
Koalisi Permanen

Tujuh parpol yang mengusung Prabowo-Hatta pada pilpres 9 Juli 2014, 
bersepakat melanggengkan Koalisi Merah-Putih. Kemarin, Selasa (15/7), 
parpol pendukung itu mendeklarasikan “koalisi permanen” agar kohesivi-

tas mereka di parlemen solid selama lima tahun. Prabowo didaulatkan sebagai 
Ketua Dewan Pembina koalisi permanen itu. 

Publik umumnya menilai sinis deklarasi itu. Karena bila pasangan 
Prabowo-Hatta kalah dalam pilpres, yang akan diputuskan KPU 22 Juli, yang 
permanen tinggal kepentingan untuk eksis. Jika untuk kepentingan politik, hij-
rah ke Jokowi-JK lebih menguntungkan, sejumlah parpol akan meninggalkan 
Koalisi Merah Putih. 

Menurut Prabowo, tujuan koalisi permanen adalah untuk menjaga keutuh-
an dan kekuatan empat pilar, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal 
Ika, dan NKRI. Sebab, empat pilar merupakan harga mati dan harus terus di-
dukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua partai anggota koalisi, ujar 
Prabowo, menjamin pemerintahan stabil yang membawa perbaikan pada 
bangsa dan negara.

Ada tujuh parpol yang tergabung dalam koalisi permanen itu, yakni Partai 
Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan 
Partai Bulan Bintang (PBB). Dari tujuh partai itu, hanya PBB yang tidak memi-
liki wakil di DPR. 

Berdasarkan hasil Pileg  2014, jumlah kursi DPR dari parpol anggota koa-
lisi permanen tersebut sangat besar, yakni 353 kursi atau 63%. Rinciannya, 
Partai Golkar 91 kursi, Partai Gerindra 73 kursi, Partai Demokrat 61 kursi, PAN 
49 kursi, PKS 40 kursi, dan PPP 39 kursi.

Jumlah kursi koalisi parpol pengusung Jokowi-JK tentu kalah dari koalisi 
permanen. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendapatkan 109 
kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 47 kursi, Partai Nasdem 35 kursi, dan 
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 16 kursi. Koalisi ini mendapat dukungan 
207 kursi atau 37% di parlemen.

Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa mengatakan, alasan utama pemben-
tukan koalisi permanen agar pemerintah dan parlemen solid. Dengan kondisi 
seperti itu, kerja pemerintah akan lebih baik dan tidak terganggu oleh manuver 
politik di parlemen.

Tapi, berdasarkan pengalaman selama ini, koalisi di parlemen sulit untuk 
solid. Di tengah sifat pragmatisme politik wakil rakyat, tak mudah untuk mem-
bangun suatu koalisi permanen di parlemen. Arah angin di DPR akan mudah 
berubah, apalagi jika partai-partai yang membangun koalisi itu tidak memiliki 
visi, misi, dan kepentingan yang sama.

Seperti pengalaman sebelumnya, parpol anggota koalisi tidak bisa mem-
berikan jaminan bahwa kader mereka di DPR memiliki satu suara dengan par-
tai atau fraksinya. Ketidakkompakan koalisi itu kerap diperlihatkan dalam seti-
ap pemungutan suara (voting) di DPR. Artinya, sangat mungkin koalisi perma-
nen bubar di tengah jalan.

Selain itu, sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia bakal 
turut memberikan sumbangan bagi perpecahan koalisi. Istilah koalisi hanya 
dikenal di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. 
Bahkan, koalisi yang kuat dalam suatu pemerintahan parlementer dapat men-
jatuhkan perdana menteri.

Koalisi parpol yang dibangun dalam alam pemerintahan presidensial di 
Indonesia bisa dikatakan sebagai suatu anomali. Kekuatan jumlah kursi koalisi 
di parlemen tidak memberikan jaminan soliditas anggota bagi pengawasan 
yang ketat terhadap kinerja pemerintahan.

Kita tidak bisa menutup mata bahwa koalisi yang dibangun di Indonesia 
lebih berorientasi pada kekuasaan. Koalisi partai di Indonesia baru dibentuk 
menjelang pilpres. Koalisi dibentuk hanya untuk memenuhi syarat ambang 
batas perolehan jumlah suara atau kursi partai atau gabungan partai agar bisa 
mengusung pasangan capres-cawapres.

