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Abstract
Effective presidential rhetoric is an important issue. This study
investigated the argumentation of President Susilo Bambang
Yudoyono’s State of Nation Address 2006. The argumentation to
investigate encompasses claim, narration, explanation, and
evaluation which consists of validity, reliability and significancy.
Content analysis is employed by investigating every word,
phrase, and discourse in the text. It is discovered  that the address
does not belong to the rhetoric of crisis, and it puts more
importance on economy than most other issues, and it was
prepared to avoid controversy.  It was dominated by narration
than  other  elements  of  argumentation,  and  it  was  a  lack  of
evaluation which consists of validity, reliability and significancy.
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LATAR BELAKANG
Retorika adalah alat yang digunakan oleh seorang penutur untuk meyakinkan
orang lain dalam melakukan tindakan khusus tertentu. Politikus akan
menggunakan retorika secara efektif, karena tidak saja retorika itu digunakan
untuk meyakinkan dan mengarahkan sebuah tindakan, tetapi retorika itu sendiri
adalah sebuah tindakan, dan dapat digunakan sebagai alatnya. Pemimpin yang
efektif sangat mengandalkan retorika untuk menyampaikan visinya. Retorika
tidak ada kaitannya dengan apa yang baik dan tidak baik, tetapi hanya apa yang
efektif dan yang tidak efektif (Yuravlivker, 2006). Dengan demikian, retorika
memberikan sebuah signifikansi kepada sebuah kebijakan.

Sekalipun penelitian retorika sekarang sudah meluas ke segala profesi;
misalnya, dalam bidang korporasi, keagamaan dan sebagainya, hingga saat ini
penelitian retorika masih juga banyak yang terpusat pada retorika politik yang
dilakukan oleh seorang presiden (Stewart, 2004). Retorika presiden akan tetap
menjadi menarik, karena presiden adalah pimpinan tertinggi sebuah negara,
dan menentukan kepentingan-kepentingan luar negeri dan dalam negeri.
Dengan kata lain, seorang presiden sangat menentukan dalam mendefinisikan
status negaranya; misalnya, bagaimana seharusnya Indonesia itu, dan apa
Indonesia itu. Sekalipun Indonesia sangat beragam dan merentang karena
masyarakatnya sangat berbeda menurut jabatan, kekayaan, pendapatan,
pendidikan, kesempatan, etos kerja, ras, agama, tempat tinggal, minat, dan
seterusnya, seorang presiden memiliki kewajiban mendefinisikan apa yang
dimaksud dengan Indonesia itu. Presiden memiliki posisi  utama dalam
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membangun identitas bangsa. Retorika presiden dapat mempersatukan seluruh
negeri, tetapi retorika presiden juga dapat memarjinalisasikan kelompok
tertentu dalam retorikanya, karena mungkin kelompok itu dianggap bukan
kelompok ideal bangsa. Misalnya, koruptor atau pelaku kejahatan tertentu.

Sebelum akhir abad ke 20 lembaga kepresidenan adalah lembaga
administratif yang tertutup, dengan kantor yang sama sekali tidak retoris.
Namun, setelah itu, ada perubahan yang sangat jelas pada lembaga
kepresidenan. Presiden perlu berbicara kepada senator dan kepada publik untuk
memimpin dan memerintah. Bung Karno, Fidel Castro, John F. Kennedy
adalah presiden-presiden yang sangat retoris. Presiden Amerika Serikat
Lyndon Johnson, misalnya, adalah seorang ahli retorika yang dapat
menggunakan bahasa yang dramatis dalam komunikasinya dengan masyarakat.
Presiden Lyndon Johnson juga pandai menggunakan latar belakang
kehidupannya dalam membangun metafora yang digunakan dalam retorikanya.

Presiden perlu menggunakan retorika secara efektif bila ingin
mentransformasikan gagasannya menjadi tindakan. Amerika Serikat adalah salah
satu contoh negara yang kepresidenannya berciri retoris. Retorika populer dan
retorika massa telah menjadi alat utama kepemimpinan presiden pada 1 abad
terakhir ini. Retorika adalah sebenarnya governance itu sendiri.  Seorang
presiden tidak lagi hadir dalam bahan cetak yang formal, tetapi melalui layar
kaca dengan representasi yang sangat interpersonal (Yuravlivker, 2006).

Retorika presiden juga menjadi sangat penting karena merupakan
manifestasi dari kepemimpinan ekonomi dan politis, baik di dalam maupun
luar negeri. Ekonomi dan politik adalah dua aspek yang saling kait-mengait
dalam kepemimpinan seorang presiden. Retorika adalah upaya langsung dari
presiden untuk menyatakan kepemimpinannya. Kepemimpinan dengan
menggunakan retorika jauh lebih mudah dilaksanakan dan jauh lebih mudah
prosedurnya, daripada kepemimpinan lainnya yang perlu mendapatkan
persetujuan dari DPR (Wood, 2004).

