
Sanksi Tegas  
KPU dan BAWASLU yang mempunyai 
kewenangan harus bertindak tegas bila 
ada penyimpangan di lapangan harus 
diberi sanksi agar tidak akan terjadi 
lagi. Dan kita sebagai pemilih juga harus 
selektif jangan pilih calon yang biasa 
menggunakan kata tak pantas.

DALAM waktu dekat ini tepat-
nya tanggal 18 Maret 2013, 
masyarakat NTT akan me-
milih pemimpinnya yang 

baru. Banyak sekali harapan masya-
rakat terhadap gubernur baru yang 
akan memimpin provinsi yang ber-
penduduk sekitar 5 juta jiwa ini. 

Hal ini tidak terbantahkan karena 
masih banyak permasalahan yang 
dihadapi oleh masyarakat NTT. Ke-
miskinan, kekeringan, kesehatan, air 
bersih, transportasi, energi, rawan 
pangan, ekonomi masyarakat, pela-
yanan terhadap masyarakat, korupsi, 
dan  degradasi lingkungan merupa-
kan beberapa pekerjaan rumah yang 
harus dikerjakan oleh  gubernur 
mendatang. Untuk menyelesaikan 
pekerjaan-pekerjaan tersebut tentu-
lah tidaklah mudah.

 Oleh karena itu, dibutuhkan pe-
mimpin baru yang memiliki passion 
dan komitmen untuk melakukan suatu 
terobosan dan perubahan di  Provinsi 
NTT, agar provinsi yang kita cintai 
ini dapat berdaya untuk keluar dari 
rantai permasalahan yang melilitnya 
tersebut.

Saya sangat meyakini bahwa kelima 
kandidat pasangan gubernur dan wakil 
gubernur yang akan bertarung dalam 
Pilgub NTT ini telah mempersiapkan 
visi, misi, dan program yang cemerlang 
dalam rangka mengatasi berbagai per-
masalahan yang telah saya sebutkan di 
atas. Apalagi hampir semua pasangan 
calon gubernur tersebut mempunyai 
tim pakar yang menggodok visi, misi, 
dan program yang akan dijalankan 
ketika mereka terpilih. 

Implementasi Visi dan Misi
Hal yang menjadi pertanyaan u-

tama adalah apakah mereka sanggup 
mengimplementasikan visi, misi, dan 
program yang telah mereka tawarkan 
kepada masyarakat? Apakah pikiran, 
perkataan dan janji-janji mereka 
pada masa kampanye sejalan dengan 
tindakan mereka setelah mereka ter-
pilih? Itulah sebenarnya yang menjadi 
concern rakyat NTT.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berda-
sarkan fenomena yang ada, sebagian 
besar masyarakat  merasa apatis ter-
hadap pemimpinnya. 

Bagi masyarakat kelas bawah, me-
reka beranggapan bahwa siapa pun 
yang memimpin, pasti setelah terpilih 
cenderung untuk melupakan mereka. 
Ini berarti bahwa setelah terpilih para 
pemimpin/pejabat, cenderung akan 
lupa dengan janji-janjinya pada saat 
kampanye. Untuk masyarakat kelas 
menengah yang notabene orang-orang 
yang mempunyai cukup pendidikan 
dan modal, mereka beranggapan 

bahwa siapapun yang memimpin sama 
saja atau business as usual. 

Hal ini menunjukkan bahwa mereka 
sudah habis harapan bahkan mung-
kin frustasi dengan pemimpin atau 
pejabat yang memerintah. Fenomena 
ini yang sebenarnya kita semua tidak 
harapkan dalam Pilgub NTT karena 
kita sadar bahwa masyarakat NTT 
masih membutuhkan pemimpin yang 
bersih, transparan, dan profesional 
serta mampu melakukan berbagai 
perubahan di segala lini sehingga da-
pat membawa masyarakat NTT kepada 
kehidupan yang lebih beradab. Kalau 
meminjam istilah rekan saya Bung 
Wilson Therik (opini Victory News, 1 
Maret) NTT membutuhkan pemimpin 
yang “berani dan tegas” dan dapat me-
lakukan “terobosan”.

