
  



PENDAHULUAN 
 
 

“Dua kali saya mencalonkan sebagai caleg, tapi tetap saja gagal. 
Padahal ratusan juta sudah saya keluarkan sampai habis 
penghasilan untuk melunasi utang-utang. Belum lagi harta yang 
ludes..des. Masih untung saya tidak bunuh diri jika memikirkan 
hal tersebut!” 

 
Pernahkah Anda mendengar keluhan seperti itu? Faktanya, 

tidak sedikit mereka yang jadi gila, nekat berbuat jahat bahkan 
mengakhiri hidupnya secara tragis akibat kekalahan pada seleksi 
politik dalam proses pemilihan umum. Setingkat DPRD Provinsi 
saja, pada pemilu 2099 lalu terdapat 32.263 orang bertarung 
memperebutkan 1.998 kursi. Satu kursi diperebutkan 16 caleg 
dan melemparkan 30.265 lainnya. Belum lagi jika rata-rata tiap 
caleg mengeluarkan dana–konon minimal–500 juta rupiah maka 
ada lebih 8 miliar rupiah jumlah uang beredar di masyarakat 
untuk memperebutkan 1 kursi DPRD Provinsi. Jumlahnya berlipat 
lebih besar pada tingkat DPRD Kabupaten / Kota. Sebuah deretan 
angka-angka yang sangat FANTASTIS! 

................................................................................................ 
Sebagian strategi yang pernah saya lakukan itu, merupakan 

bahan isi buku dan CD penunjang buku ini. Pembahasan lebih 
fokus insyaAllah dalam buku saya berikutnya “The Power of 
Leadership’s Quadrant©” yang membagi cara-cara meraih 
kekuasaan dan kepemimpinan melalui 4 faktor (a) Issue, (b) 
Lobby, (c) Money, serta (d) Expertise dan saat ini sedang dalam 
penyelesaian.  

Politik identik dengan pertarungan menang dan kalah, 
kekuasaan dan uang, ambisi dan keserakahan. Itu benar! Tetapi 
bahwa ada cara-cara mendapatkan kekuasaan tanpa uang, itu 
NYATA! Apalagi mampu meraih kemenangan nggak pake’ curang, 



justru mendulang uang dan memperbanyak kekerabatan, itu 
TINDAKAN CERDAS! Buku ini akan berusaha memandunya untuk 
ANDA. Membentuk ANDA bercitra karakter politisi bersih, cerdas, 
dan berwibawa. Lebih banyak bekerja politik secara jujur dan 
meraih kemenangan di dalamnya secara elegan. 

Akhirnya, saya berharap buku ini memberi manfaat untuk 
kita semua dengan segala kekurangan dan kelebihannya. 
Keterbatasan yang saya miliki menerima apapun saran, kritik dan 
pertanyaan Anda dengan penuh keterbukaan. 

Selamat membaca dan membuktikan! 
Banyuwangi,  Desember 2012 

 
Achmad Syauqi 
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BAB 1 

PENYELARASAN: DASAR-DASAR POLITIK 
 

 

A. DEFINISI POLITIK 

“Politik itu seni.” 

“Politik itu kotor!” 

“Ah! Itu hanya permainan politik.” 

Pernahkah Anda mendengar kalimat-kalimat ungkapan di 

atas? Di luar, masih ada banyak sekali pendapat orang-orang 

tentang politik. Mulai teori para pakar hingga hanya berkelakar. 

Perdebatan di forum resmi sampai warung kopi. Hampir semua 

jenis orang dengan beragam profesi dan tingkatan kelas, nyaris 

masing-masing memiliki definisi tentang politik, meski sebatas 

apa yang dirasakan dalam realita kehidupan sehari-hari.  

Adakalanya tanggapan yang dilontarkan bersifat gamblang 

dan ramah, namun pada saat lain ketika seseorang itu 

mendendam–sebagai korban kebijakan rezim yang berbeda dari 

ideologi politik yang dia citakan–terkadang definisi yang dia 

lontarkan sangat emosional menanggalkan nalar keilmuan, 

“Politik itu jahat!” atau menolak secara tegas, “Saya tidak suka 

politik!”.  Karena itu, sebuah nasihat layak dicamkan, “Pahamilah 

politik supaya tidak dipolitiki”. 

Politik adalah keniscayaan yang selalu ada dalam kehidupan 

manusia, terbentuk sebagai sifat alami manusia. Di kehidupan 

nyata bermasyarakat–terutama masyarakat era informasi 

teknologi sekarang, yang ruang sosialnya semakin sempit 

terampas oleh teknologi jejaring sosial–satu sama lain setiap 

orang berbeda dalam banyak hal; kesehatan, harapan, 

kebutuhan, keinginan, kemampuan, ataupun kepercayaan. Ada 



yang menerima perbedaan tersebut sebagai hal-hal wajar, tetapi 

kadang merangsang pemikiran dan memunculkan keresahan, 

argumen, perdebatan, perselisihan, hingga percekcokan.  

Jika perdebatan dan perselisihan itu beranjak serius, 

perhatikan! mereka akan memperkenalkan hal-hal detail dalam 

masalah itu yang saling bertentangan tapi sama-sama menuntut 

penyelesaian. Inilah aktivitas politik. Tidak selalu hidup dalam 

setting besar seperti negara, tapi juga bisa laten meski hanya 

pada dua orang. Di mana ada dua orang atau lebih, di situ ada 

politik!. 

Setiap orang, pada asasinya memiliki kemampuan politik. 

Manusia sejak kelahirannya membawa sifat-sifat alami (nature), 

tetapi dalam kehidupannya sangat dipengaruhi oleh pengalaman-

pengalaman sosial (nurture). Begitupun dalam tindakan, manusia 

dengan akalnya selalu berusaha bertindak rasional, namun 

takjarang menggunakan perasaannya karena naluri yang dimiliki.  

Dalam proses meraih kepentingannya, manusia juga dapat  

berlaku anomali. Pada satu saat ia sangat intensif bersaing untuk 

mencapainya, tapi di lain waktu manusia saling bekerjasama 

karena insentif tertentu. Bagaimanapun, politik akan selalu hidup 

dalam masyarakat dan mati seiring hilangnya masyarakat. 

Inflasi mata uang, kenaikan harga berbagai kebutuhan 

pokok, pergunjingan tentang bahan bakar minyak (BBM), atau 

harga cabe yang seketika melonjak gila-gilaan, semua selalu 

dikaitkan dengan politik. Kebanyakan masyarakat menilai sisi 

politik dari kenyataan-kenyataan negatif yang ditimbulkan. Hal ini 

tidak terlepas dari media yang lebih senang ‘menjual’ berita-

berita politik kontroversial. Semakin ramai perdebatan sebuah 

kebijakan politik, semakin besar porsinya dalam pemberitaan.  



Meski berdampak menyisakan sikap permisif yang 

berkontribusi memunculkan pragmatisme di masyarakat, namun 

pada sisi lain menciptakan ruang baru dalam dunia politik dalam 

bentuk marketing politik; berupa paket-paket pencitraan yang 

dikemas dalam beberapa studi ilmiah, seperti survei, polling, 

quick count, dan berbagai aktivitas kajian. 

Para akademisi memandang ilmu politik sebagai salah satu 

ilmu tertua. Mereka berpendapat bahwa kata politik berasal dari 

bahasa Yunani kuno: “Polis”, artinya negara kota. Oleh Plato–

seorang pelopor filsafat Yunani kuno–kata tersebut dipakai untuk 

menamakan hal-hal terkait kenegaraan: “Politea”. Sedangkan 

Aristoteles–seorang murid Plato, lebih luas dalam menjelaskan 

politik sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk 

mewujudkan kebaikan bersama (“Politikon”). Cita-cita kebaikan 

bersama ini dapat berupa nilai-nilai ideal yang sifatnya abstrak–

seperti keadilan dan kesejahteraan–maupun keinginan orang 

banyak (golongan mayoritas).  

Pandangan teoritis di atas terkenal sebagai Teori Klasik 

yang mengedepankan aspek filosofis daripada melihat realitas 

fakta-fakta empiris politik. Sesuatu filosofis seringkali sangat 

lemah karena terlampau ideal melihat arah yang dicitakan, tetapi 

kurang dapat diimplementasikan dalam praktek-praktek secara 

nyata. 

Dalam perkembangannya, istilah “Politikon” diadopsi oleh 

banyak bahasa termasuk Bahasa Indonesia: “Politik”. Istilah 

politik digambarkan sebagai ilmu kenegaraan, atau seni 

mengatur dan mengurus negara. Dalam arti luas mencakup 

kebijakan dan tindakan mengambil bagian dalam urusan 



kenegaraan atau pemerintahan–meliputi penetapan bentuk, 

tugas, dan lingkup kenegaraan1.  

