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Joko: Ini Catatan Buruk Demokrasi

..,. Pengamat Politik Nilai Parpol Minim Kader Berkualitas
SEMARANG, TRIBUN - Se·
Jurnlah pengamat polltlk dart
beberapa perguruan tlnggl di
Semarang. menyayangkan
slkap �urnlah partal polltlk
(parpol) di Jateng. Pasalnya.
Jelang setahun pelaksanaan
Pemillhan Gubernur (Pilgub)
2018. maslh ada parpol yang
belum mengumumkan ba
kal calonnya
Padahal. menurut penga
mat polltlk dari Unlversltas
Wahid Hasytm [Unwahas)
Semarang. Joko Prthatmo
ko. mestlnyajlka llgur bakal
calon dlmunculkan sejak
awal. masyarakat blsa me
nilal leblh dalam rekam Je·
Jaknya.
s
Termauk
blsa mengeta
hul llgur tersebut leblhjauh.
Parpol pun btsa dluntung-

kan secara tak langsung.
karena btsa lebth panJang
membertkan eclukast polttlk
ke masyarakat.
"Kurang setahun Pllgub
tapt maslh ada yang belum
mengumumkan calon. int
sangat dlsayangkan." kata
nya. Rabu (l0/5).
Joko mellhat, maslh ba
nyak parpol yang belum
mengumumkan bakal calon
karena mereka tak memll1ki
kader yang berkual1tas. Se
htngga tak memllikl keper
cayaan dirt untuk munctll
leblh awal. Justru btasanya
parpol malah memtu1cullcan
calon mendekaU akhtr wak
tu pendaflaran di KPU.
"Bahkan htngga kinl ada
parpol yang belum meng
umumkan proses dan me-

STORY HIGHLIGHTS• Sejumlah pengamat politik
di Jateng menyayangkan
belum banyak Parpol yang
mengumumkan figuruntuk
cal on Pilgub Jateng
• Mereka menilai hal itU
disebabkan minimnya kader
Pa rpol yang berlolal itas
• A�san Parpol belum
memunculkan figurkarma
masih mengirrventarisir
kantsme penJartngan calon
ke masyara.kat. lnl menan
dakan bahwa partat Juga
Udak punya ntat untuk me
lakukan pendldikan polltlk. •
tandasnya.
Ia menyarankan. parpol
sebalknya leblh awal meng·

umumkan tahapan clan me
kanlsme penyartngan dan
penJarlngan bakal calon ke
masyara.kat. sehtngga ma
syarakat blsa tkut menga
wal. Jlka tak dllakukan
seJak awal. hal tnl menJadl
pendtdikan pollttk yang bu·
ruk.
• Artlnya tidak ada edukasl
dart seJumlah parlal polltlk.
lnt catatan buruk demokara
sl dJ Jateng." tandasnya.
Sementara ltu. pengamat
polltik dart Untversttas Dl
ponegoro [Undlp) Semarang.
Teguh Yuwono menllal saat
ln1 mestlnya sudah saatnya
mengumumkan nama baltal
calon gubernur yang dlu
sung, untuk mendapat um
pan ballk dart masyarakat.
Parpol yang klnl telah

mengumumkan. baru se
bagtan. yaknl Partal Gertn
dra melalut Abdul Wachld.
Partal Kebangkltan Bangsa
(PKBJ melalut Marwan Jafar.
Partat Golkar melalut Wtsnu
Suhardono.
Sedangkan PDlP yang
memlllk1 Jumlah kurst ter
banyak. belum mengumum
kannya. mesld terdapat flgur
kader Internal yang memillkl
popularltas cukup balk di
antaranya Gubernur Jateng
GanJar Pranowo. serta terda
pal Bupatl Kudus Muslbafa.
Teguh menyanmkan. par·
pol mesllnya blsa percaya
dirt mengusung kadernya.
Akan leblh balkjlka tlap par·
pol blsa memunculkan bebe
rapa nama dart lntemalnya.
mlsalnya ftgur GanJar Pra-

nowo dan Musthofa di PDIP.
·Nama yang dlaJukan eut
polltlk akan dlrespon aleh
masyarakat. Teorl kompetlsl
suplydan demand harus Im
bang agar warga Jateng blsa
memlllh sosok yang paling
pantas sebaga1 pemlmptn.·
Jelasnya.
Pengamat polltlk dart Un
dip Semarang lainnya. yaitu
Suslla utomo mengungkap
kan. dart basil survel yang
pthaknya lakukan dua kait.
masyarakat pemilJh di Pll
gub merupakan representasl
dart Pemllu Leglslalif (Plieg)
sebelumnya. Trad.Isl di Ja
teng Int tentu menguntung
kan PDlP.Ketua DPW PPP
Jateng. Masruhan Syamsu
rte. mengatakan. PPP saat
tnl maslh melakukan lnven-

tartsast kader-kader Internal
yang memllikt kelayakan
untuk dlajukan sebagal ba
kal calon.
MKalau kaml sudah pu
nya llgur yang leblh populer
dan elektabllltas t:1nggl baru
kaml akan blcara. apakah
untuk dJusung sebagat ca
Ion gubemur ataukah wak11
gubemur.· kata Masruhan.
Ketua Bldang Kesehatan,
Perempuan dan Anak OPP
PD lP. Sri Rahayu. saat di
Semarang belum lama lnl,
mengungkapkan. DPP su
dah mengtntrukstkan ke
pada DPD PDlP Jateng dan
DPC· DPC PDlP se Jateng
segera mengusulkan nama.
balk untuk bakal calan gu
bemur maupun bakal calon
wakil gubernur. (bad)

