
SIDANGperdana DPR periode 2014-2019 dengan
agenda pemilihan ketua menyisakan sejumlah keganji-
lan. Di luar intrik politik yang melingkupi, sidang itu
menggambarkan identitas mental sejumlah ’’wakil rak-
yat yang terhormat.’’ Clemongan, interupsi, hingga
penggerudukan yang berlangsung selama sidang
menunjukkan bahwa DPR juga memiliki sifat kerumu-
nan.

Dalam terminologi ilmu sosial, kerumunan adalah
bentuk kelompok yang paling rendah. Ikatan emosional
antaranggota kerumunan sangat rendah. Kerumunan
lahir karena ketidaksengajaan, bersifat spontan, dengan
pembagian peran yang tidak jelas. Sosiolog Prancis
Gustav Le Bon (1841-1931) memperkenalkan kerumu-
nan sebagai konsep akademik. Menurutnya, ada dua
jenis kerumunan, yakni kerumunan heterogen dan
homogen. 

Tuduhan bahwa DPR adalah kerumunan memang
lebih menyerupai satire. Namun, tuduhan itu mendapat
pembuktian jika direfleksikan pada perilaku mereka saat
sidang paripurna DPR, baik saat pengesahan undang-
undang pilkada maupun pemilihan ketua.

Mentalitas kerumunan anggota DPR dapat
ditelusuri dari performa linguistiknya. Metode ini dapat
diterapkan mengingat bahasa adalah representasi keprib-
adian. Kata, sebagai tanda, adalah penanda bagi konsep
yang hidup dalam pikiran manusia. Bahasa dalam ben-
tuk kata merupakan penampakan isi, batin yang ada di
dalam.

Searle (1969) mengemukakan, ada tiga bentuk tin-
dak tutur yang banyak dipraktikkan masyarakat, yaitu
lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tiga kategori tindak tutur
ini menjelaskan bahwa sebuah kalimat yang sama dapat
digunakan untuk tujuan yang sama sekali berbeda.

Tindak tutur lokusi digunakan penutur bahasa untuk
menyatakan sesuatu. Maksud penutur bahasa sama per-
sis dengan yang terutara secara eksplisit pada kata, frasa,
atau kalimat yang diutarakan. Tindak tutur ilokusi, selain
berfungsi untuk mengatakan sesuatu dapat juga dipergu-
nakan untuk melakukan sesuatu. 

Dalam praktik, ilokusi dapat berupa perintah,
larangan, deklarasi sikap, dan pernyataan. Adapun per-
lokusi merupakan tindak tutur yang memiliki pengaruh
terhadap publik pendengarnya, baik yang sengaja
dikreasi maupun akibat tambahan.

Dalam arena politik, tiap perkataan dapat diasum-
sikan tindakan politik. Si penutur berupaya menjadikan
perkataannya untuk mendukung tindakan politiknya.
Praktiknya, tindakan politik bisa berupa serangan, perta-
hanan, atau klarifikasi.

Meski anggota DPR memiliki rekam jejak sebagai
pribadi terpelajar, performa bahasa mereka berkarakter

kelas rendah (lowbrow). Indentitas tersebut setidak-
tidaknya dapat dibaca dari clemongan (celetukan) yang
muncul. Clemongan merupakan ekspresi lisan yang
biasa muncul spontan dalam kerumunan. Dalam perge-
lara kesenian rakyat, clemongan sangat sering muncul.
Dalam lenong misalnya, penonton bebas berkomentar
selama pertunjukan. Begitu pula dalam pentas tari tayub,
reog, dan lengger.