Pandangan terhadap istilah ini yang di Indonesia digunakan 

secara baku, merupakan pengejawantahan Teori Fungsionalisme 

bahwa politik digunakan sebagai cara merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan umum. Pemerintah–atas nama negara–

mengklaim sebagai satu-satunya pihak berwenang untuk 

mengalokasikan nilai-nilai yang mengikat masyarakat. Kelemahan 

pandangan ini terletak pada pemerintah sebagai pengatur 

kepentingan masyarakat–yang pada dasarnya juga memiliki 

kepentingan tersendiri. Sehingga beberapa kepentingan parsial 

masyarakat seringkali terbentur kepentingan pemerintah.  

Sebuah kerangka politik dipopulerkan Harold Laswell pada 

tahun 1948 melalui bukunya “Politics: Who Gets What, When, 

How?” (Politik: Siapa Mendapatkan Apa, Kapan, Bagaimana?). 

Who bisa merujuk orang, kelompok/organisasi, lembaga maupun 

pemerintah/negara. What dapat berarti nilai-nilai abstrak–misal 

keadilan atau kesejahteraan–maupun konkrit–seperti kedudukan 

dan kekayaan. When merupakan ukuran orang atau kelompok 

yang mendapatkan manfaat nilai-nilai–seperti kekuasaan atau 

pengaruh selama kurun waktu tertentu (rezim). Dan, how adalah 

cara untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut pada waktu 

tertentu–secara persuasif atau koersif (menggunakan tekanan-

tekanan). 

Sebagai ilmu, politik tidak dapat berdiri sendiri dan sangat 

dipengaruhi oleh ilmu (1) sejarah, (2) filsafat, (3) hukum, (4) 

sosiologi, (5) antropologi, (6) ekonomi, (7) geografi, (8) etnologi, 

dan (9) psikologi sosial.  

                                                           
1
 Sumbu, Telly dkk (2010), Kamus Umum Politik dan Hukum, Jala Permata 

Aksara, Jakarta. 
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B. SISTEM POLITIK 

Perhatikan kalimat-kalimat berikut: 

“Negara Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di 

dunia, karena sistem penegakan hukumnya tidak berjalan 

semestinya.” 

“Moral para politikus banyak yang bobrok, karena sistem 

rekrutmen kader di partai seringkali ngawur.” 

“Orang itu menderita gagal nafas, karena sistem 

pernafasannya sudah rusak.”  

Kata sistem dalam kalimat-kalimat di atas, telah menjadi 

kosakata baku untuk menggambarkan suatu jaringan–dengan 

susunan dan tugas–yang antara satu dengan lainnya bertautan 

dan saling memengaruhi. 

Menurut bahasa (etimologis) sistem berasal dari kata 

Yunani: “Systema”, yakni sekumpulan partikel atau komponen 

yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu 

keseluruhan. Pada beberapa obyek makna sistem terkadang 

memiliki pembiasan arti, namun tetap menggambarkan 

perwujudan suatu gagasan dari sekumpulan unsur–dalam suatu 

susunan–yang saling terhubung dengan karakteristik tertentu, 

dan antara satu sama lain saling berinteraksi pada dasar 

karakteristik masing-masing. Misalnya sistem mesin kendaraan, 

sistem tata surya, sistem peredaran darah, sistem pengairan, dan 

sistem-sistem lainnya. 

Untuk menengarai suatu pola memiliki sistem, Anda dapat 

mengenalinya melalui pengamatan ada–tidaknya (1) tujuan, (2) 

batasan, (3) sifat pada pola, terbuka ataukah berinteraksi dengan 



lingkungannya, (4) beberapa unsur atau komponen yang saling 

tergantung dan berhubungan–terkadang merupakan sistem 

tersendiri yang lebih kecil (sub sistem), (5) kegiatan atau proses 

transformasi (proses mengubah masukan menjadi keluaran), dan 

(6) mekanisme kontrol yang memanfaatkan umpan balik. Karena 

setiap sistem memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri, dan 

menyesuaikan dengan lingkungan. 

Inti suatu sistem adalah orientasinya pada tujuan untuk 

menciptakan atau mencapai sesuatu yang berharga dan memiliki 

nilai. Dalam hal ini, perspektif  sistem melihat politik–dari 

keseluruhan interaksi yang ada di dalamnya–sebagai suatu unit 

terpisah dari lingkungannya, namun memiliki hubungan relatif 

tetap antara lembaga-lembaga dan berbagai institusi 

pembentuknya.  

Pada setting negara hubungan antar lembaga negara 

tersebut merupakan pusat kekuatan politik, sedangkan partai 

politik dan kelompok-kelompok penekan (pressure groups) serta 

kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) merupakan 

pusat kekuatan lain dalam sistem politik. Adanya kontinuitas 

kesamaan pola dari hubungan yang terbangun antar manusia di 

dalam semua lembaga tersebut, serta terlibatnya beberapa hal 

yang memiliki nilai kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan 

merupakan kekhasan sistem politik, yang menjelma dalam 

kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku 

politik.  

Secara berjenjang aktivitas sistem politik terbagi ke dalam 

(1) input-output atau tuntutan dan dukungan, (2) kemampuan 

sistem politik, dan (3) pemeliharaan atau adaptasi. 

Tingkat pertama adalah input-output atau tuntutan dan 

dukungan. Input berfungsi untuk menjamin bekerjanya suatu 



sistem dengan output mengidentifikasi pekerjaan yang sedang 

dikerjakan oleh sistem tersebut. Input dan output merupakan 

transaksi antara sistem dengan lingkungannya. Interaksi ini 

dibutuhkan agar suatu sistem mampu menyesuaikan diri dengan 

perubahan-perubahan lingkungan luarnya. 

Pada model sistem politik sederhana, dukungan atau 

tuntutan yang merupakan masukan (input) akan diuraikan oleh 

proses politik menjadi keluaran (output) – berupa keputusan, 

atau pelayanan publik–oleh pemerintah untuk kesejahteraan 

rakyat.  

Fungsi input meliputi (1) sosialisasi dan rekrutmen politik–

untuk memelihara sistem politik, (2) artikulasi kepentingan–oleh 

kelompok-kelompok kepentingan terorganisir, (3) agregasi 

(pengelompokan) kepentingan–dipengaruhi sistem kepartaian di 

suatu negara beserta performa fungsi-fungsi agregatifnya, dan 

(4) komunikasi politik–jumlah homogenitas informasi politik, 

tingkat mobilitas informasi, besaran nilai informasi, dan arah arus 

informasi yang berkembang. 

Adapun output berfungsi (1) membuat peraturan–

berdasarkan tuntutan dan dukungan, serta pengaruh lingkungan 

intrasocietal–seperti letak geografis, ras penduduk, kehidupan 

sosial-budaya, dan demografi–maupun lingkungan extrasocietal–

seperti situasi ekonomi dunia, kampanye isu-isu internasional, 

kelangkaan sumber daya alam, dan pola-pola diplomatik antar 

negara dalam hubungan internasional, (2) menerapkan 

peraturan–berupa tindakan administrasi agar suatu kebijakan 

yang baru terbentuk segera dapat diimplementasikan pada ranah 

publik, (3) mengawasi peraturan–dilakukan oleh lembaga khusus 

.........................................................................................................
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yang  

C. STRUKTUR POLITIK 

Memperbincangkan struktur politik–tidak bisa tidak–harus 

mengupas lembaga yang digunakan untuk mencapai tujuan 

politik (mesin politik). Dilihat dari jenisnya, mesin politik terbagi 

menjadi (1) mesin politik formal (suprastruktur politik)–dalam 

cita-cita ketatanegaraan modern terkenal dengan istilah trias 

politica (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), dan (2) mesin politik 

informal (infrastruktur politik)–seperti kelompok kepentingan, 

kelompok penekan, dan partai politik. 

Suprastruktur politik selaku mesin politik resmi berfungsi 

menggerakkan politik formal di suatu negara. Agar tercipta suatu 

kondisi politik negara yang mantap dan stabil, suprastruktur 

politik mutlak membutuhkan dukungan dari infrastruktur politik 

yang stabil pula. Hal ini karena sistem politik dalam suatu negara 

hanya dapat memenuhi fungsinya, jika:  

(1) mampu mempertahankan pola yang berlaku, dengan syarat 

pola tersebut diterima dan diyakini masyarakat; 

(2) mampu menyelesaikan setiap konflik–yang melibatkan antar 

anggota masyarakat atau antara kelompok masyarakat 

dengan instrumen negara–secara dapat diterima semua 

pihak; 

(3) mampu secara cepat beradaptasi dengan lingkungan dan 

menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi–

dalam lingkungan domestik (dalam negeri) maupun dalam 

hubungan internasional;  

(4) mampu mewujudkan tujuan nasional;  

(5) mampu mengintegrasikan dan menjamin keutuhan seluruh 

sistem sosial dalam lingkungan. 



Di Indonesia suprastruktur politik diatur berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) hasil amandemen, yang 

terdiri dari: 

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 

2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD),  

4) Presiden dan Wakil presiden dibantu menteri-menteri, 

5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 

6) Mahkamah Konstitusi (BPK), 

7) Mahkamah Agung (MA), dan 

8) Komisi Yudisial (KY). 