Untuk melakukan perubahan tentu 

tidaklah mudah karena apabila kita 
bicara tentang perubahan dalam su-
atu sistem maka satu elemen berubah 
yang lain pun harus ikut berubah. 
Sebagai contoh, mesin baik itu yang 
ada pada mobil, motor maupun me-
sin pabrik merupakan satu kesatuan 
sistem yang terdiri dari berbagai 
macam komponen. Apabila salah satu 
komponen digerakkan maka kom-
ponen lainnya pun harus bergerak 
sehingga menciptakan suatu harmoni 
yang menghasilkan energi yang dapat 
digunakan oleh yang empunya mesin. 
Dapatkah dibayangkan apabila ketika 
salah satu komponen dari mesin ter-
sebut digerakkan dan komponen lain 
tidak bergerak? 

Akibat utama mesin tersebut bisa 

mati, atau mungkin terbakar dan bisa 
juga bekerja tidak maksimal. Itu sudah 
merupakan hukum alam yang dalam 
istilah ilmu alam disebut “hukum 
aksi reaksi”, tinggal aksinya apa dan 
reaksinya bagaimana serta bagaimana 
mengantisipasi reaksi yang terjadi.

‘Mesin’ Pemprov NTT
Fenomena yang sama juga terjadi 

pada ‘mesin’ yang namanya Pemerin-
tah Provinsi NTT yang akan digerakkan 
oleh ‘montir’ barunya. Apabila montir 
tersebut ingin menggerakkan dan 
meningkatkan kinerja mesinnya agar 
mencapai performance yang efektif dan 
efisien maka montir tersebut harus 
melakukan berbagai action. 

Patut dipertimbangkan bahwa action  
yang dijalankan untuk melakukan per-
ubahan tersebut pada awalnya pasti 

tidak mudah dan membutuhkan per-
hatian dan energi yang besar karena 
ini juga merupakan hukum alam. 

Ibarat anak yang berumur sekitar 
setahun, ketika mereka mulai berlatih 
untuk berjalan pasti sering jatuh tetapi 
ketika telah lancar anak tersebut bisa 
berjalan bahkan berlari sambil ber-
main dengan orang-orang terdekatnya, 
atau ketika orang ketika permulaan 
ingin melatih bersepeda awalnya 
pasti tidak mudah karena sering jatuh 
dan malahan sampai luka, dan ketika 
lancar maka orang tersebut dapat ber-
sepeda ke mana saja yang dia inginkan. 

Hal ini juga sama dengan “konsep 
perubahan” yang nanti akan dijalan-
kan oleh “pemimpin NTT” mendatang, 
karena ketika mereka akan membuat 

suatu terobosan “perubahan” untuk 
mengimplementasikan visi, misi, dan 
programnya pasti pada awalnya mem-
butuhkan energi yang tidak sedikit. Di 
sini dibutuhkan kejelian mereka untuk 
memilih, memilah  dan membuat pri-
oritas tentang  “program/isu/masalah 
apa yang butuh perubahan yang cepat 
dan mendasar namun tidak menim-
bulkan turbulensi sosial yang besar di 
masyarakat. Bagi saya, permasalahan 
tentang korupsi, transparansi, dan 
profesionalitas merupakan prioritas 
utama yang harus dilakukan oleh pe-
mimpin baru. 

Perubahan paradigma dari pe-
mimpin yang harus dilayani menjadi 
pemimpin yang menjadi pelayan ma-
syarakat harus dimulai oleh pemimpin 
NTT yang baru dan harus diikuti oleh 
jajaran birokrasinya. Apabila ada 
oknum dalam jajaran birokrasi tidak 
dapat mengikuti irama pemimpinnya 
maka oknum tersebut yang ditinggal-
kan dan diganti dengan orang lain yang 
lebih berkompeten.

 Selain itu sebagai wakil Pemerin-
tah Pusat yang ada di daerah maka 
gubernur baru NTT diharapkan juga 
dapat mengelaborasi kewenangannya 
sebagai kepala daerah Provinsi NTT 
dan wakil Pemerintah Pusat yang ada 
di daerah, sehingga seluruh program 
pembangunan di masing-masing ka-
bupaten dan antarkabupaten dapat 
berjalan dan terintegrasi secara baik.

