemokratisan harus ditingkatkan PDI-P. Pcrtcgangan yang

dapat muncul antara dua macam demokrasi ini, yang memakai voting dan yang memakai

musyawarah dan mufakat, tidak dipikirkan utusan PDI-P ini. Memang, menurut kaum

kader ini, mufakat dapai dicapai melalui proses voting yang dipakai. Dalam setiap

Musancabsus, hasil proses penclapan ulusan Anak Cabang ditcrima semua utusan yang

hadir dan beiaili mufakal dicapai dalam rapat ilu yang dinamakan musyawarah. Maka.

bagian dari gagasan musyawarah dan mufakat yang penting bagi PDI-P adalah

kesepakatan umum. Proses pengambilan keputusan tidak dibatasi gagasan musyawarah

dan murakal, dan utusan ingin memakai proses yang mereka menganggap demokratis

Ini dilihat berbeda dari musyawarah dan mufakat menurut aturan resmi PDI-P.
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Kedua, kemauan rakyat PDl-P untuk menyerahkan mandatnya kepada utusannya

pada tingkat Ranting dan Anak Cabang sangat kuat. Ini berarti sekarang ada dukungan

kepada gagasan demokrasi perwakilan. Anggota menetapkan utusan dari ranting kepada

Musancabsus dan, melalui rapal ini, dari Anak Cabangnya kepada Konfcrcab I. Rakyat

PDI-P mempercayai wakilnya untuk membawa aspirasi kepada lembaga polilik lain.

Pcrilaku ini menunjukkan gagasan demokrasi yang dimiliki rakyal PDI-P mcliputi

gagasan sistem perwakilan, walaupun ini tidak muncul dalam wawancara dengan

pengurus tingkat ini.

Peristiwa yang terjadi pada Konfercab 1 juga sangat bermakna dan dapat

mcjclaskan pelaksanaan pcmikiran politik PDI-P. Dalam Konfcrcab I, ada dua

kelompok yang mengambil peran, ada pcserta Konfercab I yang mengambil peran resmi

dengan mandat dari PDI-P, juga ada kclompok massa yang menycrangkan Konfcrcab I

sehingga itu ditunda sampai dinyatakan lain. Perannya dalam Konfercab I tidak resmi.

Dari awalnya Sidang Paripurna itu jelas pcmain resmi ingin membahas masalah yang

berada luar tujuan Konfercab 1sebagai tersebut Mereka mempersoalkan satu hal yang

dianggap penting sckali, tetapi sampai saat ilu belum dipcrsoalkan, walaupun ada

beberapa kesempatan khususnya dalam Musancabsus yang dilaksanakan sebelum

Konfcrcab 1. Musancabsus pun dilaksanakan dengan mandat yang berasal dari Sural

Kepufusan yang ditandatangani Sekretaris yang dianggap tidak sah oieh beberapa

ulusan.

Masalah ini bisa dinafsirkan sebagai masalah pribadi atau maslah pelanggaran

aluran dasar PDl-P, kemudian dua analisa bisa diperoleh. Pcnama, masalah ini memang

merupakan masalah pribadi antara dua kubu dalam PDl-P Malang, satu yang
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meudukung DPC yang inenelapkan Sekrelaris baru, dan satu yang tidak medukung DPC

dan lindakannya. Kalau penafsiran ini benar, ilu berarti bahwa ulusan Anak Ranling

yang mewakili basis PDl-P dalam Konfercab I menganggap masalah pribadi begitu

penting, agar mereka ingin mengorbankan lembaga politiknya, supaya kepcntingannya

bisa diutamakan. Kalau penafsiran ini benar itu juga berarti kepentingan kelompok atau

orang Icrlcntu, yang selalu dianggap buruk dalam pemikiran politik PDl-P, masih sangat

kuat sekali dan pendapat yang melawan kepentingan pribadi tidak berakibat di

pelaksanaan organisiasi PDI-P.