Jika suprastruktur politik memiliki aturan-aturan yang 

menyekat hubungan negara dengan masyarakat, sebaliknya 

infrastuktur politik merupakan kekuatan politik sesungguhnya 

yang hidup di tengah masyarakat. Sebagai kekuatan sosial politik 

masyarakat, infrastuktur politik dibangun atas komponen-

komponen yang terdiri dari:  

1. Partai Politik. 

Partai Politik merupakan lembaga atau infrastruktur yang 

menyalurkan berbagai kepentingan masyarakat ke dalam sistem 

politik. Ia menjelma sebagai organisasi atau institusi yang 

mewakili beberapa golongan masyarakat yang memiliki tujuan 

sama, dan berusaha mewujudkan tujuan tersebut secara 

bersama-sama.  

Konstitusi Negara Republik Indonesia menjelaskan istilah 

partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan 

dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara 

sukarela, atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 



masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19452.  

Beberapa tujuan partai politik, diantaranya: 

(a) turut berperan dalam sektor pemerintahan–dengan cara 

menempatkan anggota atau kadernya pada jabatan-jabatan 

pemerintahan, sebagai strategi untuk dapat menentukan 

output pada sistem politik yang berjalan; 

(b) berusaha melakukan pengawasan tatkala tidak pada posisi 

sebagai partai mayoritas. Bila perlu melakukan oposisi 

terhadap tindakan atau kebijakan pemegang otoritas yang 

dikuasai oleh partai mayoritas; 

(c) menyerap input–tuntutan dan dukungan–lalu mengelolanya 

dalam bentuk isu-isu politik yang dapat ‘dicerna’ dan 

diterima luas oleh masyarakat.  

Mengadopsi teori Sistem Politik Kepartaian Maurice 

Duverger, dikenal tiga bentuk sistem kepartaian, yaitu: 

1. Sistem Monopartai (satu partai) berlaku ketika dalam suatu 

wilayah negara hanya terdapat satu partai politik tunggal. 

2. Sistem Dwipartai (dua partai) berlaku ketika dalam suatu 

wilayah negara hanya terdapat dua partai yang diakui secara 

konstitusional. Seperti negara Amerika dengan Partai 

Republik dan Demokrat, atau negara Inggris dengan Partai 

Konservatif dan Partai Buruh.  

3. Sistem Multipartai (banyak partai) terjadi ketika di dalam 

suatu wilayah negara terdapat lebih dari dua partai yang 

diakui secara konstitusional. Contoh negara Prancis, Filipina, 

Malaysia, Belanda, dan Indonesia. 

                                                           
2
 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 1 ayat (1). 
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CATATAN: 
Mengakhiri Bab “Penyelarasan: Dasar-Dasar Politik”, di 

Indonesia partai politik masih merupakan infrastruktur politik 

terbanyak diminati masyarakat. Padahal, tidak semua fungsi yang 

ada mampu dijalankan oleh partai politik, apalagi partai-partai 

baru dan partai-partai kecil (‘partai gurem’)–relatif memiliki 

banyak kelemahan. Resikonya, partai-partai jenis ini seringkali 

hanya menjadi penggembira dalam setiap proses rekrutmen 

politik–melalui mekanisme pemilihan umum. Walaupun memiliki 

perwakilan dalam sub-suprastruktur politik (DPRD), biasanya 

hanya pada daerah-daerah tertentu, tidak menyebar, dan 

jumlahnyapun sangat kecil.  

Sebaliknya, partai-partai massa dengan ‘riwayat karir’ 

puluhan tahun; partai-partai baru namun dikelola oleh tokoh-

tokoh politik gaek; dan partai-partai kader selama konsisten 

dengan mekanisme organisasinya; mereka cenderung memiliki 

sistem organisasi yang terus berkembang, cara-cara menjalankan 

fungsi politik yang membudaya di semua lapisan strukturnya, dan 

kemampuan finansial lebih mapan. 

Sehingga, penyelarasan tentang dasar-dasar politik menjadi 

bekal penting pertama Anda sebagai seorang calon anggota 

legislatif (caleg). Anda memiliki peluang keterpilihan yang sama 

dengan para caleg lainnya–dari partai yang sama maupun partai 

lain, persaingan open seat (menghadapi caleg yang belum pernah 



menjadi anggota legislatif [aleg]) ataupun melawan incumbent 

(caleg yang sekaligus masih aktif sebagai aleg).  

Perbedaan signifikan Anda dengan mereka terletak pada (a) 

pemahaman ilmu politik, (b) kemampuan seni berpolitik, dan (c) 

pilihan partai politik. Kesemuanya sangat menentukan posisi 

Anda di tengah pusaran arus–seleksi kepemimpinan dalam 

pemilu–yang amat deras, dan mematikan di setiap tikungannya.  

Biarpun demikian–ibarat olahraga arung jeram, bagi 

beberapa orang arus deras justru wahana petualangan yang 

memiliki banyak kejutan mengasyikkan. Ada kohesi3 antara (a) 

kekuatan pikiran, (b) ketangguhan fisik, (c) kecekatan memilih 

perangkat, (d) ketepatan mengarahkan, dan (e) keberanian 

menaklukkan tantangan. Jatuh pun kadang memberi nuansa 

pengalaman menyenangkan–yang menyunggingkan senyum, dan 

ingin mengulang serta kembali mengulang (‘kapok sambel’) 

petualangan tersebut. 

  

                                                           
3
 Ibid, yaitu hubungan yang erat dan saling berpengaruh. 



BAB 2 

BELAJAR DARI FAKTA DAN BERITA 
 

 

Berikut lima pembelajaran awal atas beberapa fakta yang 

saya kutip dari beberapa portal berita seputar kejadian-kejadian 

lucu, memalukan, hingga peristiwa fatal yang dialami oleh calon-

calon anggota legislatif 2009 gagal. Pembelajaran ini saya 

maksudkan agar Anda memiliki pengetahuan dan pemahaman 

dasar atas kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan para caleg 

selama proses pemilihan umum legislatif, berikut solusinya.  

Untuk kepentingan objektivitas dan menghindari kesan 

negatif terhadap mereka yang diberitakan dalam kutipan, 

beberapa nama orang, lembaga, partai, dan alamat tinggal 

sengaja disamarkan secara inisial tanpa mengubah esensi berita, 

dan tetap mencantumkan sumber asal portal berita. 

 

PELAJARAN #1: HINDARI MISTIK, PAHAMI STATISTIK 

 

Paranormal Laris Dikunjungi Caleg4 

Usai pelaksanaan pemilu macam-macam saja ulah para 

caleg. Ada yang menghilangkan stres dengan mencumbui wanita 

panggilan, ada juga yang ramai-ramai mendatangi dukun atau 

paranormal.  

Para calon wakil rakyat itu sepertinya sudah kehilangan 

akal sehatnya. Mereka mendatangi dukun untuk minta 

diterawang tentang lolos atau tidak jadi anggota legislator.   

                                                           
4
 www.berita8.com, edisi Senin, 13 April 2009.  



Gilanya lagi, malah ada yang minta pertolongan dengan 

cara gaib kepada sang dukun supaya perolehan suaranya 

melonjak di saat penghitungan manual di KPU.  

“Ada yang datang kepada saya minta agar saat suaranya 

dihitung bisa naik,” ujar salah seorang paranormal yang tinggal di 

kawasan Pondok Kacang, Tangerang, Senin (13/4), kepada 

Berita8.com.   

Paranormal yang mengaku punya banyak “piaraan” Jin ini 

mengatakan, beberapa caleg dari partai besar dan kecil 

mendatangi dirinya saat sebelum dan sesudah pemilu.  

“Kalau sebelumnya, mereka minta amalan (wirid atau dzikir 

tertentu, pen.) agar bisa membuat orang terkesan dan tertarik,” 

jelas pria berusia 40-an yang tak ingin namanya ditulis dengan 

alasan privasi kliennya.  

“Ndak enak sama klien saya, Mas. Soalnya mereka minta 

saya jangan cerita dengan wartawan,” elaknya.  

Ketika ditanya apakah banyak kliennya yang berhasil, dia 

mengaku tidak tahu. “Wah kalau itu mereka yang tahu, Mas. Tapi 

kalau gagal masa iya mereka datang lagi ke sini,” kilahnya.  

Saat Berita8.com berada di kediaman paranormal yang 

akrab dipanggil Pak Kyai ini, tampak seorang wanita dengan 

mobil Kijang Innova warna biru metalik datang dan langsung 

dipersilakan masuk ke ruang khusus.  

“Ibu itu juga caleg, Mas,” bisik pemuda yang membantu di 

rumah Pak Kyai, tanpa mau menyebutkan nama dan partai si 

wanita itu. (Ans/Btt) 

 

...................................................................................................

................................................................................................... 

 



BAB 3 

CIPTAKAN PARADIGMA PEMIMPIN 
 

 

A. KUASAI PIKIRAN! 

 

“Setiap pikiranmu adalah hal yang nyata–suatu daya” 

(Prentice Mulford [1834–1891]  

dalam The Secret) 

 

Hal pertama dalam menciptakan paradigma pemimpin 

adalah ‘penguasaan’ diri sendiri. Sebagai contoh ketika orang 

masih menganggap suatu khayalan untuk pergi ke bulan, pada 

akhirnya orang benar-benar dapat pergi ke sana. Pada saat 

banyak yang bermimpi manusia bisa terbang layaknya burung, 

Wright bersaudara bertahun-tahun kemudian mewujudkannya. 

