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Keterangan pers yang dilakukan oleh  Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang 

Yudhoyono Jum'at (8/2) malam, mencoba mencari jalan keluar atas berbagai masalah yang 

mendera partai pemerintah ini. Ada beberapa poin penting apabila kita simak statemen dari SBY 

antara lain: Pertama, SBY memberikan kesempatan kepada Anas Urbaningrum untuk 

memfokuskan diri dalam menghadapi masalah hukum yang sedang ditangani oleh KPK; 

Kedua, segala keputusan, kebijakan dan tidakan partai akan ditentukan dan dikendalikan 

langsung oleh Majelis Tinggi Partai (MTP); Ketiga, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai, 

akan mengeluarkan langsung tentang keputusan-keputusan penting partai, fraksi di DPR, 

pengurus di DPD, pengurus di DPC dan di bawah komando langsung Majelis Tinggi Partai 

Demokrat: Keempat, semua kader Partai Demokrat harus tunduk atas putusan atau perubahan 

kebijakan ini, dan jika ada yang tidak tunduk atau tidak nyaman menerima supaya keluar dari 

partai; dan Kelima, adanya kewajiban untuk menandatangani pakta integritas sampai akhir 

Feruari 2013. 

Lima poin penting yang dihasilkan dari pertemuan Dewan Pembina dan petinggi Dewan 

Pimpinan Pusat tersebut, maka dapat diartikan bahwa kewenangan Anas Urbaningrum sebagai 

Ketua Umum DPP Partai Demokrat diharapkan untuk berkonsentrasi pada permasalahan pribadi 

yang melilitnya dalam kasus Hambalang. Putusan ini memperkuat dugaan keterlibatan sang 

ketua umum dalam kasus tersebut. 

Ada kemungkinan bahwa penetapan Anas sebagai tersangka tinggal menunggu waktu jika 

menilik dari pernyataan ketua KPK Abraham Samad yang tidak menolak tentang akan dimulai 

dan ditandatanganinya surat perintah penyidikan (Seprindik) atas Anas Urbaningrum. Jika hal itu 

terjadi, maka akan ada orang Indonesia pertama yang bisa digantung di Monas. Selain itu dari 

statemen SBY tersebut, dapat diketahui bahwa kewenangan Anas sebagai ketua DPP Partai 

Demokrat  secara de facto akan segera berakhir. 
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Mengapa de facto? Karena adanya perubahan kewenangan partai yang mestinya kegiatan rutin 

dilakukan oleh DPP, akan diambil  alih oleh MTP. Pengambilalihan secara "inconstitusional" ini 

tentunya akan berdampak pada tambahan porsi pekerjaan SBY, yang sebelumnya sebagai Kepala 

Negara, Kepala Pemerintahan dan Ketua Dewan Pembina, berubah menjadi seorang negarawan 

dan politisi praktis, yang mengurusi rakyat Indonesia dan perfomance Partai Demokrat di 

indonesia. 

Perubahan ini tentunya akan berdampak cukup serius. Misalnya, kapan SBY bertindak sebagai 

Presiden, dan kapan sebagai Ketua Majelis Tinggi PD. Harus diakui bahwa sisa satu setengah 

tahun SBY menjabat sebagai presiden akan banyak waktu, pikiran, dan konsentrasinya yang 

terbelah. Konsentrasi untuk mengurus tugas kenegaraan ini pernah ditegaskan oleh SBY sebagai 

presiden yang memperingatkan para menteri dari partai politik, jangan hanya memikirkan dan 

mengutamakan partainya. Mereka (para menteri), diminta tetap meningkatkan kinerjanya sebagai 

pejabat negara. Akankah ini akan dirasakan juga oleh SBY sebagai presiden dengan segudang 

permasalahan bagi 230 juta penduduk Indonesia dan ditambah dengan "tugas baru turun gunung" 

di Partai Demokrat? 

Selain itu, poin penting dalam pidato SBY tersebut yang dapat dicamkan sebagai pembelajaran 

demokratisasi, yakni perubahan fungsi Majelis Tinggi Partai sebagai pelaksana harian, telah 

mencerabut hak hak DPP yang sebenarnya hal itu sudah diatur dalam AD/ART partai, dimana 

setiap ada perubahan kebijakan mendasar akan selalu dilaksanakan dengan Konggres atau 

Konggres Luar Biasa (KLB). 

Kenyataan hal itu tidak terjadi dan ini merupakan jawaban atas pernyataan SBY sewaktu 

menjalankan ibadah umroh bahwa dirinya sudah mempunyai konsep penyelesaian "konflik 

internal Partai" tentang perlu mundur tidaknya Anas sebagai Ketum Partai Demokrat. Hal yang 

tidak kalah  pentingnya yang disampaikan SBY tersebut adalah, adanya "pemaksaan" atas 

putusan para petinggi partai pemerintah ini, dimana semua kader  partai harus tunduk atas 

keputusan tersebut karena kader yang tidak tunduk dan tidak nyaman atau tidak menerima maka 

diminta untuk keluar dari Partai Demokrat. 

