
Memimpikan Capres-Cawapres Unggulan 
 
Di tengah-tengah perdebatan mengenai pilihan pasangan capres-cawapres, terlintas di 
dalam pikiran mengapa kita harus dihadapkan pada pilihan sulit antara nomor 1 atau 
2? 
 
Terlepas dari figur cawapres, kedua capres memiliki kelebihan, namun juga memiliki 
kelemahan.  Entah itu disebabkan oleh tim kampanye kedua calon kurang giat 
menggali akar persoalan bangsa ini atau kedua capres terlampau berorientasi pada 
gaya orasi mereka masing-masing.  Singkat kata, kedua capres belum sepenuhnya 
menampakan figur pemimpin Indonesia unggulan.   
 
Sejujurnya terlepas dari latar belakang para capres, baik pilihan nomor 1 atau 2 
menawarkan kombinasi model kepemimpinan Indonesia ke depan.  Bangsa besar ini 
butuh pemimpin visioner, tegas, sekaligus terbukti mampu bekerja demi kepentingan 
rakyat. 
 
Tidak ada satu keraguanpun akan komitmen kedua capres.  Namun seandainya 
diperbolehkan untuk berangan-angan, capres-cawapres unggulan merupakan 
kombinasi karakter di atas. 
 
Menelisik kualitas Prabowo, terlihat model pemimpin visioner dan tegas ada pada 
dirinya.  Beliau mampu beretorika dengan baik, penuh semangat, menawarkan ide-ide 
bernuansa nasionalisme seperti penolakan terhadap intervensi asing. 
 
Sedangkan Jokowi, sedari awal sudah menegaskan bahwa model kepemimpinannya 
tidak asal bicara abstrak, namun menekankan pada efisiensi kerja dengan membangun 
sistem.  Beberapa tawaran seperti Kartu Sehat dan Kartu Pintar merupakan jawaban 
atas persoalan lemahnya kualitas sumber daya manusia bangsa ini. 
 
Pemimipin Politik Unggulan = Pemimpin Kharismatik+Pragmatis 
 
Pemimpin politik berbeda dengan eksekutif perusahaan, manajer di sektor swasta 
ataupun publik , ataupun pemimpin dalam hirarki militer.  Mereka memiliki legitimasi 
dan kewenangan kuat karena diberikan mandat oleh rakyat melalui pemilihan umum.  
Oleh karenanya setelah terpilih, mereka dapat mengeluarkan kebijakan 
mengatasnamakan rakyat (Morrell dan Hartley, 2006).   
 
Pemimpin politik unggulan diharapkan mengusung amanat rakyat dan 
mengembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan perlindungan, terutama 
generasi bangsa selanjutnya tanpa pilah-pilih.  Sesungguhnya inilah tugas berat 
seorang pemimpin politik unggulan, menyatukan antara harapan dan kenyataan. 
 
Prabowo jauh-jauh hari mencirikan dirinya lekat dengan kepemimpinan kharismatik 
ataupun transformasional.  Pemimpin kharismatik mampu menggerakan pengikutnya 
dengan dorongan kuat karakter pribadi sang pemimpin (House dan Baetz, 1979).  
Tampilan tegas beliau identik dengan karakter Soekarno, founding father kita.  
Begitupula gaya orasi Prabowo mengedepankan visi bangsa ke depan.  
 



Sedangkan Jokowi, lebih mencirikan gaya kepemimpinan pragmatis.  Kepemimpinan 
pragmatis mengedepankan kemampuan individu pemimpin mengatasi permasalahan 
organisasi (Connely et al., 2000).  Pemimpin seperti ini terbiasa mengatasi 
permasalahan didasari atas sensitivitas menilai pola hubungan sosial masyarakat 
sehari-hari (Mumford dan Van Doorn, 2001).  Oleh karena itu, Jokowi terbiasa 
dengan “blusukan” terlihat lebih sigap menawarkan solusi praktis terhadap persoalan 
dalam masyarakat. 
 
Membaca peta kekuatan dan kelemahan para capres kita, alangkah idealnya bila 
kepemimpinan kharismatik dan pragmatis dapat disatukan. Walaupun ini sekedar 
angan-angan, pilihan sekarang hanyalah memecah belah konstituen menjadi dua 
kutub berlawanan.  Besarnya rentang jumlah swing voters, mulai dari 14% (Populi 
Center, 2014) sampai dengan 41,4% (LSI 2014) dalam survei bulan Mei lalu 
menandakan bahwa banyak pemilih ragu akan pilihannya. 
 