Sewaktu jarak seringkali dikeluhkan dalam berkomunikasi antar 

ruang, internet dan teknologi nirkabel menjembatani sebagai 

jawaban.  

Intinya, apa pun berpeluang menjadi kenyataan selama 

Anda berusaha mewujudkannya. Dengan selalu memikirkan apa 

yang ingin Anda wujudkan, dan tidak terbawa emosi pada 

persepsi negatif kebanyakan orang, secara perlahan 

sesungguhnya Anda telah membangun sebuah sistem di alam 

bawah sadar. Sistem ini–disadari atau tidak–bekerja dalam 

kegiatan kita sehari-hari. 

Anda adalah apa yang Anda pikirkan! Pernahkah 

mendengar adagium yang sangat terkenal ini? Ya, apa yang kita 

pikirkan sesungguhnya secara perlahan membentuk karakter dan 

menjiwai kepribadian kita. Orang yang malas berpikir, lihatlah! 



karirnya cenderung statis, dan tidak ada hal menarik dalam 

kehidupannya. Cenderung bermental takut melakukan hal-hal 

baru, dan menganggapnya sebagai ancaman yang dapat 

mengakhiri hidup. Akhirnya ia menjadi pecundang atau 

mencurangi, ketika dihadapkan pada resiko yang membutuhkan 

keberanian dan kejujuran.  

Lain hal orang yang kritis dan selalu berpikir dinamis. Anda 

akan sering terkaget-kaget dan terpesona. Hasratnya senantiasa 

bertualang mencari hal-hal baru, dan tidak pernah puas dengan 

keadaan yang ada. Baginya, setiap resiko adalah tantangan yang 

harus dipecahkan jalan keluarnya, lalu mengubahnya menjadi 

peluang.  

Politik adalah sesuatu yang sangat dinamis. Ia ada di tengah 

masyarakat, dan berkembang bersama dinamika masyarakat. 

Perdebatan isu dan pergulatan kepentingan adalah bagian konflik 

yang seakan telah menjadi ciri khasnya. Dampaknya terkadang 

sangat kejam, tapi takjarang menghasilkan kompromi positif yang 

bersifat ramah dan menyenangkan. Seperti energi yang terus 

bergerak, Anda tidak boleh berhenti berpikir (tentang politik). 

Bagaimana Anda akan berhenti berpikir, jika itu merupakan 

bagian proses siasat? Anda yang bersiasat atau lawan Anda yang 

menyiasati. Siasat bisa dilakukan dengan cara bagaimanapun. 

Anda bisa melakukannya dengan berpikir kreatif–sesuai moral 

dan etika, atau culas–dengan melakukan tipuan-tipuan dan 

kecurangan.  

Layaknya mengendalikan kapal layar pada sebuah 

perlombaan, persaingan politik dalam proses pemilihan umum 

membutuhkan daya pikir dan pengendalian emosi yang cepat 

dan cekatan. Kadang Anda sangat khawatir dan was-was tatkala 

datang ombak selaba (ombak kencang di tengah lautan), dan 



menjadi lengah ketika relatif takada angin atau arus. Mungkin 

pula Anda menjadi sangat risau ketika kapal Anda terhempas di 

antara himpitan karang, atau tenggelam oleh pusaran arus yang 

tiba-tiba saja mengisap. Menghadapi situasi demikian, 

sebenarnya Anda tidak perlu takut apalagi putus asa.  

Persaingan dalam politik tidak akan pernah berhenti selama 

masyarakat masih membutuhkan lembaga-lembaga politik. 

Selalu saja akan ada kapal lain yang melintas. Di sinilah tampak 

terukur pengetahuan, fleksibiltas, serta ketahanan Anda dalam 

merengkuh teman dan menghadapi lawan. Anda dapat 

mengabaikan kapal-kapal lain yang lewat dan membiarkan diri 

Anda tenggelam, atau memancing minat dan kepentingan 

mereka sehingga menjadikan Anda bagian tim mereka.  

Alternatif lain Anda dapat memilih berenang dan menepi di 

pantai, kemudian memulai kehidupan baru mengabaikan 

perlombaan tersebut. Bahkan, meski kapal Anda tidak tenggelam 

pun Anda bisa berpindah kapal lain, jika merasa kapal Anda 

sudah terlalu sempit atau tidak nyaman lagi. Semua sah-sah saja 

untuk dilakukan dalam sebuah perlombaan yang aturannya lebih 

pada kesepakatan antar peserta lomba. 

Di antara semua aturan tersebut, satu aturan penting 

pertama yang harus Anda miliki adalah: Kuasai Diri Anda! 

Menguasai diri berarti menguasai pikiran, dan emosi. Karena 

dalam persaingan yang amat ketat dan dinamis, Anda harus 

mampu berpikir kreatif, fokus, serta memiliki pengetahuan 

medan area yang cukup. Disamping juga kemampuan 

mengendalikan emosi dalam menaklukkan semua hambatan, 

mengatur kecepatan laju, dan ketepatan prediksi yang 

kesemuanya sangat menentukan kemenangan dalam persaingan. 



Penguasaan pikiran tidak sama dengan kecerdasan 

intelektual. Banyak pemenang politik sesungguhnya bukan orang-

orang yang cerdas secara intelektual, apalagi memiliki keahlian 

politik mumpuni. Mereka hanya orang-orang yang selalu berpikir 

positif, tak pernah surut semangatnya, dan yakin terhadap 

keberhasilan tujuan politik yang diperjuangkan dalam setiap doa 

dan usahanya. Ya, kekuatan pikiran sesungguhnya ada pada 

setiap orang, dan mampu dilakukan siapa saja yang kontinu 

melatihnya.  

Barangkali Anda termasuk orang yang tidak menyadari 

bahwa sesungguhnya apa yang terjadi pada diri Anda merupakan 

hasil apa yang Anda pikirkan. Tubuh hanyalah fasilitator yang 

menjalankan setiap perintah otak–secara sadar atau tidak sadar.  

Itulah alasan kenapa dalam kitab suci agama Islam Tuhan 

menjanjikan, “Berdoalah pada-KU, pasti AKU kabulkan”. 

Syaratnya, dalam doa dituntut kehadiran pikiran (khusyuk) dan 

kehadiran hati (ikhlas). Melalui doa khusyuk dan ikhlas–secara 

terus menerus–sesungguhnya otak dirangsang menghendaki 

terjadinya sesuatu yang didoakan, atau disebut afirmasi 

(penegasan secara berulang melalui ucapan-ucapan yang teguh 

untuk senantiasa mengingatkan kesadaran berpikir).  

Pola kesadaran berpikir manusia terbagi dalam pikiran 

sadar dan pikiran bawah sadar. Logika dan penggunaan akal 

dalam  penalaran bertempat di alam pikiran sadar. Seperti ketika 

Anda memutuskan memilih Partai A sebagai ‘kendaraan politik’, 

atau menetapkan strategi pemenangan model X dengan tim yang 

terdiri dari orang-orang pilihan Anda sendiri. Informasi yang 

dibawa alam pikiran sadar tadi selanjutnya dianalisis dan diinput 

alam pikiran bawah sadar secara otomatis, tanpa menanyakan 

alasan apalagi konfirmasi terlebih dahulu.  



Semua informasi tersebut disimpan oleh pikiran bawah 

sadar dalam sebuah memori otak berkapasitas 30-70 triliun giga. 

Sebuah kapasitas memori yang tidak tertandingi komputer super 

canggih manapun di dunia. Oleh alam pikiran bawah sadar, 

kemudian diolah menjadi (a) emosi, (b) kebiasaan hidup, (c) 

suasana batin, (d) daya cipta, (e) karakter pribadi, dan (f) tingkah 

laku dalam kehidupan sehari-hari.  

Alam pikiran bawah sadar inilah yang menghubungkan 

pikiran-pikiran Anda dengan pikiran-pikiran lain yang ada di alam 

semesta. Karena, pada prinsipnya pikiran Anda dan seluruh 

benda di alam semesta adalah konsentrat energi yang saling 

terhubung dan bergerak terus.  

Itulah sebab ada istilah de javu–situasi keadaan sekarang 

tetapi seolah pernah dialami di masa lampau, padahal Anda 

belum pernah ada di masa lampau tersebut. Seperti ketika Anda 

merasa sangat akrab dengan orang-orang padahal baru Anda 

kenal, atau merasa tidak asing berada di suatu tempat padahal 

Anda baru kali pertama di tempat tersebut. Tapi saya tidak akan 

membahas ini lebih jauh, cukup sekadar pengetahuan bahwa 

pikiran sadar Anda menentukan pola-pola hidup yang dibentuk 

pikiran bawah sadar. 