Dalam sistem presidensial seperti yang dianut Indonesia, koalisi yang di-
bangun justru seharusnya adalah koalisi rakyat. Sebab, presiden dan wakil 
presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan parlemen. Dukungan atau kritikan 
rakyat terhadap kinerja pemerintahan akan jauh lebih penting dibandingkan 
parlemen.

Jika kebijakan dan program-program yang dijalankan presiden dan wakil 
presiden terpilih nanti sangat prorakyat, sulit bagi parlemen, termasuk koalisi 
oposisi, untuk menolaknya. Rakyat akan memberikan dukungan penuh kepada 
pemerintahan yang peduli terhadap nasib mereka.

Terlepas dari itu, kita tentu berharap agar koalisi permanen yang dibentuk 
itu benar-benar bertujuan untuk membangun bangsa. Parpol dan elite di parle-
men yang tergabung dalam koalisi harus bisa melepaskan kepentingan pribadi 
dan kelompok untuk kemudian bersama-sama menjaga, merawat, dan mem-
besarkan bangsa.

Seandainya koalisi permanen tidak masuk dalam jajaran pemerintah, kita 
ingin agar mereka memberikan kritik membangun bagi pemerintahan, bukan 
untuk menjatuhkan. Kita berharap, koalisi permanen juga bisa memberikan 
dukungan penuh terhadap program dan kebijakan pemerintah yang bertujuan 
untuk menyejahterakan rakyat.
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– Makin banyak pengeluaran menggunakan mobil pribadi.
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Perhelatan pilpres langsung 
yang ketiga sejak era re-
formasi 1998 telah dilak-

sanakan 9 Juli 2014. Banyak pi-
hak yang khawatir akan terjadi 
hal-hal yang tidak diinginkan 
mengingat hanya ada dua pa-
sangan capres-cawapres. Kedua 
pasangan capres-cawapres da-
lam Pilprers 2014 adalah 
P rabowo  Sub i an to -Ha t t a 
Radjasa dan Joko Widodo-Jusuf 
Kalla. Secara umum pelaksana-
an pilpres berlangsung aman, 
damai tanpa ada kejadian-keja-
dian menonjol, walau harus dia-
kui masih ada sebagian kecil da-
erah yang belum bisa dilaksana-
kan pilpres secara serentak kare-
na belum sampainya alat-alat 
peraganya.

Beberapa saat setelah ditu-
tupnya waktu pencoblosan di 
TPS, petugas KPPS segera me-
lakukan penghitungan suara pe-
milih yang akhirnya dapat dike-
tahui seberapa besar perolehan 
masing- masing kandidat presi-
den-wakil presiden.

Bersamaan itu pula riuh ren-
dah pelaksanaan pilpres dengan 
partisipasi publik yang tinggi 
membawa dampak kompetitif-
nya penayangan hasil survei 
yang disampaikan melalui me-
dia elektronik terutama televisi. 
Dalam hitungan tidak kurang 
dari dua jam sejak penghitungan 
suara, hampir semua stasiun te-
levisi menyiarkan hasil survei 
dari berbagai lembaga survei se-
cara hitung cepat (quick count). 
Misalnya lembaga survei 
Puskaptis, Indonesia Research 
Center (IRC), Lembaga Survei 
Nasional (LSN), Jaringan Suara 
Indonesia (JSI)  menempatkan  
keungulan pasangan nomer urut 
satu Prabowo Subianto- Hatta 
Radjasa. Sementara itu, seolah 
tengah terjadi revalitas di antara 

lembaga lembaga survei,  Populi 
Center, CSIS, Litbang Kompas, 
Indikator Politik Indonesia, 
Lingkaran Survei Indonesia 
(LSI), Radio Republik Indonesia 
(RRI), Saiful Mujani Research 
Center (SMRC) mengunggul-
kan pasangan nomer urut dua 
Joko Widodo-Jusuf Kalla. 

Ancaman  Pidana
Dampak dari pemberian in-

formasi yang “terbelah”, siapa 
yang unggul dalam hitung cepat 
tersebut turut andil besar mem-
buat opini publik yang berbeda-
beda sehingga menimbulkan ke-
bingungan masyarakat. Akibat 
opini yang berkembang di ma-
syarakat itu, jika tidak segera di-
tangani dengan baik akan me-
nimbulkan kerugian baik mate-
riil maupun immateriil.

