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Salam Redaksi

Assalammualaikum wr.wb.
Salam Mahasiswa! Apa kabar para sahabat baca sekalian? Semoga semua sahabat sehat dan masih terus se-

mangat membaca ya. Alhamdulilah puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia 
dan rahmatnya, sehingga kami dapat menyelesaikan dan menerbitkan Buletin Prasasti ini. Buletin Prasasti dari 
program kerja Divisi Penerbitan Himpunan Mahasiswa Sejarah periode 2018  kali ini, udah sampai di edisi yang 
ke-3 lo! Waah semoga bisa awet terus ya kayak hubungan kita eeh ciee. 

Tema yang kami sajikan dalam buletin ini yaitu tentang “suksesi politik dalam sudut pandang sejarah”. 
Waduh kok berat nihh temanya kok tentang politik dan sejarah pula? Wah wah wah tenang-tenang selow memang 
ilmu itu “mendaki lagi sukar” tapi sejatinya bila kita mau belajar semua akan terasa mudah, masuk Pak Eko! He-
hehe. Tidak lupa juga dengan ini kami ucapakan terimakasih bagi teman teman Redaksi Prasasti, Bapak Rabith 
Jihan Amarulin selaku pembimbing dan semua teman-teman yang membantu dan menyumbangkan tulisannya 
dalam Buletin ini karena memang  salah satu tujuan Buletin ini adalah menampung dan menerbitkan karya kalian.

Semoga Buletin ini dapat selalu menambah pengetahuan dan manfaat  bagi kita dan orang lain, serta mening-
katkan semangat untuk terus menulis karena dengan kita menulis artinya kita peduli, sekian terimakasi.
Salam Budaya.
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INDONESIA MENJADI TOLERAN, MUNGKINKAH?
Muli Shania Dewi (Sejarah 2016)

Dekade demi dekade terus ber-
jalan, pasti tanpa barang sedetikpun 
berhenti di tempat. Perjalanan politik 
bangsa pun turut bergerak, entah menu-
ju perubahan yang lebih baik atau seba-
liknya. Hidup di masa reformasi mem-
buat generasi muda bangsa ini pun kian 
bertanya-tanya. Indonesia dikatakan 
mundur peradaban politiknya? Benark-
ah? Jika betul begitu, apa yang salah?

Kemunculan politik identitas 
pun mencuat ke permukaan, menjadi 
ramai diperbincangkan. Disebut-sebut 
sebagai alasan utama atas kian sem-
rawutnya dinamika politik bangsa ini. 
Kemunculan politik identitas, sebuah 
term yang mau tak mau memang pas-
ti berbalut isu-isu kental mengenai 
suku, agama, ras, dan antargolongan ( 
SARA) dirasa masih bisa kita jumpai di 
Pilkada serentak 2018 lalu. Apa mun-
gkin hal ini luput dari kesadaran kita 
semua? Atau tanpa sadar setiap cici-
tan kecil kita di berbagai forum offline 
maupun online telah turut menyuk-
seskan hal tersebut alias.. kita pun 
adalah faktor pendorong dari marak-
nya politik identitas dimana-mana? 

Tentu bukan mengada-ada jika 
kemudian muncul asumsi bahwa kem-
balinya politik identitas dengan narasi 
kebencian kepada agama atau etnis ter-
tentu di Indonesia membuat peradaban 
politik bangsa kita kembali mundur. 
Menjadi kesia-siaan, tentu. Jika kita 
menyegarkan ingatan kembali, Kongres 
Pemuda kedua yang digelar puluhan ta-
hun silam, tepatnya tanggal 27-28 Ok-
tober 1928, telah menjadi langkah be-
rani dan terobosan maju para pemuda 
Indonesia untuk tidak lagi berdebat soal 
keberagaman agama dan suku. Demi 
satu tujuan, satu mimpi, satu cita-cita, 

yakni persatuan bangsa. Hasilnya jelas 
menggembirakan. Sumpah Pemuda 
pada 28 Oktober 1928 yang kita ke-
nal sekarang tak jarang pula menja-
di pengingat kita bersama mengenai 
pentingnya menjaga keutuhan bangsa.

Itu momentum pada tahun 
1928. Lantas, apa kabar wahai 2018? 

Belajarlah dari sejarah, kalimat 
yang begitu sering diucapkan oleh ban-
yak orang. Tak hanya dari kalangan 
akademisi ilmu sejarah semata, tetapi 
orang-orang dengan profesi dan latar 
belakang beragam pun tak sedikit yang 
sudah menyadari betapa pentingnya 
belajar dari sejarah. Ada satu pola da-
lam sejarah peradaban manusia yang 
terus berulang dan penulis rasa dapat 
menjadi renungan bersama. Pertanyaan 
tentang bagaimana membangun suatu 
negara yang kuat dan utuh? Apa yang 
tidak dimiliki oleh Indonesia pada 
masa kini dan apa pula yang mereka 
miliki pada masa lampau? Jawabann-
ya akan menjadi cukup panjang untuk 
masing-masing kasus, tapi ada satu pola 
yang selalu ditemukan di antara negara 
terkuat di zamannya masing-masing. 
Sesungguhnya sejarah mencatat bah-
wa negara yang kuat pada zamannya 
selalu merupakan peradaban/negara/
kerajaan yang paling toleran dan dip-
impin oleh penguasa yang toleran pula.

Kontras memang dengan 
keadaan bangsa kita, yang jelas-jelas 
menunjukkan praktik politisasi iden-
titas untuk kepentingan politik prag-
matis. Ambil satu contoh, Kekhalifa-
han Ottoman yang pada abad 16-17 
sempat menjadi penguasa terkuat di 
dunia. Apa rahasianya? Toleransi yang 
besar. Pada era kejayaannya, Ottoman 
berhasil menjadi negara yang menekan 

tingkat diskriminasi sosial. Praktisnya, 
tidak ada diskriminasi agama maupun 
suku dalam tatanan sosial masyarakat 
Ottoman. Semua orang dari latar be-
lakang suku atau agama manapun, 
memiliki kesempatan untuk menjadi 
pemimpin politik maupun berbisnis 
dengan siapapun. (Di Indonesia bisa 
aja sih begini, tapi kayanya gak akan 
lengkap kalau ga pakai nyinyiran dari 
netizen dulu ya? #2019GantiNetizen). 
Selain itu, kekhalifahan Ottoman juga 
membuka pertukaran ilmu penge-
tahuan dengan peradaban di Eropa 
yang sudah mulai maju menuju ke 
tahap Englightement era. Two thumbs 
up? Heck, no. They deserve four!