Sebaliknya, kalau penafsiran kedua dilihat, bahwa masalah penetapan Sekretaris

merupakan masalah pelanggaran aluran dasar dan kemudian konslilusi PDI-P. bisa

dikatakan AD/ARf, dianggap begitu penting schingga Konfeicab I dikorbankan untuk

mcngulamakan kclaalan pada aluran ini. Kalau penafsiran ini benar, ilu berarti

kekhwatiran yang masih dimiliki beberapa orang mengenai pengaruh kepentingan

pribadi dalam PDI-P tidak bcralasan. Kemudian, PDI-P Malang sekarang menilai

ketaatan pada konstitusinya lebih penting daripada pelaksanaan konstitusi itu, seperti

dalam benluk rapat misalnya Konfcrcab 1. Ini berarti PDI-P memang scdang berusaha

unluk menjadi partai politik yang modem dan ingin membawa aspirasi rakyat seeara

terbuka, sah dan bcrhasil, seperti disampaikan dalam pcmikiran politik pengurus PDI-P

Malang. Itu tidak jelas penafsiran yang mana lebih benar. Namun, itu jelas kedua

penafsiran ini menunjukkan PDI-P kurang dewasa dengan pelaksanaan kcgiatan

politiknya, sehingga parpol ini ingin mengorbankan lembaga politiknya untuk

mcmpcrsoalkan masalah yang scdang dihadapi. Ada beberapa kesempatan uniuk
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membahas dan menyelesaikan masalah ini sebelum Korjfercab 1, walaupun kesempatan

ini lidak dimanfaalkan.

Kedua, pcrilaku pcserta non-resmi Konfercab I dapat menjelaskan pemikiran

politik basis PDI-P. Kelompok yang ambil peran non-rcsmi ini tcrdiri dari kader-kader

PDI-P yang tidak menjadi utusan Konfercab I. Sebagai anggota partai, kader ini sudah

memilih utusan kepada Konfcrcab I, seeara langsung melalui Musancabsus alau seeara

tidak langsung melalui utusan Ranting yang menghadiri kelima Musancabsus tersebut.

Jadi kader-kader ini sudah mengambil peran resmi dalam proses pcrsiapan unluk

Konfercab 1 dan aspirasinya akan dibawa oieh utusannya. Partisipasi kader dalam

proses penetapan ulusan berarti mereka sudah menycrahkan mandalnya kepada

utusuannya dan ingin menjalankan sistem demokrasi perwakilan. Ketika kader-kader

berdemo schingga ada kclompok yang menyerang pintu ruang sidang, dan menuniui

utusan Konfercab 1 inendengar pendapatnya, itu berarti para kader ini tidak beriaku

sesuai dengan sistcm demokrasi perwakilan. Apalagi, kclompok kader ini siap

meninggalkan sistem perwakilan kalau mereka merasa itu tidak menyalurkan

aspirasinya. Ini juga menccrminkan semacam kurang kcdcwasaan dalam pcmikiran dan

perilaku politik kaum kader-kader ini, dan memperkuatkan pendapat bahwa proses

kemajuan PDl-P masih dihalangi konflik dan pcrilaku polilik yang kurang dewasa.
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Bab IV

Kesimpulan

Ptoses pengumpulan dan analisis dala yang dilaksanakan dalam rangka

pcnclilian ini menyebabkan penclili mengambil beberapa kesimpulan Kemudian

beberapa saran mengenai perjalanan PDI-P Malang dapai disampaikan. Pcrtama, tujuan

penelitian harus dipenuhi dan hypotcsis harus dibuktikan atau tidak.

Seperti discbul dalam lujuannya, pcnclilian ini berusaha menemukan pemikiran

politik '*! >l I* Pemikiran ini sangat beranekaragaman walaupun mempunyai dasar yang

sama, yailu kclidaksukaan jaman politik dulu dan harapan besar unluk masa depan

politik Indonesia. PDI-P mengharapkan pada masa depan ini, Indonesia bisa

memanfaalkan prinsip-prinsip demokrasi, sesuai dengan tujuan rakyal schingga

Republik Indonesia yang maju, makmur dan adil dapat diwujudkan. Gagasan politik,

seperti pcmikiran PDI-P yang lain, berdasarkan warisan para pendiri ncgara itu.