Semakin sering afirmasi Anda lakukan maka gelombang 

perintah ke tubuh menjadi semakin kuat. Tidak saja memberi 

pengaruh pada pikiran sadar, tetapi juga membentuk pola 

tersistematis dalam alam pikiran bawah sadar. Begitu pula daya 

tarik terhadap apa yang Anda inginkan menjadi semakin dekat. 

Waktu terbaik melakukan afirmasi adalah pada kondisi damai 

dan hening.  

...................................................................................................

................................................................................................... 



Di awal, saya telah memperkenalkan cara pencapaian 

tujuan melalui penguasaan pikiran. Bukan sebagai cara-cara 

rumit, melainkan amat sederhana –siapapun bisa melakukannya– 

yang terangkum dalam manajeman gagasan, waktu, dan alat.  

Penguasaan diri berikutnya yang sangat menentukan 

kemenangan Anda dalam pemilu adalah pengendalian emosi. 

Ketidakmampuan mengendalikan emosi seringkali menyebabkan 

segala persiapan menjadi berantakan, atau tidak terkendali 

dalam pelaksanaannya. Akibatnya, kemenangan yang tinggal 

selangkah secara tiba-tiba dalam sekejap telah berpindah ke 

pihak lawan.  

Tidak peduli apakah Anda orang yang sangat cerdas, 

sebagai makhluk yang memiliki akal dan hati (perasaan) maka 

setiap pengambilan keputusan tidak pernah lepas dari pengaruh 

emosi–gembira, sedih, haru, cinta, marah, takut, berani, dan 

berbagai bentuk emosi lain yang sifatnya sangat subyektif–yang 

melekat pada karakter Anda.  

Emosi merupakan keadaan atau reaksi psikologis dan 

fisiologis pada diri individu. Dikatakan demikian, karena emosi 

memiliki keterkaitan langsung dengan jiwa dan fisik. Keadaan 

atau reaksi ini berbentuk (a) cara pandang (persepsi), (b) 

tindakan (sikap), dan (c) kebiasaan (tingkah laku) yang menjelma 

sebagai ekspresi tertentu. Pada situasi Anda berhasil lolos 

sebagai anggota legislatif–setelah pasti meraih perolehan suara 

satu kursi mengungguli caleg-caleg lainnya, emosi bahagia yang 

muncul akan memberi kepuasan pada psikis Anda atau tim 

sukses Anda sekaligus membuat jantung berdegup kencang yang 

secara tidak sadar menyebabkan Anda berteriak bahkan 

melompat kegirangan. 



Mereka yang dalam meluapkan emosinya cenderung 

spontan dan seketika, biasa disebut emosional. Orang emosional 

dicirikan (a) tingkah lakunya agresif, (b) pendengki terhadap 

keberhasilan orang lain, (c) gemar menyumpah, (d) sombong–

untuk menutupi rasa percaya dirinya yang rendah, (e) 

pendendam, dan (f) mudah mengkritik orang lain secara negatif. 

Dalam bentuk pergaulan apapun, orang emosional seringkali 

tidak disukai atau malah dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan 

tertentu yang sifatnya negatif. 

Lain hal jika Anda mampu mengendalikan emosi dalam 

setiap tindakan dan keputusan. Bahkan, orang-orang yang 

mengenal Anda pun akan sulit menebak apa sesungguhnya yang 

akan Anda perbuat sebagai reaksi atas aksi yang mereka lakukan 

terhadap Anda. Sikap Anda yang tenang, anggun, dan terkesan 

tidak terbawa suasana pembicaraan–yang kadang mengarahkan 

ke hal-hal tertentu atau malah mampu membalik situasi 

pembicaraan, akan menempatkan Anda sebagai orang yang sulit 

dikendalikan apalagi ditaklukkan. Di antara teman ataupun 

dihadapan lawan.  

Seorang politikus ketika menghadapi lawan politik dengan 

tipikal seperti Anda–yang mampu secara total mengendalikan 

emosi, biasanya akan berputar arah menyerang kelemahan 

orang-orang yang memiliki kedekatan emosional positif dengan 

Anda (keluarga dan orang-orang yang Anda cintai). Harapannya 

dengan menyerang emosi mereka–orang-orang yang dekat 

dengan Anda–dapat membuat Anda lebih mudah dikendalikan 

atau ditaklukkan. Pada konteks ini politik bisa sangat kejam.  

Dalam politik banyak orang menganggap bahwa apapun 

sah dilakukan dalam rangka menjatuhkan lawan. Pintu utama 

untuk menyerangnya adalah emosi. Tuduhan korupsi, tindak 



asusila, penistaan agama atau golongan, pembelotan dalam 

kelompok, dan berbagai stigma negatif lain akan diarahkan 

kepada Anda ketika mencapai posisi puncak kekuasaan pada 

setiap tingkatan. Hingga kadang dunia politik tampak begitu 

kotor dan nista, padahal semua disebabkan tak lebih ulah 

segelintir pecundang yang dalam pencapaian tujuan politiknya 

cenderung instan, tergesa, dan curang–namun sebenarnya telah 

kalah dalam pertarungan.  

Kemampuan Anda mengendalikan emosi sangat terkait 

kemampuan mengendalikan pikiran. Bagaimana Anda dapat 

menguasai pikiran, jika dalam prosesnya tidak mampu 

mengendalikan perasaan; marah, benci, takut, atau cinta yang 

tidak wajar? Bagaimana pula Anda dapat mengendalikan 

perasaan, jika pada prosesnya tak bisa melepaskan; pikiran kotor, 

siasat curang, manipulasi, atau membayangkan hal-hal yang 

dapat menyakiti orang lain?  

Kemampuan menguasai pikiran dan mengendalikan emosi 

untuk bertemu pada satu titik positif akan menempatkan Anda 

pada kondisi pikiran bersih, perasaan damai, dan jiwa tenang5. 

Sebagai manusia yang hidup dalam lingkungan sosial maka 

setiap kegiatan Anda tidak lepas dari gangguan dan hambatan, 

serta ujian dan cobaan dalam kehidupan. Sikap membiarkan diri 

untuk larut dalam emosi negatif tatkala menghadapi semuanya, 

akan semakin menjauhkan Anda dari setiap harapan dan cita-cita 

impian dalam hidup. Adakalanya ketika Anda memilih untuk tidak 

menanggapi semua gangguan dan hambatan tadi–karena 

khawatir larut dalam emosi negatif, justru malah menjadi bola 
                                                           
5
 Dalam Islam dikenal sebagai istilah muthmainnah, yaitu suatu kondisi jiwa 

yang pasrah, tidak terpengaruh kekhawatiran  atau ketakutan urusan dunia, 
dan mendapatkan jaminan kemuliaan dari Alloh SWT. Lihat Qur’an Surat An 
Nahl : 106 dan Al Fajr : 27. 



salju emosi yang semakin besar–karena gangguan-gangguan tadi 

menggagalkan satu demi satu target tujuan Anda.  

Jangan pernah lari dari masalah dan jangan sekalipun 

meninggalkan tanggung jawab. Sepintas sikap tersebut tampak 

seperti bagian upaya pengendalian emosi, tapi sesungguhnya 

justru menghambat proses penguasaan pikiran yang sedang Anda 

lakukan. 

Hampir semua orang mengetahui kapan seseorang dikuasai 

emosi negatif, tetapi tidak semua orang mengetahui kapan 

dirinya sendiri sedang dalam kondisi tersebut. Orang dengan 

mudahnya mengatakan, “Tahanlah dulu, jangan emosi,” atau 

“Jangan panik, tenanglah dulu.” Dalam keadaan emosi pada 

puncak kemarahan–dengan perasaan takut–orang biasanya akan 

menyarankan, “Sabaar... sabaaar..., jangan marah.” Namun, 

anomali terjadi ketika pada kondisi tertentu saran yang diberikan 

justru berbalik membuatnya larut dalam emosi negatif, “Sudah 

dibilang sabar kok masih marah-marah juga. Maumu apa, hah?!” 

Konyol!  

Kabar buruknya, mayoritas orang kesulitan mengendalikan 

emosi mereka. Tidak seperti penguasaan pikiran yang ditunjang 

oleh emosi, pengendalian emosi justru menjadi lebih sulit karena 

seringkali justru ‘menyabot’ peran pengendalian pikiran ketika 

ikut larut tidak terkendali. Jika ini terjadi, dampak yang 

diakibatkan biasanya menimbulkan penyesalan berkepanjangan.  

Akan tetapi, kabar baiknya pengendalian emosi dan 

pencegahan pikiran–agar tidak larut dalam emosi–bisa Anda 

lakukan dengan metode sederhana yang saya sebut Manajemen 

Emosi (Emotional Management). Jika Film Anger Management 

mengajak kita mencermati cerita seorang terapist yang dalam 

terapinya membantu klien untuk memanajemen amarah secara 



total maka dalam Emotional Management saya tidak mengajak 

Anda pada hal-hal rumit seperti itu, melainkan melakukan depan 

metode latihan-latihan sederhana yang sangat mudah dan masuk 

akal. Meski mudah, metode ini membutuhkan kesungguhan 

latihan melakukannya secara rutin.  