Karena bersifat spontan, clemongan bukan tindak
tutur lokusi. Oleh penuturnya, justru dijadikan sebagai
pelampiasan atas hasrat yang tersimpan dalam batin.
Clemongan digunakan agar penutur dapat melepas
beban persepsi yang tidak dapat dilepas dengan kalimat
normal.
Strategi Delegitimasi

Saat Popon Otje Djundjunan memimpin sidang
misalnya, salah seorang anggota DPR nylemong,

’’Sudah malaaam neneeek...’’ Secara pragmatik,
clemongan itu berisi permintaan supaya rapat segera
diakhiri. Namun, itu bukan satu-satunya yang ingin dia
sampaikan. Penutur itu juga menyatakan sikap poli-
tiknya untuk merendahkan pimpinan sidang. Pada
tataran tertentu, ejekan semacam itu merupakan strategi
mendelegitimasi kepemimpinan lawan.

Clemongan juga hadir dalam sidang paripurna
pengesahan RUU Pilkada. Saat anggota fraksi Partai
Demokrat walk out, 11 orang memilih bertahan. Saat itu
seorang anggota DPR nylemong,’’Yang ini penghuni
’surga’.’’ Si penutur menggunakan celetukannya itu
untuk meluapkan ’’kemarahan’’ terhadap kelompok
yang berbeda sikap politiknya.

Apakah profil mental semacam ini memengaruhi
kinerja legislasi anggota DPR 5 tahun ke depan?
Pertama-tama, perlu diklarifikasi bahwa tiap anggota
sebenarnya memiliki hak bersuara. Mereka bebas
menyatakan sikap sesuai pandangan politiknya. Namun,
kebebasan semacam ini kerap dirampas fraksi dengan
ancaman pergantian antarwaktu (PAW). Realitas politik
inilah yang membuat anggota DPR terus memelihara
mentalitas kerumunannya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pernah mem-
PAW Lily Wahid dan Effendi Choirie karena keduanya
memilih sikap berbeda dari partainya tentang kasus Bank
Century. Tindakan PKB menjadi terapi kejut bagi anggo-
ta DPR lainnya untuk berpikir dua kali sebelum
menyatakan sikap. Akibatnya, kendati memiliki sikap
politik personal, mereka akan menyimpannya rapat-
rapat.

Kondisi tidak ideal itu membuat anggota DPR men-
jadi juru bicara yang hening. Meski secara konstitusional
memiliki hak bicara, mereka tidak memiliki keberanian.
Layaknya bebek, mereka akan berkerumun mengikuti
instruksi politik pemimpin partai. Dalam kondisi ini,
pemimpin partai berperan sebagai pemimpin kerumu-
nan. (10)

— Surahmat, dosen Bahasa Indonesia Universitas
Negeri Semarang (Unnes), penulis buku Melawan
Kuasa Perut (2014)

Memiliki guru berkualitas — kunci
utama pembentukan sumber daya
manusia — menjadi impian semua
bangsa. Kita juga terus berikhtiar
mewujudkannya. Setiap perubahan
kebijakan hingga perubahan kuriku-
lum, guru selalu mendapat  tempat
“terhormat” sebagai program strategis
peningkatan kualitas pendidikan.
Namun hingga rekor perubahan
kurikulum ke-10, masalah guru ber-
geming, masih berkutat pada kompe-
tensi dan kualitas profesional yang
rendah.

Kita prihatin, dari 2,92 juta guru,
yang berkualifikasi S-1 hanya 51
persen, dan yang besertifikasi 70,5
persen.  Hasil uji kompetensi guru
besertifikasi, juga memprihatinkan,
nilai rata-rata nasional hanya 43,2.
Sementara guru nonsertifikasi nilai
rata-rata hanya 42,25. Seiring dengan
karut-marut implementasi Kurikulum
2013, pemerintah bertekad mewujud-
kan kualitas, antara lain memperketat
seleksi calon guru melalui program
Pendidikan Profesi Guru (PPG). 

Sejak 2012, standar kualitas guru
menjadi fokus Kementerian Pendi-
dikan dan Kebudayaan. Standardisasi
dimulai dari uji kompetensi dan
pemetaan dengan uji kompetensi,
penilaian kinerja, dan diklat berkelanju-
tan-berjenjang. Sejatinya, kualitas ren-
dah guru berakar dari raw input para
calon. Sumber dayanya dianggap
seperti pekerja di industri atau pabrik.
Upaya-upaya instan pendidikan dan
latihan tidak akan mampu melahirkan
guru berkualitas jika tidak dari awal.