Bukan menjadi hal yang baru 
memang ketika sikap toleransi ser-
ingkali berbanding lurus dengan 
terciptanya asimilasi yang positif 
dalam keberagaman. Ingin Indo-
nesia menjadi kuat, bersatu, dan di 
atas semua-muanya, merdeka dari 
isu-isu SARA berkedok politik? Jad-
ilah negara toleran. Pilih pemimp-
in yang juga toleran dan yang paling 
penting, jadilah rakyat yang toleran.

Toh keberagaman identitas mas-
yarakat Indonesia memang sudah ada 
sejak lama dan tidak perlu dijadikan 
sebagai bumerang tersendiri, dengan 
terus membawa-bawanya ke ranah 
politik praktis yang berakhir dengan 
konflik mempertentangkan isu agama 
dan etnis. Rasanya malu betul jika In-
donesia saat ini terlihat tertinggal jauh 
dari generasi puluhan tahun silam. 
Isu-isu intoleransi justru dibiarkan 
saja menggerogoti, merusak, hingga 
menjatuhkan bangsa sendiri. Demi 
apa itu namanya, kekuasaan golon-
gan, ya? Haduh, kita masih sehat, kan?

Kesejarahan
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DINASTI POLITIK DAN DEMOKRASI
Wildan Rosada (Sejarah 2016)

Dinasti politik telah lama had-
ir di negara-negara demokrasi dan 
meningkatkan kekhawatiran terjadin-
ya ketidaksetaraan distribusi kekua-
saan politik yang dapat mencerminkan 
ketidaksempurnaan dalam representasi 
demokratis dalam politik yang disebut 
dengan kekuasaan melahirkan kekua-
tan. Hal ini mengingatkan kembali 
kekhawatiran , bahwa setiap kelas atau 
level menampilkan kecenderungan 
untuk menjadi turun-temurun, bah-
kan ketika posisi politik terbuka untuk 
semua, kedudukan keluarga penguasa 
akan dianugerahi berbagai keuntungan.

Bagaimana sejak masa lampau 
di Negara mana pun proses suksesi 
politik dilakukan dengan berbagai cara 
yang kurang lebih sama pertama seper-
ti melalui perebutan kekuasaan,kudeta 
dan pemberontakan bisa juga dengan 
invasi atau perang yang pada intinya 
siapa yang terkuatlah yang berkuasa, 
kedua melalui cara keturunan atau ge-
nealogis, sehingga dibuatlah sistem-
sistem sebagai upaya untuk memper-
tahankan hegemoni kekuasaan yang 
sudah berjalan, ketiga adalah melalui 
jalan demokrasi yaitu suatu sistem 
yang dibuat agar suksesi politik dipilih 
secara langsung oleh rakyat sehing-
ga diharapkan tidak menguntungkan 
salah satu pihak dan merugikan pihak 
lainnya. Ketiga cara tadi adalah cara 
yang paling umum dan paling banyak 
dgunakan di dunia sejak pertama kali 
manusia membentuk peradaban dan 
mempunyai hasrat untuk menguasai.

 Kondisi-kondisi diatas ma-
sihlah sangat relevan dengan kondisi 
saat ini dimana banyaknya elite politik 
atau kelompok tertentu berupaya untuk 
terus melanggengkan kekuasaannya le-
wat berbagai cara, bahkan tidak hanya 
di level elite di level pelajar pun da-
lam hal ini terutama mahasiswa sudah 
mulai tumbuh bibit untuk mempertah-
ankan hegemoni kekuasaan untuk dir-

inya sendiri atau kelompoknya dengan 
membuat suatu sistem yang tentunya 
juga disesuaikan dengan sistem yang 
sudah ada agar terkesan sesuai den-
gan aturan main demokrasi itu sendiri.

Dalam demokrasi yang ideal, se-
harusnya rakyat memiliki peluang yang 
lebih besar untuk terlibat dalam proses 
politik. Artinya sangat terbuka ruang 
partisipasi bagi seluruh masyarakat un-
tuk ikut berkontestasi memperebutkan 
jabatan-jabatan politik, Kenyataann-
ya, masyarakat masih terhalang oleh 
status atau hak-hak sosialnya sebagai 
akibat dari adanya fenomena political 
dinasty. Jika demokrasi memiliki arti 
kekuasaan politik atau pemerintahan 
yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat 
dan untuk rakyat, maka dinasti politik 
ini telah menciptakan pragmatisme 
politik dengan mendorong kalangan 
kerabat dan keluarga atau kelompok 
elite politik menjadi pejabat publik.

Dinasti politik dan politik dinasti 
adalah dua hal yang berbeda. Dinasti 
politik adalah sistem suksesi kekuasaan 
yang primitif karena mengandalkan da-
rah dan keturunan dari hanya bebera-
pa orang. Politik dinasti adalah proses 
mengarahkan regenerasi kekuasaan 
bagi kepentingan golongan tertentu 
(contohnya keluarga dan kelompok 
elite) yang bertujuan mendapatkan atau 
mempertahankan kekuasaan. Dinasti 
politik merupakan musuh demokra-
si karena dalam demokrasi, rakyat-
lah yang memilih para pemimpinnya.

Marcus Mietzner (2009) dalam 
paper yang berjudul Indonesia’s 2009 
Elections: Populisme, Dynasties and 
the Consolidation of the Party Sys-
tem, menilai bahwa kecenderungan 
politik dinasti cukup menguat dalam 
politik kontemporer Indonesia. Da-
lam konteks Indonesia, kelompok 
elit adalah kelompok yang memili-
ki kemampuan untuk mempengaruhi 
proses pembuatan keputusan politik. 

Sehingga mereka relatif mudah men-
jangkau kekuasaan atau bertarung 
memperebutkan kekuasaan (Mietzner, 
2009:20). Menguatnya jaringan poli-
tik yang dibangun oleh dinasti politik 
berdasarkan kedekatan politik keluarga 
menyebabkan tertutupnya rekrutmen 
politik bagi orang-orang di luar dinasti.