1. Motivasi.  

Hal pertama yang harus Anda miliki dalam latihan pengendalian 

emosi adalah motivasi. Motivasi bisa datang dari mana saja 

dalam bentuk apa saja, tetapi motivasi terbaik datang dari diri 

Anda sendiri.  

Motivasi bisa berbentuk (a) dorongan semangat (gairah), 

(b) saran perbaikan, (c) insentif keuntungan, bahkan (d) dalam 

sebuah ancaman ketakutan. Anda dapat menggunakan bantuan 

seseorang–misalnya keluarga, kekasih, kerabat, teman, dan 

tetangga–atau alat–seperti televisi, pemutar musik, komputer, 

dan kendaraan bermotor–dalam memunculkan motivasi.  

Terkadang, beberapa orang memiliki potensi unik yang 

tersembunyi di balik kepribadiannya sehingga membutuhkan 

motivasi dan penanganan yang unik pula. Motivasi yang sangat 

kuat–entah berbentuk positif atau negatif–adalah cara terbaik 

memunculkan potensi terdalam pada diri seseorang yang 

seringkali mengejutkan–karena sifatnya di luar batas kemampuan 

wajar orang tersebut.  

Kekuasaan, pengakuan status, imbalan gaji tinggi, atau 

ajakan seksualitas–oleh pasangan yang sah–adalah contoh-

contoh motivasi positif yang dapat mendorong seseorang untuk 

mau dan mampu berbuat hal lebih dari biasanya. Sebaliknya, 

tagihan utang, skorsing jabatan, pelecehan, atau dikejar hewan 

buas adalah contoh-contoh motivasi negatif–atau sumber 

masalah–yang dapat menyebabkan seseorang berbuat nekat dan 



bertindak negatif melanggar aturan kewajaran. Beragam wujud 

motivasi tersebut pada prinsipnya tatkala diresipir oleh otak ma 

...................................................................................................

................................................................................................... 

 

B. BANGUN ULANG PARADIGMA 

 

Setelah Anda memahami cara-cara menguasai pikiran dan 

mengendalikan emosi, kini saatnya saya mengajak Anda untuk 

memanfaatkan keduanya sebagai satu kesatuan yang saling 

mendukung (kohesi konstruktif) membentuk sebuah paradigma.  

Seperti halnya teori, istilah paradigma sangat akrab di 

telinga. Ia teristilahkan bukan hanya dalam ruang kajian ilmiah, 

melainkan merambah hingga warung kopi dan diskusi di sebelah 

lapak-lapak pedagang kaki lima (PKL). Semua merasa tahu, ingin 

tahu, pura-pura tahu, atau memang tidak tahu apa sesungguhnya 

paradigma? 

Ada bermacam definisi–secara etimologi maupun pendapat 

ahli–tentang paradigma. Namun, agar memudahkan pembahasan 

saya membatasi pengertian paradigma sebagai model dalam 

teori ilmu pengetahuan, atau kerangka berpikir (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia). Sebagai kerangka berpikir, paradigma ibarat 

kacamata yang memengaruhi cara seseorang memandang segala 

sesuatu hal. Bisa pandangan tentang diri sendiri, orang lain, 

peristiwa alam, atau peristiwa sosial.  

Sudut pandang acuan paradigma yang seringkali terbatas 

menyebabkan apa yang dilihat di suatu tempat, akan berbeda 

dengan apa yang dilihat melalui paradigma di tempat lain. 

Sementara, kebanyakan orang menggunakan paradigma untuk 



melihat sesuatu melalui lensa keinginan bukan kebutuhan, 

kepentingan bukan kegentingan. 

Paradigma dibentuk oleh pola karakter (sikap dan perilaku) 

seseorang, sehingga paradigma dan karakter adalah sesuatu yang 

inheren (bertalian erat). Setiap perubahan paradigma selalu 

menghasilkan perubahan citra yang kuat atas diri seseorang. Dan, 

Anda tidak dapat mengubah cara pandang tanpa mengubah arah 

atau posisi keberadaan Anda. Sesuatu yang negatif dapat 

menjadi positif jika Anda beralih pada posisi positif. Sebaliknya, 

sesuatu yang positif berubah negatif jika Anda memandangnya 

dari sudut negatif. 

Beberapa orang mengatakan bahwa peluang emas tidak 

akan datang dua kali. Untuk orang yang berhenti atau beralih 

menjauh, ungkapan ini terasa benar adanya. Tetapi, tidak berlaku 

bagi sedikit orang yang berani mengubah dan memperbarui 

paradigmanya. Peluang emas bisa dihadirkan dua kali atau 

bahkan berkali-kali.  

Sebuah nasihat bijak mengatakan, “Kesempatan tidak 

pernah hilang, ia hanya berpindah tempat”. Artinya, jika 

seseorang segera mengubah (membalikkan) paradigmanya usai 

lewatnya kesempatan kemudian mengejarnya dan fokus dalam 

pengejarannya, niscaya kesempatan itu akan didapatnya atau 

mendatanginya kembali. 

Seorang kandidat politik pada bursa legislatif prinsipnya 

sama sebagaimana pada bursa eksekutif. Mereka adalah orang-

orang yang sedang dalam proses menjadi pemimpin dengan 

segala atribut kewenangan dan kekuasaan untuk memengaruhi 

orang lain. Dalam seleksi kepemimpinan yang terbuka, 

kompetitif, dan melibatkan rakyat secara langsung seperti saat ini 

siapapun berpeluang menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin 



berarti memiliki hasrat dan semangat jauh melebihi mereka yang 

dipimpin, dan terdapat banyak cara menyatakannya.  

Namun, hal mendasar pertama kali dari seseorang yang 

berhasrat memimpin adalah mencitrakan sosok sebagai seorang 

pemimpin. Berpikir dan berperilaku layaknya seorang pemimpin. 

Semakin kuat hasrat dan semangat Anda untuk memimpin, akan 

semakin membentuk sosok kepemimpinan pada diri Anda. Dan 

semakin orang mengenali citra kepemimpinan Anda, menjadi 

semakin mudah Anda meraih posisi kepemimpinan. 

Untuk memiliki pola pikir dan perilaku pemimpin, Anda 

harus menggunakan paradigma pemimpin. Jika saat ini karakter 

dalam diri Anda bukanlah tipe pemimpin, maka saat ini juga Anda 

harus mengubah paradigma Anda. Tanyakan pada diri Anda 

adakah lima karakter pemimpin berikut telah Anda miliki? 

Karakter #1: Visioner. 

Pemimpin adalah seorang visioner yang berpandangan ke depan 

melebihi batas pandang atau imajinasi mereka yang dipimpin. 

Seorang visioner selalu memiliki waktu untuk mempelajari situasi 

dan kondisi lingkungan tinggalnya, sebagai dasar membangun 

ideologi dalam visinya. Apakah ideologi itu selaras ataukah 

melawan kehendak masyarakat. Jika selaras maka bagaimana 

Anda meraih dukungan untuk mewujudkannya? Dan jika 

bertentangan maka bagaimana Anda meraih simpati agar dapat 

diterima? Untuk itu Anda harus aktif melakukan interaksi sosial 

dan komunikasi dengan komunitas yang akan Anda pimpin.  

Kecenderungan masyarakat adalah memilih pemimpin dari 

orang yang telah mereka kenal, atau diyakini mampu memenuhi 

kepentingan dan kebutuhan mereka meski boleh jadi orang 

tersebut bukan bagian anggota masyarakat tersebut. 



Proses pengenalan visi bisa dilakukan dalam berbagai 

bentuk komunikasi–tekstual, visual, oral, maupun verbal–dan 

infiltrasi (perembesan) ideologi ke dalam sistem masyarakat 

sehingga terbentuk suatu generalisasi pembenaran atas visi 

tersebut. Kondisi ini tercapai hanya jika seorang visioner selalu 

berusaha membuka ruang diskusi dan kerja sama dengan 

anggota masyarakat dalam lingkungannya. Jalinan hubungan ini 

akan semakin mudah jika Anda memiliki pergaulan dan wawasan 

luas tentang daerah dan orang-orang yang Anda pimpin. Semakin 

dekat hubungan maka semakin mudah visi Anda diterima, dan 

semakin cepat tujuan-tujuan dalam visi tersebut tercapai. 

Karakter #2: Kreatif. 

Pemimpin adalah seorang kreatif yang memiliki kemampuan 

menciptakan dan menyelesaikan permasalahan (solver problem). 

Untuk bisa menjadi kreatif seseorang harus memiliki kemampuan 

berpikir logis, analogis, dan realistis.  

Sebuah pernyataan pikiran dikatakan logis jika ide tersebut 

dapat diterima mayoritas pemikiran (masuk akal) masyarakat. Da 

...................................................................................................
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BAB 4 

SEPULUH LANGKAH ANTI KALAH 

 

 

“Tingginya popularitas bukan berarti tinggi pula elektabilitas.  

Kuatnya finansial bukan jaminan pemilih menjadi loyal”.  

