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KLATEN merupakan gambaran da
erah yang memiliki pola kepe
mimpinan keluarga yang rumit, 
karena suami istri menang dalam 
pemilu. Kita bicara tidak hanya 
dari sisi peraturan legal formal, 
tapi juga dari sisi etika juga men- , 
jadi persoalan.

Hal tersebut dikarenakan jabatan 
politik yang harusnya juga milik pub
lik, seolah-olah menjadi piala bergilir 
yang berlaku dalam satu lingkaran ke
luarga.

Sebenarnya di luar negeri, Amerika Seri-
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kat atau Filipina, yang keluar
ganya menjadi presiden juga 
tidak menjadi masalah. Te
tapi secara internal, dalam 
partai yang memunculkan itu 
ada proses yang yang bisa 
dipertanggungjawabkan, yak
ni akuntabilitas dan sebagai- 
nya. Meskipun ada hubung
an darah tetapi proses yang 
matang di tiap partai jadi ja 
minan bahwa seseorang 
yang memiliki hubungan da
rah dengan pejabat sebelum
nya pun tetap memiliki kuali
fikasi yang dibutuhkan.

Saya tidak tahu pasti da
lam proses internal partai 
yang mengusung suami is
tri, yang pada akhirnya bisa 
menjadi pejabat secara ber
giliran seperti di Klaten. Ka
laupun itu bisa dipertang
gungjawabkan, no problem.

Tapi kalau memang proses 
kandidasi secara internal 
bermasalah, hanya karena 
hal yang sifatnya transaksi
onal, saya kira ini menjadi 
persoalan yang sangat fatal 

- dalam prose kandidasi jabat
an publik. Akuntabilitasnya 
tidak hanya secara internal 
partai tapi pada masyarakat 
juga. Ketika seorang kepa
la daerah terpilih dan diawali 
oleh mekanisme internal par

tai, maka dia menjadi tidak 
lagi mewakili partai tapi jadi 
milik masyarakat di daerah 
tersebut.

Kemudian, ketika KPK ti
dak hanya berhenti pada 
satu figur, yakni Sri Hartini 
dan mulai mengarah ke Sri 
Mulyani, why not. Secara lo
gika, kalau model kepemim
pinannya sudah rumit begini, 
jangan-jangan memang ada 
apa-apanya.

Kecurigaan KPK bisa jadi 
berdasar karena proses ka- 
didasi dan pola kekerabat
an yang rumit memunculkan 
suatu kecurigaan bagaimana 
kok bisa secara kebetulan 
memunculkan ini. Makanya 
dikejar sampai hal yang ter
kait itu. Apa yang dilakukan 
KPK itu memang dalam kori
dor untuk menegakkan anti- 
korupsi di Indonesia.

Terkait modus mutasi ja 
batan, pejabat publik harus 
cuti dalam masa-masa kan- 
disasi karena setelah in- 
cumbent memiliki hubungan 
erat dengan pejabat sebe
lumnya, dan ini sangat ra
wan. Incumbent memiliki po- 
wer dan selama lima tahun 
menjabat, walaupun ia tidak 
di posisi sebagai kepala da
erah, kemudian istri atau su
aminya juga menjabat posisi 
yang diperebutkan, itu mem
berikan bekal yang tidak di
miliki kandidat lain. Oke, ka
lau itu dianggap wajar dan 
menjadi keuntungan karena
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memiliki hubungan kedekat
an dengan incumbent. 'T

Namun kemudian, birokra
si rawan sekali dipolitisasi 
oleh incumbent dengan ber
bagai cara dan alasan untuk 
pejabat publik yang memiliki 
akses. Bisa mempertukar
kan jabatan yang lebih pas 
dijabat siapa, tapi berujung 
setoran tertentu. Itu kena
pa pejabat cuti, untuk men
cegah agar tidak melakukan 
hal yang memengaruhi kepu- 
tusan strategis.

Kalau itu betul maka apa 
yang terjadi di Klaten seba
gai bukti bahwa kandidasi 
bisa memanfaatkan birokrasi 
sebgai pintu masuk melaku
kan upaya pemenangan pe
milu. Belum lagi penyalahgu- 
naaan anggaran bansos dan 
lain-lain.

Kemudian tentang bu
pati dan wakil bupati yang 
ada dalam ruang KPK, ka
lau yang biasa terjadi wakil 
bupati akan naik, kemudian 
akan diangkat wakil bupa
ti baru. Tapi kalau ini yang 
terjadi mungkin sekali ditun
juk PLT oleh kemendagri tapi 
PLT kan memiliki keterba
tasan pengambilan keputus- 
an strategis, sangat kasihan 
masyarakatnya.

Itulah kenapa bahwa pro
ses perebutan jabatan pub
lik harus berfungsi karena 
kaitannya tidak kepentingan 
kekuasaan tapi kepentingan 
masyarakat luas, (kur)