Pemimpin Unggulan dengan “Mesin” Kabinet Unggulan 
 
Berbagai lapisan masyarakat mendesak pasangan capres-cawapres mengumumkan 
susunan kabinet mereka.  Namun sampai hari ini, nama-nama beredar baru sekedar 
spekulasi dari berbagai sumber. Baik pasangan nomor 1 maupun nomor 2 seolah 
menutup diri, tidak berani mengungkap siapa-siapa anggota timnya nanti. Kondisi ini 
sangatlah disayangkan mengingat susunan kabinet mencerminkan keseriusan kerja 
pemimpin di masa depan. 
 
Kembali pada pengandaian, kombinasi kedua karakter pemimpin dalam satu pasangan 
capres dan cawapres mensyaratkan dukungan “mesin” kabinet unggulan. Pilihan akan 
lebih mudah bila memang kedua calon sepakat menjadi duet pemimpin Indonesia 
kelak. Susunan nama dalam kabinet bayangan sementara ini beredar layak 
dipertimbangkan dalam membentuk kabinet unggulan.  
 
Dukungan orang-orang parpol memang masih diperlukan dalam membangun 
dukungan koalisi politik, namun alangkah baiknya bila sederet nama-nama dengan 
reputasi bersih dan kredibel seperti Anies Baswedan, Mahfud MD, dan Tri 
Rismaharini disatukan dalam kabinet unggulan.  Sementara ini, justru tokoh-tokoh 
potensial terlihat bersitegang demi mengusung dukungannya terhadap calon pasangan 
capres-cawapres tertentu.   
 
Kabinet koalisi unggulan dari kedua pasangan capres-cawapres akan lebih 
menjanjikan ketimbang menyaksikan kondisi putra-putri terbaik negeri ini terpecah-
belah.  Bayangkan jika bangsa Indonesia memiliki pemimpin visioner, tegas, dan 
mampu bekerja demi rakyat dengan dibantu oleh para ahli berdedikasi penuh di 
bidang masing-masing. 
 
Harapan Sekedar Harapan 
 
Alhasil, kombinasi kedua pasangan capres dalam satu pasangan capres-cawapres 
tentu sangat ideal. Prabowo sebagai seorang visioner, tegas karena digembleng oleh 
masa lalunya dalam dinas militer, bersandingan dengan Jokowi sebagai figur tak 
segan turun ke jalan menyapa masyarakat, menekankan aksi daripada fantasi.  



Begitupula susunan kabinet unggulan terdiri dari orang-orang pilihan, memiliki 
integritas baik dan berkomitmen tinggi terhadap pekerjaan. 
 
Namun demikian, harapan memang hanyalah sekedar harapan.  Kedua capres sudah 
memilih untuk berseberangan dengan menggandeng pasangan cawapres masing-
masing.  Orasi mereka baik di layar kaca maupun kampanye di ruang publik saling 
“membunuh” potensi lawan. Mereka seolah bagai musuh bebuyutan tak mungkin 
dipersatukan walau bagaimanapun. 
 
Demikian pula sejarah sistem pemilu Republik ini belum pernah mengijinkan 
terjadinya pecah kongsi setelah pendaftaran resmi pasangan capres-cawapres di  KPU. 
Kedua pasangan capres-cawapres akan tetap seperti ini sampai waktunya bagi rakyat 
Indonesia menentukan pilihan pada tanggal 9 Juli nanti. Artinya harapan memiliki 
pemimpin unggulan pun sirna. 
 
Akhirnya, menjatuhkan pilihan pada salah satu pasangan sudah pasti akan 
mengundang resiko gagal sama halnya seperti memilih pasangan lainnya. Pemilih 
Indonesia harus memaklumi bahwa pilihan pemimpin mereka bukanlah pilihan 
unggulan.  Kita hanya bisa berharap siapapun pasangan presiden-wakil presiden 
terpilih nanti sepenuhnya mengerti bahwa mereka masih harus terus berbenah diri 
menjadi pemimpin unggulan Indonesia. 
 
	  
	  
	  