(Penulis) 

 

Langkah #1: PAHAMI SISTEM 

 

Pemilihan umum (pemilu) di Negara Indonesia merupakan 

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan partisipasi politik 

masyarakat untuk menghasilkan pemerintahan negara melalui 

pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD secara demokratis 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Tahun 2014 berdasarkan 

ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya 

cukup ditulis sebagai UU Pemilu 2012) dilaksanakan secara 

efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil dengan prinsip keterwakilan (setiap Warga 

Negara Indonesia dijamin memiliki wakil di lembaga perwakilan–

untuk menyuarakan aspirasi rakyat dari pusat hingga ke daerah). 

Asas Langsung artinya rakyat yang telah memenuhi syarat 

sebagai pemilih memiliki hak untuk secara langsung memberikan 

suara menurut kehendak hati nuraninya tanpa perantara 

(dikecualikan jika terhalang oleh cacat fisik tertentu). Asas Umum 

artinya aturan dan penyelenggaraan pemilu berlaku menyeluruh 

bagi setiap warga negara Indonesia, tanpa mendiskriminasi suku, 

agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan 



status sosial, serta memenuhi syarat sebagai pemilih. Asas Bebas 

artinya semua warga negara Indonesia dijamin keamanannya 

untuk bebas menggunakan haknya dalam memilih perwakilan–

disimbolkan tAnda gambar partai politik, foto atau nama caleg 

maupun calon perseorangan–yang dikehendakinya tanpa adanya 

pengaruh, ataupun paksaan dari siapapun dengan cara apapun. 

Asas Rahasia artinya negara melalui instrumen undang-

undang menjamin kerahasiaan pilihan politik para pemilih, dan 

tidak siapapun dengan cara apapun berhak memaksa seorang 

pemilih untuk mengungkapkan pilihannya. Asas Jujur artinya 

setiap orang, organisasi, atau badan hukum yang terlibat secara 

langsung dan tidak langsung dalam penyelenggaraan pemilu–

mulai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai Komisi Pemilihan 

Umum Daerah (KPUD), pemerintah di semua tingkatan, partai 

politik, pengawas pemilu, pemantau pemilu, dan termasuk 

pemilih–harus bersikap serta bertindak jujur sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Asas Adil artinya dalam 

penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan seluruh partai politik 

peserta pemilu beserta para caleg maupun calon perseorangan 

mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan 

dalam bentuk apapun dari pihak manapun. 

Secara umum pengaturan dan proses pelaksanaan pemilu 

2014 nyaris sama sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan 

DPRD (selanjutnya cukup ditulis sebagai UU Pemilu 2008). Yakni 

selain UU Pemilu yang mengatur mekanisme pemilihan umum 

secara spesifik (lex specialist), juga berlandaskan pada Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, 

dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 



2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik.  

Berikut struktur susunan UU Pemilu 2012. 

Tabel 1 

BAB (BAGIAN) : 

PASAL 
TEMA KETERANGAN 

BAB I : 1 KETENTUAN UMUM  

BAB II : 2 – 6 
ASAS, PELAKSANAAN, DAN 

LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU 
 

BAB III 
PESERTA DAN PERSYARATAN 

MENGIKUTI PEMILU 
 

(Bagian Kesatu) :  

7 – 10 

Peserta pemilu Anggota DPR dan 

DPRD 

Pasal 8 ayat (1) 

dan (2) telah 

direvisi oleh 

putusan MK 

(lihat CD) 

(Bagian Kedua) :  

11 – 13 
Peserta pemilu Anggota DPD  

(Bagian Ketiga) :  

14 – 15  

Pendaftaran Partai Politik sebagai 

Calon Peserta pemilu 
 

(Bagian Keempat) :  

16 

Verifikasi Partai Politik Calon Peserta 

pemilu 
 

(Bagian Kelima) :  

17 

Penetapan Partai Politik sebagai 

Peserta pemilu 

Pasal 17 Ayat (1) 

telah direvisi 

oleh putusan MK 

(lihat CD) 

(Bagian Keenam) :  

18 

Pengawasan atas Pelaksanaan 

Verifikasi Partai Politik Calon Peserta 

pemilu 

 

BAB IV : 19 – 20 HAK MEMILIH  



.........................................................................................................
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Langkah #2: SUSUN ASSESSMENT 

 

Di awal, pada sub bab penguasaan pikiran dalam bahasan 

manajemen waktu telah saya jelaskan pentingnya memanajemen 

kegiatan maupun pekerjaan politik Anda. Sejak dari menyusun, 

mengelompokkan secara prioritas, sampai mengerjakannya 

tahap demi tahap penuh keyakinan. Kegiatan terencana dapat 

memudahkan pencapaian tujuan yang diharapkan secara lebih 

cepat, efektif, dan efisien.  

Perencanaan yang baik (a) memiliki metode, (b) visioner 

dalam penyusunannya, dan (c) disiplin dalam pelaksanaannya. 

Sebuah rencana bukanlah rencana jika tidak ditulis (tercatat). 

Dan, rencana tertulis yang baik (a) memiliki sistem checklist 

(daftar periksa) atas tema-tema rencana kegiatan, (b) evaluasi 

prestasi sesuai indikator kegiatan, dan (c) capaian hasil sebagai 

pelaksaan rencana kegiatan. 

Kegiatan politik prinsipnya merupakan pekerjaan bersifat 

manajerial. Seorang kandidat politik dalam pemilu–caleg maupun 

calon perseorangan–sebenarnya adalah orang yang mengatur 

pekerjaan atau kerja sama di antara berbagai kelompok 

(sejumlah orang) di masyarakat untuk mencapai sasaran. Dalam 

kegiatan politik, wujud sasaran adalah terpenuhinya kebutuhan 

dan harapan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan politik.  

Sebagai caleg, Anda adalah calon pemimpin yang kelak 

merupakan bagian pembuat kebijakan-kebijakan politik–yang 

dituntut mampu mengelola kebutuhan dan harapan masyarakat 

melalui penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia. 



Kebutuhan tercermin dari tuntutan-tuntutan, sedangkan harapan 

tampak melalui sikap masyarakat dalam menerima, mendukung, 

dan mendistribusikan tawaran-tawaran politik Anda. 

Kemampuan Anda mengelola kebutuhan dan harapan 

masyarakat merupakan pekerjaan utama yang dapat menunjang 

keberhasilan Anda sebagai seorang caleg. Di dalamnya tersimpan 

nilai-nilai dan cita-cita laten yang membutuhkan eksistensi dan 

identitas. Jika cerdik, kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang 

masih belum terangkat merupakan tuntutan yang dapat menjadi 

sumber utama bahan kampanye. Mengemasnya dalam bentuk 

gagasan-gagasan baru, Anda dapat memanfaatkannya untuk 

meyakinkan masyarakat sebagai kebutuhan bersama yang harus 

dibangun melalui harapan-harapan bersama. 

Proses tersebut merupakan pekerjaan politik senyatanya–

yakni mempresentasikan program dan berbagai tawaran politik 

sebagai jalan keluar atas tuntutan-tuntutan masyarakat, dan 

menumbuhkannya secara terus menerus sebagai optimisme yang 

bersifat laten–yang disebut kampanye politik berkesinambungan. 

Kemenangan yang Anda peroleh dalam pemilu bukanlah batas 

akhir kerja politik, melainkan starting point untuk kerja-kerja 

politik berikutnya. Karena, sejatinya kampanye politik adalah 

gerakan mengelola tuntutan masyarakat, dan menjadikannya 

harapan yang mendukung program-program Anda–dalam bentuk 

memilih Anda sebagai orang yang dipercaya memimpin gerakan 

tersebut dalam sebuah lembaga perwakilan (parlemen), serta 

mempertahankannya dalam pemilihan-pemilihan berikutnya. 

Gerakan tersebut tidak boleh berhenti dan harus dilakukan 

secara laten dan masif, agar harapan masyarakat terhadap Anda 

bersifat laten dan senantiasa mendukung sebagai keyakinan yang 

masif pula. Pada titik ini, Anda telah berhasil menciptakan basis-



basis massa loyalis yang pada tahapan dukungan berikutnya tidak 

akan pernah mempertanyakan lagi alasan untuk setiap tawaran 

ataupun kebijakan-kebijakan politik Anda. Kondisi yang tentu 

sangat diidamkan setiap politikus.  

Anda tidak mungkin berada dalam kondisi tersebut jika 

tidak menang. Kemenangan dalam kampanye politik sangat 

dipengaruhi dukungan masyarakat untuk memilih Anda. Tetapi, 

mereka tidak akan memilih Anda selama Anda tidak mampu 

menumbuhkan kesan dan keyakinan atas harapan bersama–

bahwa tuntutan-tuntutan mereka tidak akan terwujud jika hanya 

berpangku tangan–yang karenanya harus memilih Anda sebagai 

bentuk kemenangan bersama. 

................................................................................................

...................................................................................................... 

Ada banyak isu dapat Anda gunakan dalam membangun  

 

Langkah #3: PANDU DENGAN RISET 

 

Pasca digunakannya sistem pemilihan secara langsung pada 

setiap perhelatan pemilu–pemilihan presiden, legislatif hingga 

kepala desa, kegiatan riset sangat dipertimbangkan dalam meraih 

kemenangan. Kata riset berasal dari bahasa Inggris ‘research’. 

