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Abstract

This paper encourages political parry to take into account a new paradigm in conducting their activities in
Indonesia today By emphasizing the importance ofcareness and the commitment ofserving people as the essence

ofthe new paradigm for political parties this paper believe that this paradigm is actually in line with the spirit of
the national political history and a contemporary understanding ofpolitics This paper considers that this paradigm
is important to enhance the relation between people and the political party also to regain the trust ofthe people
which in the end will preserve the existence of democracy in Indonesia
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persoalan politik telah meluas mencakup
pengkajian secara lebih mendetail soal soal

distribusi keadilan penciptaan pola hubungan

negara dan masyarakat yang dilandasi oleh

Dalam konteks Indonesia saat ini urgensi
paradigma sedemikian semakin penting adanya
lZ Persoalan politik dan demokrasi pada khususnya tidak lagi

terkait pada persoalan distribusi kekuasaan saja namun sudah

pada persoalan yang terkait dalam distribusi kesejahteraan
sosial

Will Contemporary Political Philoshopy An Introduction
Oxford Clarendon Press

11 Laswell Harold Politics
New York McGraw Hill

Who Gets What When How
1936

1991

hal

1

3

Jonn Rawls A Theory ofJustice Oxford Oxford University
Press

1971
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Hal ini terutama disebabkan oleh setidaknya tiga

Esensi Paradigma Baru

hat yakni pertama kebutuhan akan adanya daya

dorong internal partai politik Tanpa adanya
sebuah pemahaman baru mengenai arti dan

Terkait dengan perubahan sudut pandang
ini maka persoalan yang terkait dengan struktur

fungsi keberadaan mereka dalam kancah politik

dan pelembagaan partai politik patut dilengkapi

kontemporer partai politik tidak akan terpacu

dengan dua hat dalam konteks paradigma yakni

dan tetap merasa nyaman dalam kerangka
konservatif yang meninabobokan Daya dorong

perluasan kepekaan dan komitmen pada

melalui paradigma baru ini diperlukan agar

partai politik diharapkan dapat melihat hal hal

partai politik memiliki rasa tanggung jawab dan

yang dipandang tidak relevan bahkan remeh

kegelisahan untuk terus menerus memperbaiki

dalam konteks kekuasaan sebagai sebuah

diri terutama dengan lebih banyak bersentuhan

investasi politik jangka panjang Sementara

dengan rakyat

dalam hat komitmen pelayanan maka partai

Kedua

menyelamatkan

demokrasi

pelayanan Pada konteks perluasan kepekaan

politik diharapkan makin mendekatkan dirinya

Kegenahan partai politik adalah kegenahan

kepada rakyat dengan beragam kepentingan yang

demokrasi

dimilikinya Menjadikan partai politik sebagai

Indikasi kegenahan tersebut adalah

manakala rakyat menunjukan kepercayaannya

sesuatu yang dapat dipegang touchables oleh

yang tinggi kepada partai politik 15 Dan hat
tersebut hanya akan muncul jika ditopang oleh
paradigma yang dapat mendorong komitmen
partai politik pada persoalan konkret yang

rakyat banyak merupakan esensi utatna dari
komitmen ini

Perluasan Kepekaan

dihadapi rakyat Kegagalan partai politik dalam
meningkatkan kualitasnya dalam merebut hati

Salah satu turunan dari paradigma baru itu

rakyat akan berpotensi memancing sebuah
gelombang baru otoritarian dan konservativisme

adalah mengubah paradigma kepartaian dari

di tanah air
Ketiga

pusaran

perluasan upaya kesejahteraan

Terjunnya partai politik dalam wilayah
politik

sebuah institusi yang hanya terkungkung dalam

non

sesungguhnya berpotensi besar untuk

mempercepat akselerasi kesejahteraan rakyat

Prinsipnya sederhana saja

mencari

dan

mempertahankan

kekuasaan semata menjadi sebuah institusi yang
memiliki kepekaan sosial dan terjun dalam