Kesimpulannya dinasti poli-
tik terbentuk karena adanya jaringan 
kekuasaan yang menyebar dan kuat 
di sebuah tempat. Saat jaringan terse-
but mendukung dinasti politik yang 
berkuasa, akan memungkinkan lahirn-
ya kekuasaan absolut. Kalau kekuasaan 
itu absolut, logikanya, kemungkinan 
terjadinya penyalahgunaan kekuasaan 
semakin besar. Menguatnya jaringan 
politik yang dibangun oleh dinasti 
politik berdasarkan kedekatan politik 
keluarga dan kelompoknya menyebab-
kan tertutupnya rekrutmen politik bagi 
orang-orang di luar dinasti. Fenomena 
di atas, boleh jadi sebagian orang men-
ganggap wajar, namun sebagian lagi 
menganggap hal itu adalah tekanan ter-
hadap demokrasi. Munculnya fenome-
na dinasti politik akan mengancam fase 
transisi demokrasi menuju konsolida-
si demokrasi. Konsolidasi demokrasi 
dapat diartikan sebagai (proses) peng-
gabungan beberapa elemen demokra-
si untuk bersama-sama secara padu 
memfasilitasi demokratisasi politik. 
Unsur yang terlibat dalam konsolidasi 
demokrasi adalah lembaga atau insti-
tusi politik, baik partai politik, elite, 
kelompok-kelompok kepentingan mau-
pun masyarakat politik. Unsur penting 
lainnya dalam konsolidasi demokrasi 
adalah adanya kesepakatan bersama 
menyangkut “nilai-nilai politik” yang 
bisa mendekatan dan mempertemukan 
berbagai elemen politik di atas menjadi 
suatu kekuatan yang relatif padu sela-
ma transisi menuju demokrasi ideal.

Kesejarahan
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PENGUASA ATAU PEMIMPIN
Irfan Naufal Haris (Sejarah 2017)

Dewasa ini telah terjadi sebuah 
pendewasaan dalam sistem demokrasi 
yang dianut negara setelah reformasi 
98, banyak partai politik yang sudah 
berdiri dan mempunyai ideologi yang 
dianut mereka masing masing. Seni-
man politik besar pun lahir setelah orde 
baru dimana dulu dibungkam dan di-
mati surikan dalam rentang waktu yang 
cukup lama. Pemilihan kepala daerah 
pun menghadirkan beberapa alternatif 
calon, setelah selama hampir bertahun 
tahun rakyat harus “sendiko dhawuh” 
kepada pemerintah pusat. Menarik 
jika kita menelisik lebih dalam peran 
seniman politik yang hadir di kancah 
teater perpolitikan nusantara dewasa 
ini, apakah mereka benar benar mem-
bawa semangat reformasi yang dibawa 
para aktivis 98? Atau hanya berkeingi-
nan untuk membangun dinasti baru 
yang kokoh dengan diisi para pengua-
sa baru dari golongan mereka. Definisi 
politik yang sangat bisa menjadikan 
kita lupa bahwa politik sendiri jika 
diselami adalah sebuah ilmu yang di 
dalamnya ada sebuah cipta, karya dan 
rasa yang didefinisikan menjadi sebuah 
seni untuk mengatur sebuah negara.

Entah, kebanyakan dari kita ser-
ing mendefinisikan politik adalah suatu 
upaya untuk mendapatkan suatu kekua-
saan. Jika definsi itu telah mengakar di 
pikiran para seniman politik negeri ini, 
pasti akan lahir sosok penguasa dikta-
tor bukan pemimpin yang diimpikan 
oleh rakyat. Semangat revolusi pun 
sering dihadirkan ketika rakyat mera-
sa belum mendapat keadilan ataupun 
kesetaraan. Tapi inilah proses yang 
diinginkan oleh seluruh rakyat di indo-
nesia, kita ingat ketika kejatuhan bung 
karno di zaman orde lama, dan dilanjut 
dimasa orde baru dimana rakyat harus 
turun ke jalan bersama mahasiswa un-
tuk menjatuhkan rezim Pak Harto yang 
masa itu suka membungkam kebe-
basan berpendapat dan berorganisasi.

 Setelah reformasi yang terjadi 
menarik di negeri kita ini, seluruh ma-
nusia boleh berpendapat dan mengkri-

tik. Inilah proses yang harus kita nik-
mati bersama. Dan masalah baru pun 
muncul di tengah masyarakat, mas-
yarakat terkesan kaget dan gagap. Ibarat 
sebuah kapal layar kita sedang kehilan-
gan sosok kapten kapal yang siap den-
gan kemampuan navigasi yang leng-
kap, sedangkan kapten kapal yang baru 
belum sempat kita tunjuk. Kita tentu in-
gat sosok Emha Ainun Nadjib dkk yang 
pada saat itu menjadi salah satu tokoh 
yang memang terlibat langsung dalam 
reformasi dan berunding langsung den-
gan Pak Harto, namun beliau sekarang 
tidak mendapatkan suatu jabatan apap-
un. Sebenarnya masih banyak sosok 
dibalik reformasi yang enggan untuk 
duduk di kursi nyaman pemerintahan.

Jika ditarik benang panjang kita 
akan melihat banyak dinamika kepemi-
mpinan di negeri yang kita cintai ber-
sama ini. Dari mulai presiden perta-
ma sampai presiden sekarang. Gaya 
kepemimpinan pun juga memiliki 
kekhasan masing-masing. Bung Karno 
dilanjut dengan Pak Harto, setelah pak 
Harto turun diganti wakilnya Pak Habi-
bie. Pak habibie memimpin dengan ke-
cerdasan IQ yang tinggipun sebenarn-
ya berhasil memperbaiki Indonesia 
kala itu yang memang sakit dan sedang 
mencoba pulih. Gus Dur mewakili so-
sok santri dan kaum agamawan berhasil 
hadir di tengah konstelasi politik tanah 
air setelah itu, sosok adem dan cuek 
ini berhasil duduk di tampuk kepemi-
mpinan tanah air. Tak lama memang 
beliau menduduki posisi Presiden Indo-
nesia. Banyak tekanan dari atas bawah 
kanan kiri depan dan belakang, dan 
banyak juga isu-isu miring yang men-
jadikan beliau harus rela untuk turun 
dari posisi presiden waktu itu. Pasu-
kan berani mati yang digadang-gadang 
akan meluncur ke Ibukota untuk mem-
bela sang Presiden sudah merapat-
kan barisan dan siap bergerak, namun 
sikap kenegarawanan beliau berhasil 
mencegah sebuah pertumpahan darah 
dan merelakan jabatannya diambil alih 
oleh para politikus rakus di zaman itu. 