Dalam kamus Advanced Learner’s Dictionary of Current English 

riset dimaknai sebagai penyelidikan atau pencarian seksama 

untuk memperoleh fakta baru dalam cabang ilmu pengetahuan. 

Sedangkan kamus Bahasa Indonesia memahami riset sebagai 

penelitian atas suatu masalah secara bersistem, kritis, dan ilmiah 

untuk meningkatkan pengetahuan dan mendapatkan fakta baru, 

atau untuk melakukan penafsiran yang lebih baik.  



Sebagai kegiatan penelitian, riset merupakan upaya (a) 

menemukan, (b) mengembangkan, dan (c) menguji kebenaran 

suatu pengetahuan melalui prosedur ilmiah bukan karena (a) 

kharisma, (b) penalaran, (c) coba-coba, (d) spekulasi,  (e) takhayul 

(dukun), (f) intuisi (bisikan hati), (g) kebetulan, atau hal-hal ghaib 

lainnya. Prosedur ilmiah dalam riset secara umum melalui 

tahapan (1) perumusan masalah, (2) pengambilan hipotesis 

(dugaan sementara), (3) penentuan metode dan subjek, (4) 

pengumpulan data, dan (5) penyusunan laporan sebagai hasil.  

Terdapat banyak macam riset menurut (a) kegunaannya–

penelitian dasar dan penelitian terapan, (b) teknik analisisnya–

penelitian kualitatif dan kuantitatif, (c) bidangnya–riset ekonomi, 

militer, sosial, dan politik, serta (d) populasinya–sensus dan 

survei. Beberapa riset dikerjakan di laboratorium, kepustakaan, 

atau di lapangan. 

Partai politik cenderung menggunakan riset sebagai acuan 

menyusun strategi dan taktik. Ia adalah kompas yang menuntun 

pencapaian tujuan partai politik selaras keinginan masyarakat–

dalam bentuk respon kebutuhan mereka secara cepat dan tepat. 

Proses pencarian tujuan dilakukan dengan mencari faktor-faktor 

penentu pilihan politik para pemilih. Selanjutnya interaksi antar 

faktor-faktor tadi dikaji sehingga diperoleh jalan keluar secara 

kreatif sebagai interpretasi hasil riset maupun reaksi terhadap 

hasil monitoring atas penerapan strategi politik yang dijalankan. 

Sebuah strategi dalam implementasinya selalu menimbulkan 

umpan balik (feedback) sebagai respon tindakan pesaing yang 

berdampak pada pilihan pemilih. Melalui riset hal tersebut 

dideteksi sejak pada gejala sehingga dapat diambil tindakan 

pencegahan atau strategi baru berikutnya.  



Oleh karenanya, riset politik seringkali tidak sama halnya 

sebagaimana riset akademik. Meski sedikit bebas dalam 

penerapan metodologinya, riset politik yang baik tetaplah yang 

menggunakan metodologi ilmiah. Keilmiahan adalah keharusan 

meski riset tersebut dijalankan dengan metode paling sederhana 

sekalipun–tanpa harus terlalu ketat menguji hipotesa sebagai 

dasar pembangun teori.  

Selain itu, riset politik memiliki nilai publisitas yang dapat 

mengarahkan persepsi atau opini masyarakat kepada apa yang 

dicitakan oleh partai politik atau kandidat politik (bandwagon 

effect). Inilah yang menjadikan beberapa riset politik di lapangan 

sukar dipertanggungjawabkan keilmiahannya meski data yang 

disajikan seringkali bombastis, tetapi sangat miskin informasi–

terkadang sama sekali tidak berharga.  

Barangkali pengguna jasa riset berharap terjadi fenomena 

underdog effect atas publikasi hasil risetnya. Yakni timbulnya 

suatu efek simpati (belas kasih) yang diberikan pemilih kepada 

partai politik atau caleg yang tidak banyak diunggulkan 

(diprediksikan kalah) dalam pemilu. Konsekuensi riset semacam 

ini kadang bukannya mendongkrak preferensi pemilih justru 

malah memanipulasi kerja tim pemenangan yang akhirnya 

merugikan pengguna jasa riset itu sendiri. Mungkin, inilah salah 

satu bentuk ‘kejahatan’ lembaga-lembaga riset sebagai dampak 

ketatnya persaingan bisnis jasa riset politik yang semakin menarik 

keterlibatan banyak pihak. 

Jasa riset menjadi sangat penting mengingat inti pekerjaan 

politik adalah pada kampanye–penawaran program dan produk 

politik di masyarakat secara simultan dan sinambung. Strategi 

kampanye politik tanpa didukung riset ibarat orang buta berjalan 

tanpa tongkat. Ia hanya mendengar sorak ramai tanpa 



mengetahui hal yang terjadi sebenarnya, atau meraba-raba 

tetapi terkadang menyungkurkannya.  

Sebaliknya, sebuah riset tanpa dukungan sumber daya 

strategis seperti desain strategi, dana, sumber daya manusia, dan 

sumber daya lainnya ibarat orang lumpuh yang memahami jalan 

atau peta tapi hanya bisa diam, karena tidak adanya sarana untuk 

menuju tempat yang diinginkannya. 

Diantara berbagai jenis riset yang paling populer digunakan 

dalam politik adalah survei dan polling. Survei merupakan jenis 

riset dengan metode ex post facto–penelitian dilakukan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pilihan politik suatu 

masyarakat atas pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam rumusannya, 

penelitian survei menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif 

sebagai cara menggambarkan berbagai fakta yang menjadi 

faktor-faktor berpengaruh pada pilihan pemilih.  

................................................................................................

...................................................................................................... 

 

  



BAB 5 

JURUS JITU MENANG PEMILU 

TANPA UANG, NGGAK PAKE’ CURANG 

 

  

Orang mengatakan, “Jangan berkhayal bisa menang pemilu 

tanpa uang!” Saya berkata, “Semua karya ‘orang besar’ dalam 

peradaban manusia, mengawali prosesnya dari berkhayal.” Sebut 

saja terbang di langit, pergi ke bulan, hingga mengandung janin 

tanpa proses persetubuhan. Memenangkan pemilu tanpa uang 

adalah khayalan yang jika diyakini dan disiplin dalam usaha 

mewujudkannya akan menjadikan Anda “Orang Besar” dari sudut 

pandang manapun juga. Politic is an art of possibility.  

Orang mempertanyakan, “Mana mungkin bisa menang 

pemilu nggak pake’ curang?” Saya bertanya, “Apakah berbuat 

jujur itu suatu kemustahilan?” Satu kecurangan menuntut 

kecurangan berikutnya untuk menutupi kecurangan-kecurangan 

sebelumnya. Memenangkan pemilu secara jujur menempatkan 

Anda benar-benar “Yang Terhormat” dalam sudut pandang 

siapapun juga. Politic is a method of verity. 

Orang menuduh, “Omong kosong bisa menang pemilu 

tanpa uang apalagi nggak pake’ curang!” Saya tidak akan berkata 

atau bertanya apa pun. Capek! Tuduhan seringkali muncul 

sebagai reaksi ketidakpahaman atau kesalahpahaman terhadap 

maksud sesuatu pemikiran maupun tindakan, tanpa didahului 

usaha untuk mendalami atau setidaknya melakukan klarifikasi. 

Meladeni tuduhan hanya menimbulkan tuduhan-tuduhan lain 

dan menempatkan tertuduh tidak berbeda dengan orang yang 

menuduh. 



KESEGANAN 

KEKUASAAN 

L 
LOBBY 

I 
ISSUE 

M 
MONEY 

KECINTAAN KEPEMIMPINAN 

Saya hanya akan perkenalkan Anda pada sebuah kuadran 

kekuasaan-kepemimpinan (The PowerLead Quadrant™©)6. 

Kuadran ini saya temukan diantara pengamatan dan pengalaman 

dengan cara mengklasifikasikan masing-masing faktor, dan saling 

menghubungkan kompleksitas antar faktor di dalamnya melalui 

formulasi yang saya namakan lingkaran ILMEI (Issue-Lobby-

Money-Expertise-Issue). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulasi kekuasaan dan kepemimpinan menurut lingkaran 

ILMEI dalam kuadran di atas, berada pada titik tengah sebagai 

pusat bertemunya dampak dari keempat faktor dalam kuadran.  

Formula I-L, yaitu semakin ke bawah isu dan lobi yang 

dibangun maka semakin besar keseganan (rasa malu sebagai 

bentuk penghormatan dan ketakutan) orang kepada Anda.  

Formula L-M, yaitu semakin banyak lobi (hubungan) dan 

uang yang dikendalikan maka semakin besar kecintaan orang 

kepada Anda.  

                                                           
6
 Hak intelektual dan hak cipta dilindungi undang-undang. 

E 
Expertise 



................................................................................................

...................................................................................................... 

Formula M-E, yaitu semakin tinggi keahlian dan nilai u 

Selamat berkompetisi dan menang secara elegan! 

 

 

 