Salah satu retorika presiden yang paling penting adalah retorika tentang
ekonomi. Seorang presiden perlu sangat tanggap, responsif dan proaktif dalam
persoalan ekonomi. Tidak saja tanggap terhadap persoalan-persoalan ekonomi
yang sedang muncul, presiden juga perlu mempromosikan rencana-rencananya
tentang ekonomi. Dengan demikian, retorika presiden dapat memberikan
inspirasi dan kepercayaan bagi dunia bisnis dan masyarakat. Retorika presiden
perlu secara terus-menerus menumbuhkan optimisme di tengah masyarakat
bukan pada saat-saat menjelang pemilihan saja (Wood, 2004).

Retorika presiden patut diteliti karena memiliki kekuatan yang
meyakinkan dan mengarahkan serta mendorong tindakan. Pidato presiden yang
retoris adalah yang efektif, dan pidato presiden yang demokratis adalah yang
dapat menarik kepedulian masyarakat untuk mendengarkan pidato itu, dan
bahkan menarik mereka untuk terlibat dalam wacana publik. Pidato presiden
itu sangat berarti bagi  kebijakan suatu negara, dan seharusnya tidak
disalahgunakan.

Ada dua tujuan dari penelitian ini. Yang pertama mencari jawaban
tentang bagaimana argumentasi dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI 2006:
Tiada Bangsa Jaya Tanpa Ujian. Yang kedua mencari jawaban apakah
Presiden menggunakan retorika perdamaian di dalam pidatonya.
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1 KAJIAN PUSTAKA

1.1 Argumentasi dalam Retorika

Secara retoris yang dimaksud dengan argumentasi adalah sebuah bentuk dari
upaya untuk mencari pengetahuan. Argumentasi dapat berupa pernyataan-
pernyataan yang mendukung dan memberikan pembenaran terhadap sebuah
tindakan, keyakinan dan perencanaan, yang digunakan untuk mengambil
keputusan dalam mengatasi persoalan tertentu. Argumentasi dalam retorika
terdiri atas klaim, narasi, eksplanasi, dan evaluasi; dan evaluasi itu sendiri
terbangun oleh validitas, kesahihan dan signifikansi. Istilah-istilah seperti
argumentasi, klaim, narasi dan sebagainya dalam retorika memiliki makna
teknis yang berbeda dari makna yang biasa dikenal orang dalam bidang lain.

Klaim adalah sebuah permohonan untuk mengatasi persoalan dan
kebutuhan. Eksplanasi adalah usaha untuk memberikan jawaban mengapa
sebuah masalah tercetus, dan mengapa kondisi yang ada sekarang ini terjadi
dan menjadi sebuah kenyataan yang benar adanya. Yang dimaksud dengan
evaluasi adalah proses di mana argumentasi diperiksa kembali, diterima, atau
ditolak dan bagaimana sebuah rencana itu dirancang. Yang dimaksud dengan
validitas itu berkenaan dengan makna kredibilitas, yaitu sebuah tingkatan di
mana sebuah pernyataan itu layak dipercaya. Bukti yang mendukung
argumentasi dianggap valid, bila bukti tersebut dapat secara tepat menjawab
pertanyaan yang ditanyakan. Yang dimaksud dengan kesahihan adalah bukti
yang digunakan untuk mendukung argumentasi supaya dapat diterima oleh
masyarakat. Signifikansi adalah bukti yang digunakan dalam argumentasi dan
memiliki nilai strategis bagi masalah yang dihadapi, yaitu memiliki sifat
perekayasaan yaitu kemampuan untuk membantu menghasilkan dampak yang
dapat diukur dan berguna untuk mengatasi sebuah keadaan (Murphy, 1995).

Retorika menggunakan piranti, seperti aliterasi, pengulangan,
paralelisme dan metafora. Retorika juga menggunakan ungkapan-ungkapan
yang ekspresif dan puitis, untuk menarik perhatian; menggunakan judul,
memanfaatkan generalisasi, pola-pola kutipan, dan overleksikalisasi (Talbot,
Atkinson & Atkinson, 2003).  Namun, penelitian ini membatasi diri tidak
meneliti gaya penuturan pidato dan sehingga tidak meneliti piranti-piranti
kebahasaan ini.

1.2 Tentang Retorika Krisis

Tidak jarang retorika yang digunakan oleh presiden adalah retorika krisis.
Retorika krisis adalah retorika yang biasa digunakan oleh presiden untuk
membatasi dan bahkan mematahkan diskusi publik tentang sebuah kebijakan.
Retorika krisis memperhadapkan rakyat kepada satu-satunya pilihan yang
sudah dirancang untuk dipilih bagi dirinya (Yuravlivker, 2006). Bahkan
retorika kritis itu tidak saja membungkam, tetapi juga dapat meminggirkan
yang telah terpinggir. Memang perlu ada pembatasan-pembatasan supaya tidak
terjadi kekerasan dan ancaman. Hanya dengan demikian, retorika kritis masih
diharapkan memiliki batas-batas supaya tidak memarjinalkan yang memang
sudah termarjinalkan (Roberts-Miller, 2005).
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1.3 Retorika Presiden bagi Demokrasi
Seorang pemimpin yang demokratis akan mengambil resiko dalam mendorong
masyarakatnya untuk mencermati pidatonya. Pada satu pihak dia memiliki rasa
percaya diri atas kebijakan yang dibuatnya untuk berhasil, tetapi pada pihak
yang lain, dia juga siap untuk menerima protes dari masyarakat, dan bahkan
siap untuk mengambil resiko atas kegagalan politiknya (Baum, 2004).