Berselang itu beliau digantikan oleh 
Bu Mega, sosok putri presiden perta-
ma dan menjadi sosok presiden wanita 
pertama yang memimpin di Indonesia. 

Akhirnya Indonesia memasuki 
babak baru dimana presiden dapat dip-
ilih langsung oleh rakyat. Dan harapan 
baru ini muncul ketika sosok Jenderal 
Susilo Bambang Yudhoyono terpilih 
menjadi Presiden RI melalui pemilu 
di tahun 2004. Mantan Pangkostrad ini 
mengemban amanah besar yang diberi-
kan langsung oleh rakyat Indonesia. 10 
tahun beliau menjabat sebagai Presiden 
RI. Sosok yang dianggap akan tegas 
dan menggunakan sifat kemiliteran da-
lam memimpin malah menjadi sosok 
yang adem dan kalem menjadikan In-
donesia ayem tentrem dimasa kepemi-
mpinan beliau. 10 tahun berlalu setelah 
dipimpin sosok Jenderal kalem dan 
berkarisma, tampuk kepemimpinan 
berganti kepada sosok insinyur yang 
hadir dengan mengambil hati mas-
yarakat dengan berbagai terobosan-
nya. “merakyat” itulah sebutan yang 
disematkan masyarakat indonesia terh-
adap beliau. Sosok yang memulai karir 
politik dari Walikota dan Gubernur ini 
berhasil mecapai puncak karir politikn-
ya dengan menjadi Presiden RI pada 
tahun 2014. Tinggal sebentar beliau 
mengabdikan diri menjadi Presiden RI.

Di tahun depan pesta demokra-
si itupun akan dirayakan lagi oleh 
seluruh rakyat Indonesia. Semoga 
ke depan akan lahir sosok pemimpin 
yang adem dan bisa mengayomi Neg-
ara yang sedang sakit keras ini. Isu isu 
yang menjadikan sedikit renggangnya 
persatuan dan kesatuan semoga akan 
terselesaikan. Isu SARA yang me-
mang sedang menjangkiti masyarakat 
semoga akan menemui titik temu dan 
akan ada hikmah luar biasa dari per-
masalahan tersebut. Dinamika yang 
terjadi pula semoga bisa dijadikan 
refleksi diri dan pembelajaran gener-
asi yang akan datang. Dan semangat 
Reformasi akan selalu ada dan t erjaga.

Opini
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POLITIK INDONESIA DALAM SUDUT PANDANG 
SEJARAH DARI WAKTU KE WAKTU

Hardianata (Sejarah 2016)

Indonesia adalah negara 
demokrasi konstitusional. 
Setelah jatuhnya rezim Orde 

Baru yang otoriter pada tahun 1998, 
berbagai perubahan konstitusional tel-
ah dilakukan untuk melemahkan kekua-
saan cabang-cabang eksekutif. Dengan 
demikian, membuat sebuah sistem 
kediktatoran baru hampir mustahil.
Indonesia saat ini ditandai oleh 
kedaulatan rakyat termanifes-
tasi dalam pemilihan parlemen 
dan presiden setiap lima tahun. \

Sejak berakhirnya Orde Baru 
yang dipimpin presiden Suharto dan 
mulainya periode Reformasi, setiap 
pemilu di Indonesia dianggap bebas 
dan adil. Namun, Indonesia belum be-
bas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 
maupun ‘politik uang’ di mana orang 
bisa membeli kekuasaan atau posisi 
politik. Misalnya, segmen miskin dari 
masyarakat Indonesia ‘didorong’ untuk 
memilih calon presiden tertentu pada 
hari pemilihan dengan menerima uang 
kecil di dekat kotak suara. Strategi sep-
erti ini masih tetap dilakukan, bahkan 
digunakan oleh semua pihak politik 
yang terlibat (dan ini sebenarnya be-
rarti race-nya lumayan adil maka ber-
beda dengan pemilu era Orde Baru).

Kami menganggap soal terse-
but bagian dari proses Indonesia un-
tuk berkembang menjadi demokrasi 
‘penuh’ (saat ini - berdasarkan Indeks 
Demokrasi yang dirilis Economist In-
telligence Unit - Indonesia masih di-
anggap sebagai demokrasi ‘cacat’). 
Perlu ditekankan bahwa Indonesia mer-
upakan negara demokrasi yang muda 
dan karena itu wajar kalau kadang-
kadang mengalami ‘sakit tumbuh’.
Kondisi politik Indonesia itu pas-
ti penting sekali untuk mereka yang 
berencana berinvestasi di Indonesia 
atau mereka yang mau menjadi terlibat 
dalam hubungan bisnis dengan Indo-
nesia. Di bagian ini kami menyajikan 
gambaran komposisi politik Indonesia 
saat ini serta ikhtisar bab-bab pent-
ing dalam sejarah politik negara ini.

A. IKHTISAR STRUKTUR POLITIK 
INDONESIA

Bagian ini membahas struktur 
sistem politik di Indonesia saat ini. 
Topik-topik termasuk peran agama (ter-
utama agama Islam) dalam pengambi-
lan kebijakan politik dan keterangan 
pemisahan kekuasaan (trias politica), 
yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif 
dan yudikatif tersedia dalam bagian 
ini. Kini, Kabinet Kerja (2014-seka-
rang) di bawah kepemimpinan Joko 
Widodo sedang memerintah Indo-
nesia (sampai dengan tahun 2019).