Putusan ini, kemungkinan besar digunakan sebagai upaya percepatan konsolidasi partai dan 

mencegah adanya silang pendapat secara internal partai. Namun demikian, citra SBY sebagai 

pemimpin yang selalu mendengarkan keluh kesah kader-kader di bawah atau di daerah menjadi 

luntur mendekati  diktator. 

Dengan 5 point percepatan penyelesaian konflik internal Partai tersebut,  juga melekatkan  citra 

SBY yang lamban menyelesaikan pelbagai masalah nasional  dan cepat serta berani manakala itu 

berkaitan dengan masalah partai dan masalah yang terjadi pada diri beserta keluarganya. 

Memang harus diakui,  Partai Pemokrat cukup banyak permasalahan yang pelik dan mewarnai 

dinamika partai  selama satu setengah tahun terakhir ini. 

Polemik terakhir, bermula dari hasil survey yang dilakukan oleh Saiful Munjani Reseach and 

Consulting (SMRC) yang merilis hasil surveynya tentang elektabilitas 10 partai yang lolos 

verifikasi dan sebagai peserta pemilihan umum pada tahun 2014. Menurut hasil survey SMRC 

diketahui bahwa tingkat elektabilitas 10 partai tersebut adalah Partai Golongan Karya 21%, PDI 



Perjuangan 18%, Partai Gerindra 7%; Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 5%; Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) 5%; Partai Persatuan Pembangunan (PPP)4%; Partai Amanat 

Nasional (PAN) 1%; Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 1%; dan Partai Demokrat 8%. 

Rupanya, hasil survey SMRC tersebut menjadikan para elit Demokrat kebakaran jenggot, dengan 

mendesakkan mundurnya Anas Urbaningrum sebagai ketua umum. Jero Wacik, Menteri ESDM 

 dan Syarif Hassan Menteri Koperasi dan UMKM, sebagai anggota Dewan Pembina urun 

rembuk perlunya mencari solusi dari menurunnya elektabilitas partai dengan mundurnya AU 

atau dengan meminta titah kepada SBY yang sedang melakukan umroh di tanah suci untuk 

segera turun tangan atas prahara di partai yang didirikan pada tanggal 9 September 2001. 

Bak gayung bersambut, sehari setelah Jero Wacik dan Syarif Hassan melakukan press release, 

Presiden SBY yang tengah melakukan ibadah umroh juga mengadakan press release 

menanggapi turunnya popularitas PD menurut survey SMRC tersebut. SBY berjanji dan sudah 

mempunyai resep untuk menyelamatkan Demokrat dari berbagai masalah di internal partai akhir-

akhir ini. Di samping itu, SBY juga meminta KPK agar segera memberikan kejelasana status 

pada Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang. 

Begitu dahsyatnya hasil survey kali ini rupanya, walaupun hasil hasil survey yang dilakukan 

sebelumnya oleh lembaga-lembaga survey telah menunjukkan penurunan popularitas partai yang 

disahkan pada tanggal 27 Agustus 2003 tersebut. Hasil-hasil survey sebelumnya misalnya, yang 

dilakukan oleh LSI Oktober 2011, sebesar 16,5% menurun menjadi 14% pada oktober 2012. 

Demikian juga survey yang dilakukan oleh Soegeng Sarjadi Syndicate pada Oktober 2011, 

sebesar 16,6% turun menjadi 10,7% pada Juni 2012. Demikian juga survey yang dilakukan oleh 

Reform Institute pada September 2011 sebesar 14,1% dan Charta Politica sebesar 11,5% hasil 

survey yang dilakukan pada Juli 2012. 

Memang, melihat sepintas dari hasil survey dari berbagai lembaga tersebut, semuanya 

menunjukkan tingkat elektabilitas PD selalu turun. Menjadi pertanyaan besar kini, apakah yang 

menjadi penyebab turunnya elektabilitas partai yang pada pemilu 2004 mendapatkan 7,45% dan 

meningkat menjadi 20,85 pada pemilu 2009. Menurut penulis, faktor yang menyebabkan 

penurunan elektabilitas PD adalah adanya banyak pengurus teras dan kader yang tersangkut 

perkara-perkara korupsi, antara lain Mahammad Nazaruddin yang telah divonis 4 tahun 10 

bulan; Angelina Sondakh yang telah divonis 4 tahun 6 bulan, Siti Hartati Murdaya yang divonis 

pengadilan 2 tahun 8 bulan, serta penetapan tersangka kepada mantan Menteri Pemuda Dan 

Olahraga, Andi Alifian Mallarangeng. Serta peran sang Ketua Umum Anas Urbaningrum, yang 

diduga tersangkut dalam perkara korupsi Hambalang. 

Banyaknya pengurus teras yang nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melukai perasaan 

masyarakat, sehingga menyengsarakan dan menjadikan jutaan masyarakat miskin. Di samping 

itu, kekurangkompakan para petinggi Demokrat jika menghadapi permasalahan  yang sedang 

dihadapi, serta hal yang tidak kalah penting adalah, sering kalinya Partai Demokrat menjadi 

bulan-bulanan media massa, jika ada permasalahan krusial dalam pemerintahan, serta tidak 

cukupnya amunisi media pro-pemerintah  yang digunakan untuk meng-counter-nya.*** 

 