Warisan ini merupakan pemulaian pemikiran PDl-P dan, dari regi itu, PD1V

mengadaptasi diri sesuai dengan keadaan sosial yang dihadapi Indonesia sekarang,

supaya pemikirannya dapat menyalurkan aspirasi rakyat. Konsep ini merupakan konsep

pokok PDl-P Malang. Warga parpol ini dari setiap lembaga, baik cksckutif, Icgcslai:.',

tinkgat Cabang maupun bawah, menyebutkan konsep ini sebagai tujuan partai. Menurut

PDI-P sendiri, mereka siap mela3'ani rakyat.

Kalau perilaku parpol ini dikaji, itu menunjukkan suatu parpol vang berusaha

mclcstarikan kesctiaan kepada basis scdangkan mcmajukan diri scbagai suatu parpol

moderen, dari posisi di mana PDl-P dianggap lemah dan kurang. Kemudian, PDl-P
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Malang sudah mendirikaii dan mewujudkan bcbcrapa lembaga polilik yang dapai

menjadi transparan dan terbuka, dan bcrtujuan mcnyalurkan aspriasi rakyat seeara jujur,

adil dan demokratis, agar tujuan pemikiran PDl-P dapat dicapai. Namun, masih ada

masalah dengan pelaksanaan sistcm organisasi, lembaga politik dan pcrilaku warga PDI-

P, Seporli dikntiikiiii Kclua DPC PDI-P Mailing, parpol ini mempunyai liga kelernahan

besar, yangdengan jronis juga merupakan ciri khas parlai; Parlai ini berasal dari siluasi

konflik, pertama dengan Sukarno dan gerakannya melawan penjajahan Bclanda yang

menghasilkan Parlai Nasional Indonesia. Setelah ilu, pada saal transisi unluk menjadi

PDI, parpol ini menjadi pelawan terhadap Orde Baru, sampai dengan kcjatuhan mantan

prcsiden Suharto.

Konflik internal juga dihadapi PDI-P. nnl«rn dim kelompok, PDI dan PDI-P.

Kebcradaan konllik ini, scpanjang sejarah PDI-P telah memberikan scmangal besar

kepada wargaiiya, agar mereka tidak mudah digeserkan oleh pengaruh luar partai, dan

tetap ingin mempcrjuangkan lujuannya. Namun, kebcradaan konllik ini juga

menyebabkan warga PDl-P mengambil jalur yang tidak sesuai dengan sistem polilik

perwakilan yang ada di Indonesia pada masa kini. Kalau warga PDI-P mengira

aspirasinya lidak disaluikan lagi oleh wakilnya, ada kecenderungan untuk campur

tangan sendiri karcna mereka tidak puas. Seperti yang lerjadi pada Konfcrcab I,

kecenderungan ini merupakan halangan terhadap perjalanan aspirasi PDl-P.

Kedua, karcna PDI-P bcrhubungan dengan rakyat kecil, SDM partai ini memang

rendah. Jadi PDI-P sedang berusaha untuk menetapkan kader yang memegang SDM

yang tinggi dalam lembaga berkuasa PDI-P, seperti Dcwan Pimpinan dan Fraksi.

Namun, PDl-P sedang menghadapi konflik antara hubungan ini dengan rakyat kecil dan
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keperluannya untuk menjadi parpol yang mempunyai SDM yang tinggi. Kalau rakyat

kccil ditinggalkan, atau dihalangi mengambil peran dalam lembaga berkuasa, PDI-P

akan kehilangan hubungannya dengan rakyat. Sedangkan, kal.m Dewan Pimpinan lidak

diduduki orang dengan pendidikan dan kelerampilan yang cukup tinggi. parpol mi udak

bisa maju. Juga ada risiko bahwa PDl-P akan mendirikan kaum elite, dalam partainya.