Selama ini terdapat kelemahan
kebijakan pemerintah. Pertama,
mengabaikan proses dan filosofis-
pedagogis pendidikan. Kebijakan
cenderung instan dan mengejar tar-
get proyek telah melahirkan guru-
guru dengan integritas rendah. Kele-
mahan mendasar ini menyemai ma-
salah pada kompetensi pedagogik,
akademik, institusional, dan profesi.
Ke depan seleksi calon guru menge-
depankan karakter dan melalui jalur
pendidikan khusus dengan persya-
ratan tertentu.

Kedua, orientasi kebijakan guru
jangan praktis-pragmatis berbasis
materi. Setiap kebijakan mesti lahir
melalui kajian ilmiah komprehensif,
sehingga bisa dipertanggungjawab-
kan. Kegagalan program sertifikasi
hendaknya tidak terulang. Tanpa ka-
jian, program beranggaran triliunan
rupiah itu justru menjadi bumerang.
Program instan ini malah melahirkan
pribadi-pribadi yang materialistis dan
konsumeristis, nihil peningkatan kuali-
tas profesional guru.

Pemerintah mestinya memiliki
grand design pendidikan dan pening-
katan kualitas guru. Prioritas utama,
karakter guru berbasis panggilan jiwa
dan bertanggung jawab. Profesi mulia
ini mutlak membutuhkan kualitas pri-
badi dan integritas moral, lalu keda-
laman ilmu dan keterampilan dalam
mendayagunakan metode serta me-
dia mengajar. Jika tetap mengabaikan
proses, dan berkesan semua orang bi-
sa menjadi guru, benang kusut masa-
lah guru sulit terurai.
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Guru Bukan Produk Instan

Kemenangan Koalisi Merah Putih
(KMP) untuk mendudukkan paket
usungan menjadi pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR),
memperbesar skor keunggulan men-
jadi 5-0 atas Koalisi Indonesia Hebat
(KIH). Berturut-turut kelompok ini me-
menangi pengegolan Undang-Un-
dang tentang MPR, DPD, DPR, dan
DPRD, Peraturan Tata Tertib, UU ten-
tang Pemilihan Kepala Daerah, pemi-
lihan pimpinan DPR, dan pemilihan
pimpinan MPR.

Dari rentetan kemenangan itu,
sejumlah substansi ”rawan kepen-
tingan” termaktub di dalam UU dan
arah keterwakilan rakyat. Dalam
tiga UU yang gol itu terdapat poin-
poin yang dipandang sebagai ke-
munduran pelaksanaan demokrasi
di Tanah Air, sedangkan konstelasi
kepemimpinan DPR dan MPR me-
muat potensi kerawanan dalam ide,
sikap, dan legislasi misalnya yang
menyangkut revisi UU tentang Ko-
misi Pemberantasan Korupsi
(KPK).

Persoalan yang sekarang meng-
hantui perjalanan pemerintahan baru
nanti adalah semangat perimbangan
kekuasaan atau sikap oposisi seperti
apa yang bakal dilancarkan oleh
KMP? Dengan semua pintu masuk
sudah dikuasai oleh KMP, bagaimana
pemerintahan Joko Widodo-Jusuf
Kalla melangkah dengan ide dan ke-
bijakan-kebijakan yang pasti bersing-
gungan dengan persetujuan parle-
men? Lalu bagaimana dengan ”posi-
si” rakyat?

Menggugat ”posisi” rakyat artinya
kita berbicara tentang realitas ter-
jadinya kesenjangan rasa keterwakil-
an. Apakah sikap dan langkah elite
politik di DPR itu benar-benar men-
cerminkan kemauan rakyat? Apakah
pergulatan manuver dan orientasi
para politikus di parlemen — yang da-
ri prosedur demokrasi diklaim seba-
gai ”wakil rakyat” — itu, menggam-
barkan keyakinan penghayatan atas
apa yang mereka tangkap dari aspi-
rasi dan kehendak rakyat?