B. MASA PRAKOLONIAL INDONE-
SIA

Sumber-sumber menunjukkan 
bahwa Nusantara berisikan berbagai en-
titas politik sejak awal sejarah. Entitas 
ini berevolusi dari pusat politik di seki-
tar perorangan di mana kepemimpinan-
nya diwujudkan dalam diri seseorang 
yang mempunyai ketrampilan tertentu 
dan kharisma dan juga menyatakan diri 
sebagai seseroang yang mirip Tuhan 
dan mempunyai kekuatan supernatural 
serta didukung oleh tentara dan rakyat 
yang membayar upeti kepada raja.

C.  MASA PENJAJAHAN INDONESIA
Kedatangan bangsa Eropa yang 

tertarik dengan potensi menjanjikan 
yaitu perdagangan rempah-rempah 
adalah salah satu titik balik utama 
dalam sejarah kepulauan. Memili-
ki teknologi yang lebih canggih dan 
persenjataan baru di tangan, orang 
Portugis dan khususnya orang Be-
landa, berhasil menjadi pemegang 
kekuatan ekonomi dan politik yang 
berpengaruh dan mampu mendominasi 
kepulauan ini serta mulai menciptakan 
kerangka politik dan batas-batas baru.

D. ORDE LAMA SOEKARNO
Soekarno, presiden pertama In-

donesia, adalah ikon perjuangan na-
sionalis yang melawan para penjajah. 
Akan tetapi setelah kemerdekaan di-
capai, ia memiliki tugas berat untuk 
memimpin sebuah negara baru yang 
masih memiliki trauma dari masa lalu 
dan konflik kekuatan politik dan sosial 

yang muncul di masa kemerdekaan. 
Ternyata politisi generasi muda yang 
tidak punya pengalaman sebelumnya 
ini kesulitan membimbing negaranya. 
Keadaan itu memuncak dalam keka-
cauan pada pertengahan tahun 1960.

E. ORDE BARU SUHARTO
Suharto, presiden kedua Republik In-
donesia, berhasil mengambil kekua-
saan pada tahun 1960an di tengah per-
golakan yang ada. Pemerintah Orde 
Baru memerintah Indonesia selama 
lebih dari tiga puluh tahun dan pemer-
intahan itu ditandai oleh perkembangan 
ekonomi (yang mengakibatkan pengu-
rangan kemiskinan yang mengesank-
an) tetapi juga oleh penindasan dan 
korupsi. Namun, ketika ekonomi do-
mestik - dasar legitimasi kekuatannya 
- runtuh pada tahun 1990an, Suharto 
cepat kehilangan kendali kekuasaan.

F. REFORMASI INDONESIA
Setelah berada di bawah pemer-

intahan otoriter selama 30 tahun lebih, 
politik Indonesia mengalami proses 
pembaruan untuk memberikan kekua-
tan lebih banyak kekuasaan dan politik 
kepada masyarakat Indonesia. Periode 
ini dikenal sebagai periode Reforma-
si. Tak hanya ditandai oleh peruba-
han struktural (seperti desentralisasi 
kekuasaan ke daerah dan pembatasan 
kekuasaan presiden), tetapi juga 
ditandai oleh kesinambungan (misal-
nya korupsi, kemiskinan dan penge-
lompokan modal di kalangan atas).

G. KABINET INDONESIA SEKA-
RANG

Bagian ini menampilkan daftar 
anggota kabinet Presiden Joko Wido-
do yang dinamai Kabinet Kerja, yang 
diresmikan pada tanggal 27 Oktober 
2014, dan akan memerintah sam-
pai dengan tahun 2019, saat pemilu 
baru akan diadakan. Presiden Wido-
do boleh berpartisipasi dalam pemi-
lihan presiden baru pada tahun 2019 
karena konstitusi memperbolehkan 
kepresidenan sampai dua kali masa 
jabatan (masing-masing lima tahun).

Opini
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Opini

WACANA POLITIK KAUM MUDA
Airel Lutfan Ababiel (Sejarah 2017)

Sudah sembilan puluh tahun 
Sumpah Pemuda berlalu, pemuda men-
jadi penanda yang tidak bisa jauh dari 
lingkaran politik Indonesia. Sebelum 
Sumpah Pemuda dicetuskan,  kaum 
pemuda terpelajar sudah terlibat da-
lam kegiatan politik melalui organi-
sasi-organisasi. Tujuan mereka bukan 
untuk memiliki kekuasaan, tetapi me-
merdekakan bangsa. Sumpah Pemuda 
mempersatukan seluruh pemuda untuk 
bergerak bersama demi tujuan yang 
sama, Indonesia merdeka. Bisa dika-
takan bahwa Sumpah Pemuda mer-
upakan simbol kesatuan nasional. Pada 
masa Revolusi Nasional, pemuda tetap 
aktif mengontrol kehidupan politik 
bangsa. Mereka turut ikut mengang-
kat senjata demi mempertahankan ke-
merdekaan. Tentara Pelajar merupakan 
salah satu bentuk bukti atas hal tersebut.

Kaum muda terlibat dalam ak-
si-aksi yang mengakibatkan lengsern-
ya Sukarno. Awal tahun 1966, berb-
agai elemen dan organisasi mahasiswa 
yang tergabung dalam Kesatuan 
Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) 
melakukan demonstrasi terus menerus. 
Aksi-aksi kaum muda ini mendapat 
dukungan dari pihak militer. Setelah 
Sukarno lengser, beberapa pimpinan 
mahasiswa mendapat hadiah jabatan 
di pemerintahan. Gerakan mahasiswa 
ini kemudian dikenal dengan sebu-
tan Angkatan ’66. Kaum muda Ang-
katan ’66 secara tidak langsung turut 
serta dalam mendirikan Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, watak 
revolusioner dari kaum muda dima-
tikan. Kehidupan kampus dikontrol 
militer. Kebebasan berekspresi dan 
berorganisasi dibatasi. Muncul kebi-
jakan NKK (Normalisasi Kehidupan 

Kampus) / BKK (Badan Koordinasi 
Kemahasiswaan). Dimana kebijakan 
ini mengatur ketat dunia kampus. Ma-
hasiswa hanya difokuskan untuk cepat 
lulus. Mahasiswa dibuat “buta politik”. 
Kampus harus steril dari perbincangan 
dan organisasi politik. Mahasiswa-ma-
hasiswa yang tetap nekat, mereka akan 
mengadakan diskusi-diskusi di luar 
kampus atau yang disebut lingkar stu-
di. Mereka ini yang nantinya menjadi 
pelopor gerakan yang menumbangkan 
rezim Orde Baru pada tahun 1998.