urusan yang selama ini dipandang

remeh

temeh

semakin banyak

Di banyak negara maju partai partai politik

kalangan yang memikirkan secara serius dan

telah sibuk mengimplementasikan paradigma itu

melaksanakan hal hal konkret pada persoalan

dengan mengurusi hal hal yang terlihat dalam

persoalan perbaikan kehidupan rakyat

kacamata politik di tanah air sebagai

tentu

akan semakin baik bagi kelangsungan upaya

lazim

perbaikan itu sendiri Apalagi partai politik saat

air bersih

tidak

dan bukan bagiannya Persoalan sampah
cuaca

hingga soal

makanan

ini memiliki jaringan yang cukup luas hingga

kedaluwarsa dan proteksi beberapa jenis

ke pelosok pelosok desa di seluruh tanah air Di

tanaman dan sayur sayuran pemanasan global

sinilah kemudian akan terjadi sebuah win win

menjadi soal soal yang digarap secara serius dan

solution bagi semua Di satu sisi partai politik

meyakinkan bagi kebanyakan partai politik di

dapat

sana

memasarkan

idealismenya atau

menjual keberadaannya di tengah masyarakat

Sebagai

sebuah

pengejawantahan

di sisi lain rakyat pun akan merasa dirinya

paradigma responsif dan membumi itu partai

dipedulikan dan dibantu Adanya rasa saling

politik sejatinya diharapkan mampu untuk

menguntungkan dan hubungan erat ini jelas

menjual program yang konkret sederhana

merupakan investasi jangka panjang bagi
kehidupan politik yang sehat di tanah air

namun menyentuh persoalan Partai politik tidak

lagi semata bermain di tataran abstrak yang
kompleks dan mengawang yang dilandasi oleh
suatu logika pasif yakni berkuasa dulu baru

Lihat misalnya kesimpulan ini dari kaiian M Steven Fish

Stronger Legislature Stronger Democracies

Journal of

berbual Dalam paradigma baru semangat yang
dimunculkan adalah berbuat dahulu demi

Democracy Volume 17 Number 1 Januari 2006 hal 15

investasi politikjangka panjang Dalam konteks

18

ini partai politik sepatutnya mengembangkan
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sebuah cetak biru pergerakan yang mampu

Terkait dengan hal ini maka kader kader

menyentuh secara konkret clan detail mengenai

partai seharusnya bereaksi terhadap beragam

harkat

kebijakan tidak peka pemerintah termasuk

soal

soal

seperti

peningkatan

kemanusiaan advokasi keadilan pengurangan

mengenai situasi di Sidoardjo dan PP No 37

kemiskinan penguatan hak hak kaum minoritas

2006

dan perempuan serta penyelamatan lingkungan

Sebagai tindak lanjut dari program yang

Namun sayangnya dalam kedua kasus

itu dapat disaksikan kader kader partai justru

terlihat bungkam terhadap kebijakan tidak

telah ditetapkan institusi pelaksana program pun

sensitifpemerintah clan pemborosan uang negara

patut dibentuk dan dikembangkan baik di dalam

tersebut

partai maupun bentukan partai Bentuk institusi
tersebut dapat berupa organisasi onderbouw

Komitmen Pelayanan

yang cukup marak di zaman demokrasi liberal
tahun 1950 an Keberadaan kelompok kelompok

kerja konkret berikut jaringjaring sosial yang

Di samping persoalan kepekaan komitmen
untuk menjadi institusi yang melayani clan dekat

dikembangkannya merupakan indikasi adanya

dengan rakyat adalah turunan berikutnya dari

komitmen bagi upaya implementasi program

paradigma baru Hal ini sesungguhnya terkait

program membumi yang telah ditetapkan oleh

dengan salah satu esensi reformasi yakni

sebuah partai

membawa pemerintah turun dari langit di mana

Sayangnya

di

pemerintah tidak lagi menjadi institusi sakral

Indonesia hingga saat ini masih jarang untuk
mampu clan mau menciptakan institusi yang

yang ekslusif clan otonom dari rakyatnya Dalam
makna yang lebih luas hal ini berarti membawa

sanggup secara berkelanjutan clan efektif

pula

menggerakan

partai partai

politik

program program

sosialnya

Bahkan secara umum dapat dikatakan partai
politik belum berhasil dalam mengembangkan

program program konkretnya yang didasari oleh

seluruh

perangkat

pemerintahan

institusi politik untuk dapat

clan

terjamah oleh

rakyat

Dalam konteks tersebut

pembenahan

politik sejatinya tidak saja terkait dengari

kebutuhan nyata masyarakat Partai politik di

menyebarkan eksistensi pemerintahan ke dalam

Indonesia saat ini tampak lebih suka membuat

domain domain lokal agar lebih dekat dengan

kegiatan kegiatan sosial sementara yang marak
hanya di saat saat tertentu menjelang ajang
pemilihan untuk kemudian menghilang ditelan