Seorang pembaca koran ini
mengirimkan ungkapan keprihatinan.
Pada masa kecil, katanya, kita diajari
bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat. Akan tetapi,
dalam kenyataan, demokrasi dilaksa-
nakan dari partai politik, oleh parpol,
dan untuk parpol. Dari sisi pendidik-
an, realitas yang dilihat lebih kuat dari
teori yang diajarkan, sehingga ketika
anak-anak kita belajar, apa yang dili-
hat akan mengalahkan apa yang di-
ajarkan.

Artinya, panggung demokrasi di
Senayan sesungguhnya bukan pem-
belajaran yang baik bagi pendidikan
politik anak-anak kita. Banyak hal
yang muncul sebagai psuedo reality,
bukan realitas yang sebenarnya,
padahal itu ditangkap sebagai kenya-
taan yang ada. Proses-proses di
MPR dua hari kemarin memang ma-
sih lebih baik ketimbang di DPR tem-
po hari, namun sulit untuk tidak me-
nyebut Indonesia tengah mengalami
setback demokrasi yang mempri-
hatinkan.

Dari Parpol, oleh Parpol, untuk Parpol

Di Magelang, 12 orang tewas setelah minum oplosan.

Benar kata Soimah, “Ora ana gunane...”

*  *  *

Uang Rina diduga ditransfer ke anak-anaknya.

Emak polah anak kepradhah...

(Menganut jurnalisme oplosan, melayani semua)
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Mental Kerumunan Wakil Rakyat

Meski anggota DPR memiliki rekam
jejak terpelajar, performa bahasa
mereka berkarakter kelas rendah 

Oleh Surahmat

DRAMA Senayan memosisikan
Jokowi sebagai presiden terpilih yang
kalah koalisi dalam pertarungan politik di
parlemen dengan skor akhir 0-5. Koalisi
Indonesia Hebat (KIH) kalah dalam vot-
ing pengesahan UU Pilkada dan UU
MD3, paket pimpinan DPR dan alat-alat
kelengkapannya, peraturan tata tertib,
serta paket pimpinan MPR.

Setelah penguasaan parlemen oleh
Koalisi Merah Putih (KMP), Jokowi me-
nyadari tidak ada peluang mengubah kom-
posisi dukungan bagi pemerintahannya.
Tidak ada lagi tawaran bagi KMP untuk
mengisi kabinetnya nanti.

Sejak awal, kegagalan memecah
kekuatan KMP, se-

kaligus mencip-
takan keseim-
bangan koalisi,

ternyata disebabkan oleh faktor yang
’’sepele’’: keinginan SBYuntuk ditelepon
langsung oleh Megawati tidak kesampa-
ian. Komunikasi politik antara pimpinan
tertinggi Partai Demokrat dan PDIP itu
bumpet.

Di media sosial, netizen menanggapi
kejadian itu secara kocak. Terhadap
keluhan Puan Maharani yang tidak dite-
mui SBY setelah menunggu berjam-jam,
ada netizen berkomentar: ’’Mending
setengah hari, SBY menunggu ketemu

Bu Mega sudah 10 tahun!’’
Di mata sejumlah pengamat, kega-

galan itu patut disayangkan. Kebuntuan
lobi dan negosiasi PDIPdisebabkan partai
pemenang Pileg 2014 ini tidak menem-
patkan dirinya sejajar dengan partai lain,
dalam hal ini Demokrat, yang ingin digaet
ke dalam koalisi Jokowi- JK. Bagaimana-
pun, Demokrat masih berkuasa dan pu-
nya posisi tawar.