Konsep ini bisa diistilahkan "clil wong cilik" karcna walaupun nu berasal dari kelompok

rakyat kecil, ada kemungkinan bahwa kaum elit ini akan terpisah dari basisnya,

khususnya kalau basis ini dihalangi mengambil peran yang berkuasa karena SDM

mereka kurang. lnilah satu halangan besar yang harus dihadapi PDl-P sekarang.

Ketiga, PDI-P belum mempunyai kekualan ekonomi yang linggi, karena parpol

ini barangkat dari tingkat bawah. Suatu akibat kekurangan ekonomi adalah parpol yang

rawan masalah "money politik". Warga PDl-P menghadapi masalah-masalah sehari-

hari karena keadaan ekonomi yang dihadapi Indonesia sekarang. Kalau keadaan ini

tidak bisa diperbaiki, pemikran politik anggota tidak bisa menuju ke kedewasaan, dan

kepentingan sendiri selalu akan dipertimbangkan. Masalah ini memang susah

diselcsaikan PDI-P dan sekarang merupakan salah satu tujuan umum parpol.

Peran yang diambil rakyat dalam PDl-P adalah yang sangat besar dan penling.

Rakyat, yang disebut basis partai, merupakan fokus PDI-P. Kepentingan partai

dianggap sama dengan kepentingan rakyat dan masyarakat seluruhnya. Basis partai,

melalui lembaga-lcmbaga politik mengambil peran yang berkuasa ddam partai, baik

melalui proses pengambilan keputusan maupun penciptaan misi dan visi dan program

partai. Namun Ictaknya pusat kekuasaan PDI-P harus dintijau apakah itu tcrdapat

diantara basis, atau diantara kaum pengurus. Masalah ini terkait dengan konsep elit
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wong eilik. Ada kemungkinan pengurus PDI-P mengambil kekuasaan politik dan

basisnya tanpa sadar, sambil mereka berusaha untuk mcmajukan parlai. Juga, kcscliaan

kader-kader dari tingkat bawah kepada kaum pemimpinnya sangat kuat sekali. Tokoh-

tokoh didukung dengan semangat besar dan kecenderungan ini bisa mengurangi tingkat

kekuasaan yang dimiliki rakyat. Walaupun rakyat mengambil peran dalam partainya,

kalau mereka menganggap peran kaum pcngurusnya lebih penting daripada perannya

sendiri, maka itu tidak berguna karena diserahkan kepada kaum elit. Ini pernah terjadi

dalam salah satu Musancabsus.

Sebelum penelitian dilaksanakan, dua hipotesis muncul dalam pemikiran

peneliti. Pcrtama, PDI-P tidak selalu beriaku sesuai dengan pemikirannya. Hipotcsis

sudah dibahas dalam analisis perilaku PDI-P dan ada perbedaan antara pemikiran PDl-P

dan pcrilakunya. Perbedaan ini menyangkul masalah musyawarah dan mufakat

Pelaksanaan dua konsep ini tidak selalu sesuai dengan pemikiran PDl-P. Kedua,

pelaksanaan pemikiran PDI-P dihalangi tiga masalah tersebut yang sedang dihadapi

partai. Kalau masalah ini dapat dialasi, dan ada bukti begitu, perilaku politik parpol ini

akan menuruti pemikirannya.