Apabila perubahan tersebut telah 
berjalan dengan baik maka untuk men-
jaga ‘performance’ dan keberlanjutan 
dari program-programnya, pemimpin 
baru harus melakukan kontrol secara 
terus-menerus terhadap sistem yang 
telah mereka bangun. Semoga pikiran, 
perkataan, dan janji-janji mereka pada 
masa kampanye dapat ditindaklanjuti 
setelah mereka terpilih sehingga hara-
pan-harapan masyarakat NTT segara 
terwujud dan masyarakat NTT dapat 
keluar dari berbagai permasalahan 
yang dihadapi. 

Dalam hemat saya, perubahan-per-
ubahan tersebut harus mulai dilaku-
kan sekecil apapun proses perubahan 
itu karena seperti apa yang Mother 
Teresa katakan “We cannot do great 
things but we can do small things with 
great love”. Sekali lagi semoga peru-
bahan itu segera terwujud. Salam.
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MASYARAKAT harus mencermati hal ini karena 
olokan yang dilakukan antarpaket sebenarnya dia 
mencabik baju di dada. Memang betul kata pepa-
tah “bintang di langit dapat dibilang tapi arang di 
muka tidak sadar“. Rakyat perlu menilai para kan-
didat, siapakah yang pantas jadi pemimpin bukan 
penguasa. Karena olokan yang dilakukan antar-
paket merupakan tanda seorang penguasa bukan 
seorang pemimpin. Kampanye hitam adalah ben-
tuk pembunuhan karakter. Parpol harus bertindak 
cepat dan tepat dalam mengklarifikasinya. Mari 
menjaga kebersamaan dan persaudaraan sejati di 
daerah ini, jangan sampai rakyat dikotak-kotak-
kan. (Neno Anddreas Salukh dan Huller Herman)

PERJANJIAN yang dibuat tapi tanpa komitmen 
dan kesadaran yang murni, hanya akan menjadi 
slogan? Para calon bisa melempar kesalahan pada 
tim sukses. Dengan komitmen, calon dapat mem-
beri ketegasan pada tim sukses untuk tidak salah 
berkata-kata. Kampanye hitam dibutuhkan, agar 
jadi referensi sekaligus mendidik publik untuk 
mulai gunakan rasio dan meninggalkan primor-
dialisme dalam memilih. Jika terwujud, maka kita 
telah selangkah lebih maju dalam pembelajaran 
politik. Calon yang menggunakan kampanye hi-
tam, menunjukkan ketakutan dalam bersaing dan 
minimal telah membangun sikap amoral yang 
mungkin akan terbawa ke dalam kepemimpinan-
nya. Pemilih di NTT harus mampu menilai dan 
menentukan pilihan yang tepat. (Jhony Manoe)

SEMESTINYA momentum Pilgub NTT ini dijadikan 
ajang pendidikan politik yang baik bagi rakyat NTT. 
Harus kita akui bahwa proses demokrasi di Indone-
sia, khususnya di NTT masih tertatih-tatih. Sehingga 
semestinya dengan menyadari fakta ini, para poli-
tisi kita bisa menjadikan momen hajatan politik se-
perti ini untuk mentransferkan pendidikan politik 
dan demokrasi yang santun, elegan, dan berbudaya. 
Sebuah fakta miris  di Manggarai Barat dan TTU ha-
rus segera dieliminir, sehingga pengaruhnya tidak 
meluas ke daerah lain dan menjadi momok bagi 
proses berdemokrasi di NTT.  Saran saya bagi para 
calon maupun para jurkam dan tim sukses, marilah 
bekerja dengan hati yang bersih dan dengan cara 
yang terhormat pula. Tuhan memberkati perjuan-
gan bapak/ibu sekalian. (Maks Fioh)

SEYOGYANYA pakta integritas itu tidak perlu di-
tandatangani, namun biarlah ia berlaku sebagai 
aturan. Saya heran mengapa ke-5 calon kandidat 
ini menurut saja untuk menandatangani aturan 
dari KPU ini. Bila alasan penandatangan pakta ter-
sebut sebagai aturan dari KPU sebagai penyeleng-
gara pemilu yang wajib dilakukan kandidat maka 
pertanyaan sekarang adalah apakah KPU berani 
memproses ukum apa yang sudah terjadi di Mabar 
dan TTU? KPU jangan hanya bisa buat aturan tapi 
sebaiknya juga punya nyali dalam memberlaku-
kannya. Jangan bisanya cuma kasih peringatan se-
dangkan aturan yang dilanggar jelas tertera pada 
pasal yang ditandatangi. (Mardaan Son)