mengarah

bumi

clan problematikanya kehidupan rakyat

Selain persoalan program clan institusi

rakyat

Namun pembenahan itu harus juga
pada

upaya

menumbuhkan

partai

politik yang akrab dengan beragam kepentingan
Ketimpangan pada dua institusi politik ini

pendukungnya paradigma baru patut diturunkan

pemerintahan clan partai politik

oleh sebuah partai politik hingga ke level

menciptakan sebuah lingkaran setan di mana

individu anggotanya

diharapkan mampu mengembangkan sebuah

yang satu dapat memicu kelemahan pelaksanaan
tugas yang lainnya Hal ini mengingat demikian

proses kaderisasi yang tidak hanya ditujukan

pentingnya kedudukan partai politik dalam

meningkatkan loyalitas kader kepada partai clan

sebuah pemerintahan demokrasi

Di sini partai politik

juga mengasah naluri berkuasa

hanya akan

namun terkait

Dalam kaitan menumbuhkan kedekatan

pula dengan upaya meningkatkan kepedulian

antara partai politik clan rakyat maka hal itu

dan rasa sensitif mereka terhadap hal hal konkret
yang dihadapi oleh masyarakat Persoalan
kaderisasi ini cukup menarik mengingat bahwa

hanya mungkin berlangusng secara efektif jika

proses ini akan turut mewarnai tidak saja

politik diharapkan dapat membuka dirinya lebih

rakyat merasa at home dalam mengadukan

aspirasinya kepada partai Di sini berarti partai

keberadaan clan kinerja partai politik namun

luas clan menunjukkan komitmennya sebagai

pula kehidupan politik clan pemerintahan bangsa

pelayan kepentingan rakyat

di kemudian hari Pembentukan awal sikap clan

Untuk itu meningkatkan fungsi komunikasi

watak serta keberpihakan kader sebagai sosok

dan sosialisasi politik dalam paradigma

akan
banyak
menentukan
arah
yang
perkembangan politik jelas banyak ditentukan

pula pada lingkup kaderisiasi ini

Mengenai perubahan kedua atas PP No 24 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD
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4

pelayanan tanpa terbatasi oleh waktu merupakan

partai politik pada bidang bidang yang bersifat

salah satu jalan keluarnya Melakukan dialog

indirect power dalam kacamata ilmu politik

dengan masyarakat secara berkala baik dalam
upaya menyalurkan aspirasi dan mencari solusi

tradisional jelas merupakan sebuah bukti yang
tidak menguntungkan bagi bangsa yang tengah

ataupun pendidikan politik merupakan contoh

menata perbaikan kehidupannya

konkret peningkatan fungsi parpol Begitu pula

kesadaran dan peran partai politik terhadap

dengan upaya cepat tanggap dan antisipatif
terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat

urusan urusan konkret rakyat menunjukan masih

seperti persoalan bencana alam

menemukan sebentuk partai politik modern yang
benar benar eksis dan dihargai oleh rakyat

penyebaran

penyakit atau persoalan yang terkait dengan
pendidikan dasar merupakan program yang dapat

Rendahnya

diperlukan waktu yang cukup lama untuk dapat

Fenomena politik hingga tahun 2006 secara

dikembangkan oleh partai sebagai bentuk

umum masih menunjukan kelanjutan cerita pilu

kepedulian

kegagalan partai politik dalam membangun citra

sosial

dan

meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap partai politik
Di sini

semangat untuk melayani perlu

positif mereka di tanah air tercinta

Dalam

dikedepankan lebih dari sekadar upaya merebut

konteks inilah di samping sebuah perubahan
institusioanl yang komprehensif dan simultan

simpati

keberadaan paradigma baru itu jelas diperlukan

Dengan memiliki karakter pelayanan

maka partai politik akan terus eksis dalam

beragam cuaca dan waktu untuk melayani

kepentingan rakyat

tidak hanya pada saat

menjelang pemilu atau pemilihan jabatan politik
tertentu Meski tentu saja tidak ada makan siang
yang gratis
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