Kedua, peneliti berhipotesis bahwa demokrasi PDI-P Malang bersifat beda dari

demokrasi seperti didefinisikan Barat. Seperti dijclaskan di bab sebelumnya, perbedaan

ini memang ada. Perbedaan antara demokrasi PDl-P dan demokrasi Barat berdasarkan

dua konsep. Pcrtama ada konsep peran kaum minoritas. Menurut PDI-P, kaum ini

masih berhak mengambil peran dalam proses pengambilan keputusan dan proses-proses

lain dalam partai. Dengan demikian, keputusan dan pendapat partai harus mewakili

setiap warga, bukan hanya sebagian besar saja. Kedua, demokrasi PDI-P bertujuan, dan
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dihargai karena tujuannya. Demokrasi dinilai baik bagi Indonesia sekarang karena

merupakan sistcm polilik yang dapat mengatasi masalah yang dihadapi Indonesia dan

membcrsihkan sistem polilik sekarang yang masih dipengaruhi warisan jaman dulu
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Lam piran

1. Daftar Istilah

Anak Cabang Lembaga dari PDI-P yang berada pada tingkat Kecamatan. PDI-P

Cabang Malang mempunyai lima Anak Cabang, sesuai dengan jumlah Kecamatan yanj»

berada di Kola Malang

Anak Kanting Lembaga dari PDI-P yang berada di tinkgat Rukun fetangga (R'f)

Pada saat penelitian, belum ada Anak Ranting dalam PDI-P Kola Malang.

OihniiK Lembaga dari PDI-P yang berada pada lingkal Kola atau Kabuplcn, flalam

pcnclitian ini, Cabang memaksud Kola Malang.

Desn Pcmbaginn Admiitifilnirii Pemerinlahan KJ yang berada <U bawah lingkal

Kecamatan. dalam sebuah Kabupalen. lerbcntiik dari beberapa Rukun Tetangga (R'f)

DPC - Dcwan Pimpinan Cabang. Dcwan Pengurus pada tinkgat Cabang, Kotamdia

atau Kabupalen dalam sistem organisasi PDI-P.

DPD - Dcwan Pimpinan Daerah. Dcwan pengurus pada tingkat Daerah atau propinsi

dalam sistem organisasi PDI-P

DPP - Dcwan Pimpinan Pusat. Dcwan Pengurus pada tingat Pusat atau nasional dalam

sistem organisasi PDI-P.

DPR - Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD II - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

DPR RI - Dewan Perwakilan Rakyat Republic Indonesia, yaitu DPR pada tingkat

Nasional.
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I'PDI-P Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjiiangan. yaitu anggola dalam suatu

lembaga legeslalifyangberkelompok dalam PDl-P.

Kabupalen - Pembagian Administrasi Pemerintahan RI yang berada di bawah tingkat

Propinsi, dan terbenluk dari bcbcrapa Kecamatan.

Kecamatan - Pembagian Administrasi Pemerintahan RI yang berada di bawah tingkat

Kabupalen atau Kola. Dalam kasus Kabupatcn, sebuah Kecamatan terbenluk dari

bcbcrapa Dcsa, dalam kasus Kota, sebuah Kecamatan terbentuk dari beberpa Kelurahan.

Kelurahan Pembagian Administrasi Pemerinlahan RI yang berada di bawah lingkal

Kecamatan, dalam sebuah Kota, terbentuk dari bcbcrapa Rukun Tetangga (RT).

Kcpala Keluarga (KK) - Pembagian Administrasi Pemerintahan RI yang berada di

bawah tingkat RW. Lembaga ini adalah yang terbawah dalam sistem Pembagian

Administrasi Pemerintahan RI. *

KKIN - Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, sebuah masalah sosio-politik yang terkait

dengan rcgim Ordc Baru.

Konfcrcab - Konferensi Cabang. Rapat yang dilaksanakan pada tingkat Cabang dan

dihadiri Utusan terpilih olch Musancabsus dari setiap Anak Cabang di Kota Malang.

Rapat ini akan dilakukan sekali setiap lima tahun.

Kotamadia Pembagian Administrasi Pemerintahan RI yang berada di bawah lingkal

Propinisi, terbentuk dari beberapa Kecamatan.