Kini, Orde Baru sudah tum-
bang, zaman baru telah muncul, yaitu 
era Reformasi dan globalisasi. Kaum 
muda memiliki tuntutan baru. Mereka 
dituntut agar mampu bersaing dengan 
bangsa lain dengan mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi se-
cara inovatif dan kreatif. Dampaknya 
adalah kaum muda menyampingkan 
permasalahan politik bangsa. Selain 
itu, masih ada lagi permasalahan yang 
dialami oleh kaum muda, khususnya 
generasi milenial. Generasi milenial 
adalah orang yang lahir saat televisi 
sudah berwarna, handphone  serta in-
ternet telah berkembang pesat. Mere-
ka, generasi milenial, memiliki watak 
kepribadian yang cenderung pragma-
tis dan individualistis. Sebab mereka 
terbuai dengan teknologi. Berbeda 
dengan kaum muda pada masa Orde 
Baru atau masa pergerakan nasion-
al yang memiliki watak revolusioner.

Beberapa tahun yang lalu, mun-
cul wacana partisipasi kaum muda 
dalam panggung politik. Setiap partai 
politik atau calon legislatif maupun 
eksekutif saling beradu memperlihat-
kan keberpihakan mereka kepada gen-
erasi milenial. Ekspresi kaum muda 

digunakan sebagai jargon politik. Ti-
dak sedikit juga yang menjadi lelu-
con. Sebab ekspresi yang digunakan 
terlalu dipaksakan. Kampanye-kam-
panye politik mulai menyasar media 
sosial. Segala cara kampanye yang 
“kekinian” dilakukan agar mem-
perlihatkan calon tersebut memili-
ki kedekatan dengan kaum milenial.  

Politik kaum muda hanyalah ko-
moditas politik belaka. Ada partai poli-
tik yang terang-terangan mengklaim 
bahwa partai tersebut adalah “partai 
politiknya anak muda”. Tetapi keti-
ka menelaah lebih lanjut dari garis 
kepemimpinan, partai tersebut memi-
liki tendensi mendukung kelompok 
konservatif atau para oligarkis. Tidak 
sedikit juga petinggi-petinggi partai 
politik tertimpa perkara, tetapi masih 
memiliki jabatan di partai tersebut. Ini 
menunjukkan bahwa sistem politik ma-
sih bersifat feodalisme. Wacana politik 
kaum muda hanya dijadikan dagangan 
politik, agar partai politik memperoleh 
suara anak muda. Bahkan ada partai 
politik yang menggaet anak-anak muda 
yang memiliki popularitas, lalu dija-
dikan simbol atau ikon partai politik 
di pamflet-pamflet kampanye. Semua 
ini mengakibatkan gagasan radikal 
anak muda mengalami kebuntuan.

Sudah saatnya kaum muda kem-
bali kepada marwahnya. Memiliki 
watak visioner dan revolusioner serta 
memiliki perasaan yang peka, teru-
tama terhadap kondisi bangsa. Seha-
rusnya kaum muda menjadi pelopor 
atau penyumbang ide-ide perubah-
an sosial. Bukan lagi hanya sebagai 
penyumbang suara atau barang da-
gangan para oligarkis. Sungguh ironis 
apabila kaum muda bangsa mati rasa.
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SUKSESI POLITIK: DARI NUSANTARA 
KE INDONESIA

Gumelar Yugi Cahyadi (Sejarah 2018)

Dalam setiap kekuasaan 
(pemerintahan) baik itu kerajaan 
maupun negara, pasti akan terja-
di sebuah suksesi politik (pergan-
tian kekuasaan/kepemimpinan). 
Terdapat tiga cara suksesi politik, 
khususnya yang telah terjadi di In-
donesia. Pada masa kerajaan, suk-
sesi politik terjadi dengan dua cara, 
yaitu secara turun-temurun dan 
secara paksa (kudeta). Kedua cara 
tersebut masih dapat “dimaklumi” 
sebab pada jaman kerajaan tersebut 
prinsip demokrasi belum lah ada 
dan juga rasa ingin menguasai suatu 
wilayah pun masih sangat tinggi. 
Bahkan kemerdekaan Indonesia 
pun dilakukan dengan cara paksa, 
merebut kekuasaan dari penjajah.

Setelah Indonesia merdeka, 
perpolitikan di Indonesia menjadi 
semakin demokratis, hal ini menye-
babkan suksesi politik pun dilaku-
kan dengan cara pemilihan langsung 
(pemilu). Meski telah dilakukan 
pemilihan langsung pun penguasa 
yang sekarang berkuasa (pada era 
nya) masih dapat berkuasa pada 
periode berikutnya. Dan meskipun 
juga telah mengenal demokrasi, 
namun suksesi politik dengan cara 

paksa pun masih dilakukan, seperti 
contoh pada tahun 1965 dan pada 
tahun 1998. Meski kedua kejadian 
tersebut memiliki tujuan yang san-
gat berbeda, namun suksesi poli-
tik yang dilakukan tetaplah sama, 
yaitu dengan cara paksa, kudeta.

Suksesi politik dengan cara 
turun-temurun pun masih tetap 
dilakukan di Indonesia setelah 
merdeka, seperti misalnya di Daer-
ah Istimewa Yogyakarta. Di sana, 
jabatan raja (Gubernur) diturunkan 
secara sah kepada keturunan raja 
(putra mahkota). Bahkan hingga 
sekarang pun cara turun-temurun 
ini masih terus dilakukan di DIY.

Cara lain yang dilakukan dalam 
suksesi politik setelah kemerdekaan 
Indonesia adalah dengan menerus-
kan jabatan pemimpin (presiden) 
kepada wakil nya. Cara ini pernah 
dilakukan dua kali, dengan orang 
berbeda (Soehato kepada B. J. Ha-
biebie dan Abdurrahman Wahid 
kepada Megawati Soekarnoputri).

