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PIHAK Prabowo Subianto-Hatta
Rajasa rnempers iapkan perlawan an
politik serlus, Tim Capres-Cawapres
"Garuda Merah" telah menyiapkan
langkah mempersoalkan kecu-
rangan Pilpres 2Oi,4,jika putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) ternyata
menolak gugatan mereka, demikian
penegasan Fadli Zon, wakil ketua
umum DPP Partai Gerindra . (Tribun

Jogja,3,B/B).
Ada beberapa catatan yang

perlu diajukan untuk merangkai
sikap kubu PrabowoHatta sejauh ini.
Pertama, para dernokrat sejati
menempatkan proses elektoral
(pemilihan umum) sebagai prosedur
untuk nreraih mandat rakyat, bukan
untuk memuaskan nafsu kuasa
pribadi dan kelom poknya.

Kedua, demokrat sejati se-
nantiasa memercayakan proses
elektoral kepada mekanisrne dan
institusi demokrasi kredibel yang
tersedia, seperti Komisi pemilihan
Umum (KPU) dan MK yang membuka
diri terhadap partisipasi dan kontrol
publik, bukan merekayasa dan me-
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Siapa demagog itu? yaitu
mereka yang memiliki koneksi
kuatdan mendalam dengan rakyat
kebanyakan, mencitrat<an Oiri

mereka sendiri, serta mengancam
atau seketka merusak aturan
main, kode perilaku, dan institusi
yang ada, bahkan hukum.

Secara interrial, mereka me
remukkan aturan-aturan, institusl-
institusi, dan bahkan hukum
negara mereka sendiri; sedangkan
secara eksternal selalu berusaha

Bapak Bangsa Amerika Serikat,
dafam The Federatist paper,
mengingatkan bahaya dan an_

worst enemies of democracfl.
Dinamika politik kontemporer

mengajarkan ke@a pqra demokrat
di berbagai lapisan politik untuk

Euara KpU mendekaii final dan
klaim [<gmenangan tidak terbuKi

, menjegal mandat sebaglan besa
I ral<yat untuk kompetitoi.

i Ketiga, demokrat sejati me' nyadari bahwa kenegarawanan
daram kontestasi poritrt< mura- pernyataan prabowo, bahkan

. ta dukuhgan kepada pemerintahan

. kandidat yang menang.

. Dengan tiga indikator kon-

Keempat, setelah kans mem_
balikkan selisih delapan juta lebih
suara dirasa sangat berat, eba_
gaimana pernah diakui oleh Man_
tan Ketua Tim pemenangan pr+
bowo-Hatta, yang juga fu antan
Ketua MK, Mahfud Mb; mereka

untuk Pifpres 2OO4, satu da-
sawarsa yang lalu.

para pendukungnya digedung MK
sebelum mengajukan gugalan,
Prabowo menegaskan banwa
gugatan ke MK baru awal, bukan

sembiran rembaga survei krediber ;X[ti:,1i!il#ffil?iX,lll]:
tima pemenang pilpres.

Melihat tren sikap dan pe-
rilaku politik kubu prabowo, sa_
ngat mungkin "ancaman" perta_

saatyangsama, berpegangpada lTlti:rSlnjang 
tersebut akan

hasil lembaga survei-aOil-aOal kesejatian
yang mereka sewa. Sambil lalu, . dipersoal
1e1ekq menggembar-gemborkan berkontestasi daram. prosedur
klaim.,[gmgnangan versi real- oemot<raii. nprr-.gi jika merekacountKpu,22Juti. melakukan iitiir,"pbtitix ,nirxKetiga, begitu iekapitulasi menjegat prrio.n-viurniii;Llili"r'