Musancabsus - Musyawarah Anak Cabang Khusus. , Satu rapat dilaksanakan olch

setiap Anak Cabang dengan tujuan memilih utusan kepada Konfercab PDI-P Malang

dan menyampaikan Pandangan Umum yang akan dibawa utusan ini kepada Konfcrcab

itu. Musancabsus seperti ini akan dilaksanakan sekali setiap lima tahun.
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Musting - Musawarah Pengurus Ranling, yaitu satu rapat yand dilaksanakan sebagai

pcrsiapan unutk baik Musancabsus dan Konfcrcab 1. Musyawarah mi dihadiri pengurus

Cabang, Anak Cabang dan Ranling dari Kota Malang. *

Ncgara Kesatuan Republik Indonesia Judul resmi ncgara yang sering discbul

Republik Indonesia.

PAC •- Pimpinan Anak Cabang. Dean Pengurus pada tinkat Anak Cabang atau

Kecamatan dalam sistem organisasi PDI-P.

Pamlangan Umum pernyalaan yang disampaikan Ranling kepada rapat Musancabsus

Saran dan usulan yang disampaikan dalam rangka ini dibawa kc Konfercab I PDI-P Kota

Malang, dan merupakan aspirasi basis PDI-P.

PDI-P - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai ini terpecah dari Partai

Demokrasi Indonesia. Pada saal pcnclilian PDI-P dipimpin Megawati Sockarnoputri

sebagai Ketua Umum, seorang yang sekaligus menjadi Wakil Presiden Republik

Indonesia.

Propinsi - Pembagian Administrasi Pemerintahan RI yang berada di bawah Negara, dan

terbenluk dari bcbcrapa Kabupalen dan Kota. Tingkat ini dapat disebut Tingkat I.

Ranting - Lembaga dari PDI-P yang beradas di tingkat Kelurahan. PDl-P Kota Malang

mempunyai lima puluh tujuh Ranting, sesuai dengan jumlah Kelurahan yang berada di

Kota Malang. Ranting merupakan lembaga rsmi yang paling bawah dalam PDI-P Kota

Malang.

Rukun Tetangga (RT) - Pembagian Administrasi Pemerintahan RI yang berada di

bawah tingkat Kelurahan dalam sebuah Kota dan Dcsa dalam sebuah Kabupalen,

terbentuk dari beberapa Rukun Warga (RW).
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Rukun Wargn (RW) - Pembagian Administrasi Pemerinlahan RI yang berada di bawah

linkgal RT, terbenluk dari bcbcrapa Kcpala Keluarga (KK).

SDM Sumber Daya Manusia, satu konsep yang sangat populer di Indonesia sekarang

yang menggambarkan keterampihn dan sumber lain yang diberikan anggota organisasi

tertentu ke organisasi itu.
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2. Kcrangka Wawancara

Siapa nama Anda?

Anda lahir pada taluin berapa?

Anda lahir di tcmpal mana?

Anda sudah mengikuti pendidikan sampai tingkat berapa?

Anda scdang bckcrja scbagai apa?

Anda sudah berada lama sebagai anggota atau pendukung PDI-P?

Sebelum itu, apakah Anda ikut parpol lain?

Berapa lama dengan parpol itu?

Mengapa Anda mendukung PDI-P, alau memilih PDI-P scbagai partai Anda?

Anda sekarang meduduki posisi apa dalam PDl-P Malang?

Sudah berapa lama dalam posisi itu?

0) Mengapa Anda ingin menjadi seorang dalam PDI-P?

I)Bagaimana Anda menjadi seorang dalam PDI-P?

2)Apa tugas Anda sebagai seorang PDI-P?

3)Mcnuru( Anda. apa peniingya DPC/PAC/FPDI-P dalam PDl-P?

4) Apa peniingya peran Anda dalam PDI-P?

5) Menurut Anda, apa hal-hal alau masalah yang penting di Kabupalen Malang
sekarang? &

6)Pada tingkat nasional, bagaimana?

7) Menurut Anda, bagaimana masa depan polilik Indonesia?

8)Menurut Anda, apa artinya istilah Demokrasi?

9) Bagaimana dampaknya dalam Kota Malang?

20) Bagaimana dampaknya pada tingkat Nasional?
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