Dalam dunia politik, cara 
apapun memang “halal” hukumnya 
untuk dilakukan. Meski membunuh 
sekalipun tetap akan dilakukan, 
karena yang terpentin adalah menja-

di penguasa, bukan pemimpin. Dan 
cara-cara kotor yang dilakukan pun 
dapat ditutupi atau bahkan dilempar 
ke pihak lain sehingga pihak lain lah 
yang disalahkan. Namun, di dunia 
modern seperti sekarang, dimana 
informasi terbuka bebas bagi siapa 
saja yang mau dan bisa mengaksesn-
ya, cara-cara kotor (seperti mem-
bunuh dan lain-lainnya) tidak akan 
efektif jika tetap dilakukan. Di lain 
sisi, dengan semakin derasnya arus 
informasi, semakin banyak juga in-
formasi palsu (hoaks) yang tersebar.

Dengan memanfaatkan hoaks 
yang semakin marak, seseorang 
dapat menjatuhkan orang lain mes-
ki dengan bukti yang minim tapi 
dengan massa yang banyak. Hal 
ini lah yang harus diwaspadai di 
masa sekarang, selain politik uang 
yang masih kerap dilakukan. Se-
bagai generasi muda yang sadar 
teknologi dan informasi, kita seha-
rusnya dapat menyaring informasi 
yang kita peroleh agar kita tidak 
“termakan” oleh hoaks tadi, dan 
juga kita sebagai bangsa Indonesia 
harus mengupayakan agar tercipta 
politik yang bersih dan damai agar 
terwujud suksesi politik yang ideal.

Rubrik Kastrat
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PEMILU HASILKAN PEMIMPIN YANG BERKUALITAS
Tiara Kirana (Sejarah 2017)

di Indonesia pada tahun 2004. Pemilu 
ini memilih presiden dan wakil presi-
den untuk periode 2004 sampai 2009. 

Dalam pemilu ini diselenggarakan 
sebanyak 2 putaran, karena pada putaran 
pertama tidak ada satu pasangan yang 
memperoleh suara lebih dari 50%. Oleh 
karena itu diselenggarakanlah putaran 
kedua dengan diperoleh kemenangan 
dari pasangan Susilo Bambang Yudhoy-
ono (SBY) - Jusuf Kalla (JK) sebagai 
Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. 

Pasangan ini memperoleh hasil se-
besar 60,62% atau sejumlah 69.266.350 
suara mengalahkan pasangan Megawati 
Soekarnoputri-Hasyim Muzadi yang han-
ya mendapatkan 39,38% atau 44.990.704 
suara. Dalam pemilu ini tercatat seban-
yak 150.644.184 orang pemilih terdaft-
ar, namun hanya 116.662.705 orang 
(77,44%) menggunakan hak pilihnya. 

Lalu lima tahun kemudian, pada 
pemilu tahun 2009 SBY maju kembali 
menjadi calon presiden dengan meng-
gandeng Boediono sebagai wakiln-
ya dan kembali meraih kemenangan 
langsung pada putaran pertama den-
gan hasil 73.874.562 suara (60,80%) 
mengalahkan pasangan Megawati 
Soekarnoputri - Prabowo Subianto dan 
Muhammad Jusuf Kalla – Wiranto. 

Dalam pemilu ini tercatat sebanyak 
176.367.056 jumlah suara pemilih, na-
mun hanya 127.983.655 jumlah suara pe-
serta. Kemudian pada pilpres tahun 2014 
lalu dimenangkan oleh pasangan  Joko 
Widodo-Jusuf Kalla dengan perolehan 
suara sebanyak 53,15% atau 70.997.833 
mengalahkan pasangan Prabowo - Hat-
ta Rajasa. (detiknews, 23/07/2014)

Pada pilpres tahun ini pemilih 
yang terdaftar sebanyak 190.307.134, 
namun pemilih yang menggunakan hak 
pilihnya hanya sebanyak 134.953.967, 
pemilih yang dinyatakan golput ada 
sebanyak 58.990.183 orang. Hal ini 
menunjukkan bahwa masih banyak 
masyarakat yang tidak menggunakan 
hak pilihnya dan memilih untuk golput.

 Adanya pemikiran bahwa ‘sia-
papun presiden yang terpilih tidak akan 
dapat membawa Indonesia menjadi leb-
ih baik’ ‘paling paling akan sama seper-

ti sebelumnya’ atau ‘suara rakyat pasti 
tetap tidak didengar’. Pemikiran ini ter-
tanam hingga akarnya pada masyarakat, 
terutama daerah pedesaan yang belum 
mengetahui secara betul manfaat dari  
menggunakan hak suara secara penuh.

Setelah 73 tahun negara ini berdiri, 
serasa masih banyak ketimpangan yang 
terlihat. Mulai dari desa hingga kota. Pada-
hal jika meruntut dari nilai-nilai Pancasi-
la nomor lima yaitu “Keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia”, masyarakat 
sebagai warga negara berhak mendapa-
tkan kesejahteraan dalam hidupnya.

Berbagai sistem dan pergantian 
silih berganti pemimpin telah dilaku-
kan. Namun, hingga saat ini, keadaan 
Indonesia masih belum dikatakan 
menjadi negara yang mampu bersaing 
dengan bangsa lain, contohnya Chi-
na atau Amerika Serikat. Pemikiran 
ini tidaklah untuk merendahkan usa-
ha bangsa ini. Namun, renungan akan 
hal-hal semacam ini sangatlah perlu.

Hingga saat ini, terbilang sudah 8 
presiden menjadi nahkoda  bangsa In-
donesia. Tahun depan, kita akan melak-
sanakan pilpres yang mana akan di  iku-
ti dua pasang calon presiden dan wakil 
presiden. Memiliki latarbelakang yang 
tentu berbeda. Membawa visi dan misi 
yang berbeda, namun tetap bertujuan un-
tuk menjadikan bangsa ini kuat dan jaya. 