SALING menjatuhkan di dunia politik itu bukan hal 
baru lagi demi popularitas diri setiap para ambi-
sius, para serakah kekuasaan. Jangan karena punya 
kepentingan segelintir orang saja lalu merusak citra 
politik. Politik hitam sama artinya dengan menjual 

Jaga Kebersamaan dan 
Bangun Persaudaraan

Saat yang tepat untuk 
Gunakan Rasio

Ajang Pendidikan Politik 
bagi Masyarakat NTT

Fungsi Pakta Integritas  
dan Penegakan Aturan

BLACK campaign sudah menjadi kultur bagi beber-
apa kandidat atau kontestan dalam menjatuhkan 
lawan politiknya/kontestan lain. Mencari kelema-
han atau membuat isu negatif terhadap kontestan 
lain demi meraup suara. Kampanye hitam bukan 
saja dilakukan oleh kontestan tetapi faktor tim 
sukses yang terlalu fanatik untuk memenangkan 

Kandidat Harus 
Bertarung secara Sehat

calonnya. Seharusnya kontestan bertarung sehat, 
saling membangun demi tercapainya suatu sin-
ergitas dalam menyejahterahkan rakyat. Pesta 
demokrasi tinggal beberapa hari lagi memilih pe-
mimpin NTT lima tahun ke depan. Untuk itu ke-
pada kandidat bertarunglah secara sehat, jangan-
lah melihat jarum kecil di seberang pulau, tetapi 
balok di depan mata tak dilihat. (Derry Dapa)

Jangan Korbankan 
Harga Diri untuk Kuasa

ayam beli sapi, karena ketika orang seperti itu men-
jadi pemimpin di lembaga birokrasi. Maka saat itu 
pula tercipta sejarah baru berjudul “derita rakyat 
tak akan berakhir karena korupsi” berkepanjan-
gan. Dalam berpolitik ada etikanya dan juga moral. 
Manakah wujud dari moralitas komitmen berinteg-
ritas itu kalau perilaku berkampanye berdampak 
buruk? Apakah di NTT ini tidak ada lagi sosok pe-
mimpin yang tahu diri atau tidak ada lagi harga diri 
karena rasa ambisinya melebihi kesadaran moril 
mengejar kursi panas. (Yonatan Ati Gui)
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Ambisi atau Ambisius

AMBISI boleh jangan sampai ambisius 
menduduki jabatan. Sehingga memakai 
segala cara untuk berkuasa. Jadi guber-
nur atas rakyat bukan gubernur atas 
diri sendiri atau kelompok tertentu. Gu-
bernur yang berambisi tidak melayani 
rakyat dengan baik yang ada korupsi.

Sehat berkampanye
BERKAMPANYELAH yang sehat. Tun-
jukkan kelebihan kita tanpa harus 
mematikan lawan dengan menjelek-
jelekkan saingan.

Kembali pada Rakyat

KALAU sudah seperti ini, maka se-
karang kembali kepada masyarakat 
dalam menentukan pilihan dengan 
menilai masing-masing calon. Jika 
yakin maka pilihlah, jika tidak maka 
lebih baik golput daripada menyesal 
di kemudian hari.

memberi ‘Hopis’ merah
SEBAIKNYA dalam pakta tersebut 
jangan tertera ‘3-18 bulan hukuman 
bagi yang melanggar’ tapi ‘akan di-
berikan hopis merah bagi yang tidak 
melanggar’. Setidaknya jadi motivasi 
berperilaku layaknya zaman kanak-
kanak dulu.

Pencerahan Politik
JADIKAN pesta demokrasi NTT seba-
gai ajang pembauran kebangsaan. 
Mesin politik alias partai politik 
pengusung paket diharapkan mampu 
memberi pencerahan politik untuk 
rakyatnya.
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