Lembaga survei yang mela-
kukan survei dan menyampai-
kan hasilnya dengan tidak be-
nar, baik secara langsung mau-
pun tidak langsung telah mela-
kukan tindakan yang tergolong 
menyiarkan kebohongan pada 
publik, merugikan masyarakat  
karena penyesatan informasi, 
sehingga  berpotensi adanya ke-
rugian materiil maupun immate-
riil serta memicu kerusuhan. 

Harus diakui, sulit membuk-
tikan dalil manipulasi tersebut, 
karena surveyor yang curang bisa 
beralasan hal itu tergantung 
pengambilan sampel data di TPS. 
Meski demikian, ini sebagai se-
ruan moral bagi surveyor bahwa 
sebagai seorang intelektual mere-
ka mempunyai tanggung jawab 
sosial (social responsibility). 
Pertanyaan publik yang menye-
ruak adalah apakah mungkin da-
pat dilakukan  pemidanaan terha-
dap lembaga survei “nakal” yang 
sengaja memanipulasi data dan 
metodologi quick count untuk 
kepentingan tertentu. 

Penulis sependapat dengan 
Perhimpunan Survey Opini 
Public Indonesia (Persepi) yang 
akan menindak tegas lembaga-
lembaga survei nakal yang men-
jadi anggotanya. Beberapa lem-
baga survei yang mempublika-
sikan hitung cepat secara me-
nyimpang diwajibkan membuka 
data forensik mereka. Lembaga 
survei yang nakal dan melaku-
kan manipulasi suara dapat dipi-
danakan berdasarkan Pasal 263 
KUHP tentang manipulasi data 
dengan ancaman hukuman pen-
jara paling lama lima tahun dan 

Pasal 370 KUHP tentang penye-
baran berita bohong dengan an-
caman hukuman enam tahun pi-
dana penjara. 

Dalam skala kekinian  per-
buatan memanipulasi data juga 
diatur dalam UU No. 11 tahun 
2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE). 
Istilah memanipulasi data ini 
juga dikenal dengan sebutan 
The Trojan Horse yakni suatu 
perbuatan yang bersifat mengu-
bah data atau instruksi pada se-
buah program menghapus, me-
nambah, membuat data atau 
mengubah data pada sebuah 
program menjadi tidak terjang-
kau dengan tujuan kepentingan 
pribadi atau kelompok. The 
Trojan Horse saat ini dapat di-
mungkinkan dilakukan secara 
online (melalui sistem jaringan) 
yang sangat memungkinkan 
bagi seseorang melakukan tin-
dak pidana pemalsuan dengan 
sasaran sistem database.

Sedangkan yang berkait de-
ngan menyebarluaskan kabar 
bohong dan menyesatkan juga 
diatur dalam UU ITE  khusus-
nya Pasal 28 ayat (1) yang bersi-
fat umum/general dengan titik 
berat perbuatan “penyebaran 
berita bohong dan menyesat-
kan” serta “kerugian” yang dia-
kibatkan perbuatan tersebut. 
Secara tegas dinyatakan bahwa 
tujuan rumusan Pasal 28 ayat 
(1) UU ITE  tersebut untuk 
memberikan perlindungan ter-
hadap hak-hak dan kepentingan 
masyarakat. 

Upaya hukum pemidanaan 
tersebut di samping untuk ke-
pentingan masyarakat secara 
luas juga diharapkan agar netra-
litas lembaga survei tetap terja-
ga, untuk mencegah rusaknya 
kredibilitas dan citra lembaga 
survei serta mewujudkan lem-
baga survei yang benar-benar 
imparsial, independen dan pro-
fesional dalam setiap mengu-
mumkan hasil surveinya.  

Pada realita saat ini, hanya 
sang waktulah yang akan  meni-
lai dan menjadi saksi apakah su-
atu lembaga survei itu “nakal” 
atau tidak, netral atau tidak, par-
tisan atau tidak dan kredibel 
atau tidak serta mendapatkan 
“pesanan” atau tidak. Semoga.
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