Harapan kita sebagai masyarakat 
Indonesia untuk presiden yang nantin-
ya akan terpilih adalah dapat lebih me-
negakkan hukum seadil-adilnya tanpa 
adanya diskriminasi, memberantas ko-
rupsi sampai ke akarnya, meningkatkan 
sistem pendidikan yang lebih modern, 
peningkatan fasilitas dan pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat menengah 
kebawah, serta lebih meningkatkan 
sarana transportasi umum agar dapat 
dinikmati dengan nyaman dan aman 
bagi masyarakat sehingga dapat men-
gurangi penggunaan kendaraan pribadi. 
Semua ini dapat ter-realisasi apabila kita 
memilih pemimpin yang memiliki nilai-
nilai luhur Ratu Adil, yakni seseorang 
yang memiliki karakteristik bertang-
gungjawab, jujur, adil, mengedepank-
an kesejahteraan rakyat, dan bijaksana. 

Dalam suatu kelompok, men-
jalankan rutinitas atau tujuan secara 
bersama mengharuskan kita untuk mak-
simal hasilnya. Suatu hasil yang mak-
simal didapat karena pengaturan atau 
menejemen yang baik. Hal itu ditun-
jang oleh kerja sama tim dan yang pal-
ing utama yaitu  pemimpin yang baik. 
Namun, apa sebenarnya pemimpin itu?

Menurut beberapa ahli, seperti 
Ahmad Rusli dalam karyanya yang ber-
judul “Pemimpin Dalam Kepimpinan 
Pendidikan (1999)” menjelaskan bahwa 
pemimpin adalah individu manusia yang 
diamanahkan memimpin subordinat 
(pengikutnya) ke arah mencapai matlamat 
yang ditetapkan. Ahli lain seperti Miftha 
Thoha mendefinisikan pemimpin sebagai 
orang yang bisa mempengaruhi orang lain 
sebagai pemegang otoritas (1983:255).

Kenry Pratt Fairchild dalam “Dic-
tionary of Sociologi and Related Scienc-
es” menjelaskan Pemimpin dapat dibeda-
kan dalam 2 arti, yang pertama pemimpin 
dalam arti luas, yakni seorang yang 
memimpin dengan cara mengambil inisi-
atif tingkah laku masyarakat secara men-
garahkan, mengorganisir atau mengawasi 
usaha-usaha orang lain baik atas dasar 
prestasi, kekuasaan atau kedudukan. 

Kedua, pemimpin dalam arti sem-
pit, seseorang yang memimpin dengan 
alat-alat yang menyakinkan, sehingga 
para pengikut menerimanya secara suka 
rela. Dapat disimpulkan bahwa pemi-
mpin adalah seseorang yang memimpin 
suatu kelompok dan memiliki kemam-
puan untuk mengarahkan dan mem-
pengaruhi orang lain atau kelompok. 

Seorang pemimpin biasanya da-
lah orang melegitimasi kekuasaann-
ya sendiri atau juga orang yang dip-
ilih melalui sebuah sistem tertentu 
pada masyarakat. Salah satu cara un-
tuk memilih seorang pemimpin adalah 
melalui cara-cara demokratis seper-
ti melalui pemilihan umum (pemilu). 
Adanya pemilihan secara demokratis 
sekarang ini lebih umum digunakan 
berbagai negara, termasuk Indonesia. 

Dalam sejarahnya, pemilihan  lem-
baga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil 
Presiden pertama kali diselenggarakan 

Rubrik Riskel
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BAPAK BERKATA “JIKA AKU JADI PRESIDEN”
Herdini (Sejarah 2016)

Pada suatu malam di daerah yang masih ter-
pencil hiduplah seorang anak dengan seorang ayahn-
ya yang entah ibunya. Mereka terlihat duduk di se-
buah dipan beralas anyaman bambu. Terlihat mereka 
tertawa kecil sembari membicarakan hal yang terli-
hat ringan tapi ternyata tidak seperti yang tampak. 

Bapak itu nampak menepuk pundak anaknya dan 
berkata “nak kau harus jadi jadi presiden” bapak itu mem-
ulai pembicaraan dengan penuh harap untuk kehidupan 
anaknya yang lebih baik. “sekolah yang tinggi sampai 
jadi presiden pokoknya nak, bapak akan berusaha semam-
pu bapak untuk itu”. Memang begitu harusnya orang tua 
demi kebaikan anaknya. Tanpa memberi kesempatan 
anaknya berbicara bapak itu terus melanjutkan memberi 
nasihat kepada anaknya “kalau kau nanti jadi presiden 
kan bangga bapakmu ini susah payah menyekolahkanmu”

Anaknya yang hanya bisa mendengarkan bapaknya 
akhirnya berkesempatan untuk presentasi eh untuk men-
jawab harapan seorang bapak untuk dirinya itu “aku pun 

juga sebenarnya ingin Pak, aku inginlah membahagiakan 
bapakku ini, mensejahterakan rakyat pak supaya tak ada lagi 
yang hidup seperti kita ini” dengan mata menatap ke lan-
git-langit atap yang penuh dengan sarang laba-laba. Nampak 
sekali diraut wajahnya anak itu ingin sekali mewujudkan 
yang sedang diperbincangkan sedari tadi dengan bapaknya. 

Bapaknya sambil tersenyum “semoga ya nak Bapa-
kmu ini masih bisa lihat anak laki-laki dihadapan bapak 
ini jadi presiden”. Kemudian dengan wajah penasaran si 
anak bertanya kepada bapaknya “selain yang tadi aku se-
butkan apa lagi yang harus aku lakukan ketika aku jadi 
presiden nanti pak?”. Menjawab pertanyaan anaknya ini, 
si bapak sambil menghela napas “huuuh... “ lanjutnya 
“jadi macam begini nak, bapak ingin kau jadi presiden 
bukan untuk hal yang tadi kau sebutkan” si anak “lan-
tas? “ si bapak menjawab dengan sedikit senyum “bapak 
ingin foto wajah anak bapak dipasang di sekolah-seko-
lah nak supaya bapak ini bangga” si anak “laaahhh??? “. 

Anekdot

http://mynameiserico.blogspot.com
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TEKA TEKI SILANG

Soal mendatar
1. Berwenang membuat Undang-Undang
2. Penduduk suatu negara
3. Kubu yang menentang
4. Sama berat
5. Pengorbanan demi keberhasilan

Soal menurun
1. Pemerintahan dijalankan segelintir orang
2. Mengatur dan membuat kebijakan
3. Persoalan agama
4. Sebutan penguasa di Jawa

TTS
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