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“Kempen kepimpinan melalui teladan yang merupakan dasar-dasar yang

berkehendakkan satu tindakan sosial dan etika kerja yang positif. Ini akan mengubah

pemikiran dan budaya masyarakat itu kepada sesuatu yang progresif iaitu ke arah kemajuan

dan kemakmuran negara”. Demikian Mahathir Mohamad mengungkapkan betapa

pentingnya tindakan nyata dalam proses sosialisasi politik seorang tokoh. Itulah yang

membuat dia bertahan lama dalam hati masyarakat Malaysia kebanyakan, walau tidak lagi

menjabat sebagai perdana menteri.

Pemikiran itu setidak-tidaknya harus menjadi pegangan para cagub/cawagub, yang

saat ini tengah memulai masa kampanyenya di Jabar. Pendidikan dan Keterbukaan

informasi melalui mass media dan jaring media sosial lainnya, telah membuat masyarakat

pemilih kita kian cerdas, kritis, dan objektif. Tindakan seremonial, retoris, jargon populis,

alegoris, dan membuat janji palsu, sampai politik uang (di dalamnya pork barrel politic)

akan menjadi perbuatan sia-sia. Bila selama menjalankan tugas kepublikannya tidak

banyak yang dia lakukan.

Kelima pasangan cagub/cawagub pada umumnya pernah menduduki jabatan publik

dengan tingkat kewenangan dan lingkup geografis berbeda, itu memberi bekal popularitas

walau bisa berbeda derajatnya satu sama lain. Namun popularitas tidak linear dengan

elektabilitas. Contoh yang sangat jelas, adalah kemenangan Jokowi di Jakarta. Dia hanya

pejabat wali kota di kota yang bukan ibu kota propinsi, jauh dari Jakarta lagi. Sementara

pesaingnya, rata-rata punya nama dan bereputasi nasional, dan juga petahana yang amat

mengenal betul Jakarta. Walaupun Jokowi belum melakukan gebrakan nyata namun sejauh

ini telah memberikan tingkat kepuasan yang luar biasa kepada warga Jakarta. Dengan sikap

yang bersahaja, tekad yang kuat, dan keiklasan dalam berperilaku. Bila pun ada yang suara

sumbang yang menyudutkan Jokowi maupun Ahok, faktanya suara tersebut tidak membuat

warga bergeming. Alih-alih terpengaruh, warga balik memaki pihak yang bersuara

sumbang itu. Farhat Abas telah merasakan hal itu.



Fenomena Jakarta bisa menjadi cermin bagi pemilih di Jabar. Selain kantong-kantong

suara gemuk di Jabar memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Jakarta. Juga pada

dasarnya masyarakat Jabar memiliki sense of change yang tinggi. Ini bisa dilihat dari

kecenderungan memilih pasangan Hade di tahun 2008, yang mampu menyingkirkan semua

ramalan dan survei yang dilakukan saat itu.

Pemilih Jabar membuktikan bahwa popularitas, politik uang, banyaknya spanduk dan

baliho serta kedudukan petahana bukan segalanya. Kala itu mereka menuntut perubahan

untuk keluar dari kepengapan. Walaupun boleh jadi sebagian besar dari harapan itu, saat

ini tidak tercapai, kepengapan itu nyatanya masih ada di sekitar keseharian mereka. Saat

ini, mereka dengan tingkat kekritisannya tetap mendambakan perubahan, dengan

perbendaharaan pengetahuan tentang penyikapan isyu kampanye yang lebih selektif lagi.

Dengan perbendaharaan pengalaman dan kecerdasan semakin baik, akan berdampak

pada tingkat objektivitas pemilih, khususnya pada swing voters. Berbicara swing voters

diduga jumlahnya akan bertambah seiring dengan terbukanya kedok kepalsuan para

politisi dalam melakukan praktik korupsi. Ternyata korupsi mampu melewati batas-batas

kesucian yang sering ditausyiahkan. Merekapun melihat dengan terang benderang dan

mencatat, sering terjadi praktik-praktik kurang etis dari para kandidat pilgub selama ini

yang mengganggu rasa keadilan, sekaligus kenyamanan hidup mereka. Pemasangan baliho

sepanjang tahun di tempat-tempat kurang pantas tanpa kejelasan dalam penunaian

kewajiban membayar pajaknya, menyebabkan hak mereka terganggu, untuk menikmati

lingkungan yang bersih dan sehat, sampai pada hak untuk menikmati dana hasil pajak

untuk pendidikan anak-anak mereka dan infrastruktur yang lebih baik.

Dengan demikian, masa kampanye ini seyogyanya menjadi masa pertobatan bagi

para kandidat untuk menyadari kekeliruannya selama ini. Lakukan kampanye yang

membuat rakyat percaya dan akhirnya dicintai. Belajar dari Jokowi, saat kampanye tidak

banyak spanduk, baliho dan iklan yang dia buat. Malahan sempat difitnah, dia hadapi

dengan bijaksana. Saat di putaran akhir ternyata dia harus berhadapan dengan lawan yang

didukung partai-partai besar, dia katakan kurang lebih, “Siapa yang tidak takut? Jelas takut,

tapi biar saya berkoalisasi dengan rakyat saja”. Pernyataan yang sangat jujur, ternyata

rakyat tertarik, dan ketertarikan itu bisa dipertahankan sampai kini. Saat menyambangi

korban banjir, masyarakat masih bisa tersenyum menyambut gubernurnya dengan



sukacita, walau di saat yang sama sebagian badan mereka terendam air dan rumahnya

penuh dengan lumpur.

Buatlah hal yang positif dengan keikhlasan yang sesungguhnya. Katakan di masa

kampanye ini apa yang sebenarnya telah, dan dapat diperbuat untuk kebaikan rakyat. Bila

gagal katakan gagal. Bila berhasil biarkan masyarakat sendiri yang merasakannya.

Berbicara kegagalan, masyarakat Sunda itu pada dasarnya pemaaf (toleran), namun tidak

akan mudah melupakan (neuteuli). Kemenangan dengan mengahalalkan segala cara hanya

untuk meraih jabatan gubernur atau wakil gubernur, selain membuat rakyat menderita,

juga membuat hutang anda bertambah di hari kelak. Untuk bagian akhir dari tulisan, ada

baiknya kembali diresapi perkataaan Mahathir Muhamad, “Anda bisa belajar dari kesuksesan

ataupun kegagalan. Tetapi, Anda tidak akan pernah bisa belajar dari kebohongan”. cag.