Akibatnya, PDIP bersama koalisinya
(Nasdem dan PKB) harus menelan
kekalahan beruntun di Senayan. Ada
yang menilai, mindset PDIP masih seba-
gai partai oposisi, bukan partai pemenang
pileg dan pilpres yang semestinya memi-
liki bargaining position terhadap partai-
partai lain. 

Mengingat kembali pidato Megawati
dalam Rakernas IV PDIP di Semarang,
akhir drama di Senayan itulah yang
dimakudkanya sebagai ujian. Ujian bagi
PDIP sebagai partai penguasa yang sela-
ma ini berada di luar pemerintahan.
Benar, reorientasi politik partai tidak

semudah membalik telapak tangan.   
Pelantikan Presiden

Dalam perebutan kursi pim-
pinan MPR, koalisi PDIP

sebenarnya berpeluang me-
nang setelah PPP ber-

gabung. Di atas kertas,
paket pimpinan MPR
yang diusulkan PDIP
didukung 529 suara
melawan 313 suara

pendukung paket pim-
pinan MPR yang di-

usung KMP.
Namun, paket KMP dengan men-

cantumkan Oesman Sapta (DPD) sebagai
salah satu wakil ketua, rupanya berhasil
memecah 132 suara DPD. Jangan lupa,
banyak anggota DPD yang juga berasal
dari partai-partai KMP. Senioritas dan
pengalaman tokoh dalam paket KMP
juga tampaknya menarik perhatian ang-
gota MPR.

Satu hal yang melegakan adalah per-
nyataan Zulkifli Hasan sebagai ketua MPR
yang baru. Dia menyatakan, MPR siap
melantik presiden dan wakil presiden terpi-

lih pada 20 Oktober nanti. Dia membantah
tudingan-tudingan bahwa pihaknya akan
menjegal dan mengganggu pemerintahan
Jokowi-JK dengan mengatakan, ”Itu pikir-
an yang aneh, kami siap sukseskan
pemerintahan dan pembangunan Indonesia
dari pusat sampai daerah.”

Pihak PDIP dan Jokowi juga sudah
memberi ucapan selamat kepada pimpin-
an MPR yang baru. Hal ini menandai tra-
disi demokrasi yang baik dalam awal
tugas lembaga yang secara ideologis pen-
ting itu. 

Dalam sistem ketatanegaraan Indo-
nesia setelah amendemen UUD 1945,
MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara.
MPR hanya salah satu dari lembaga-lem-
baga tinggi negara lainnya. Kendati demi-
kian, peran MPR dalam proses legitimasi
kenegaraan tetap penting. 
Sistem Presidensial

Salah satu dari lima kesepakatan
dalam amendemen UUD 1945 adalah
mempertegas sistem pemerintahan presi-
densial. Penguatan sistem presidensial-
isme bertujuan untuk menghadirkan sis-
tem pemerintahan yang kuat berdasarkan
prinsip saling mengoreksi dan mengim-
bangi (checks and balances). 

Pembagian kekuasaan (separation of
power) pada masing-masing lembaga
negara berpedoman pada prinsip tersebut.
Akibatnya, tidak ada satu pun lembaga
negara yang lebih tinggi dari lembaga
lainnya. Lembaga tertinggi negara diha-
puskan karena konsep kedaulatan tidak
lagi memberikan kewenangan luar biasa
pada lembaga tertentu. 

Kekuasaan tertinggi tetap berada di
tangan rakyat dan dijalankan menurut
UUD. Karena itu, presiden bertanggung
jawab kepada konstitusi (prinsip supre-
masi konstitusi). Lembaga presiden dan
DPR sederajat dan saling terpisah, tidak
bisa saling intervensi. Presiden tidak bisa
membubarkan parlemen dan sebaliknya. 

Praktik presidensialisme di Indonesia
tampaknya lebih dekat pada konsep
pemisahan kekuasaan dari Montesquieu
(Soehino, 2000). 

Kekuatan Presidensialisme
OlehAZaini Bisri

(Bersambung hlm 7  kol  1)