 Demokrasi hanya dapat berjalan bila setiap orang mendapatkan
kesempatan untuk berbicara. Jadi, terciptanya demokrasi juga tergantung
kepada seberapa tinggi kesempatan dari masyarakat untuk terlibat dalam
wacana publik. Dalam masyarakat yang demokratis, semakin rakyat
mendapatkan kemampuan untuk berargumentasi secara terbuka tentang sebuah
permasalahan maka masyarakat itu semakin demokratis. Tujuan dari dialog ini
bukan hanya memaksakan kehendak tetapi memungkinkan semua masyarakat
untuk melepaskan diri dari keinginan yang hanya terpusat pada minat dan
kepentingan pribadinya, tetapi minat dan kepentingan di luar dirinya atau
masyarakat secara bertanggung jawab. Dengan demikian, baik presiden
maupun masyarakat dapat bersama-sama menganalisis dan mencari solusi bagi
sebuah persoalan dari berbagai macam sudut pandang (Roberts-Miller, 2005).

Masyarakat yang tidak memperhatikan retorika presiden adalah
masyarakat yang dapat menguntungkan maupun merugikan bagi presiden.
Menguntungkan, karena presiden tidak terlalu mendapatkan kendala domestik,
dan dapat mengubah-ngubah kebijakannya tanpa harus memiliki rasa khawatir
terhadap reaksi publik. Presiden juga mungkin tidak seberapa dihujat pada saat
melakukan kesalahan. Namun, kurang menguntungkan, karena kebijakan yang
tidak mendapat perhatian masyarakat dapat menjadi tidak efektif dan tidak
efisien. Begitu pula, sebaliknya, bila presiden berhasil dalam sebuah kebijakan,
dia juga tidak akan terlalu banyak mendapatkan penghargaan dari rakyatanya
(Baum, 2004).

1.4  Kata dalam Retorika

Bahasa itu memiliki kekuatan dan juga memiliki keterbatasan.  Bahasa dapat
membentuk kenyataan. Hal-hal yang kabur dapat diklarifikasi melalui bahasa
untuk menjadi jelas. Namun, bahasa juga dapat menggiring audien ke arah
yang salah, karena bahasa dapat menyebabkan audien memiliki pemahaman
konotatif yang berganda.

Bahasa adalah sebuah bentuk penting dan sebuah tindakan politik.
Kata-kata dapat digunakan untuk menghibur, menampilkan budaya,
memberikan kesan ilmiah dan membangun fantasi, sedangkan hiburan, budaya,
ilmu pengetahuan adalah penopang dari kekuatan politik. Lebih dari itu, bahasa
juga sebuah alat untuk digunakan sebagai indoktrinasi. Bahasa yang digunakan
untuk menciptakan fantasi dapat juga hadir hiper-nyata. Dalam hal semacam
ini, kenyataan dan khayalan menjadi sulit dibedakan. (Edelman, 1988).

Karena pentingnya kata sebagai instrumen, seorang presiden akan
menggunakan kata-kata tertentu yang akan memperkuat haknya, tetapi
menumpulkan tuntutan-tuntutan yang tidak menguntungkan dirinya.
Pemakaian kata-kata seperti pemerintah, rakyat, anti-komunis, demokrasi,
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kebebasan, kesetaraan yang seolah-olah untuk mengangkat sebuah ideologi
dan kenyataan, sebenarnya dapat digunakan oleh presiden sebagai sebuah
senjata politiknya (Edelman, 1988). Sebagai contoh, retorika presiden pada
tahun 60-an di AS banyak menggunakan kata-kata seperti “kesetaraan”,
“kebebasan” dan “keadilan” untuk keberhasilan pemerintahannya.

1.5 Retorika Perang

Retorika perang adalah lawan dari retorika perdamaian. Yang satu adalah
lawan dari yang lainnya dalam sebuah kontes verbal untuk definisi-definisi
seperti patriotisme dan internasionalisme, pelucutan senjata dan sebagainya.
Retorika perang itu tak dapat diremehkan, karena retorika perang dapat juga
menjadi lebih efektif dari perang itu sendiri (Von Elm & Diener, 2007).

Retorika perang itu cenderung disukai dan banyak digunakan dalam
kehidupan sehari-hari, seperti membidik pasar, memerangi kemiskinan, dan
markas pemuda kampung. Bahkan istilah-istilah militer telah merambah
komunikasi biomedis yang diharapkan sangat ilmiah dan netral, seperti sel
pembunuh, ditembak, antibiotika bom, dsb. Sekalipun disukai dan dianggap
efektif, penggunaan retorika perang sering dianggap kurang tepat dan hanya
digunakan untuk membumbui manuskrip. Pemakaian bahasa itu perlu
dipertanggungjawabkan sebagai integritas penuturnya, terutama bila kata-kata
itu memiliki kekuasaan, seperti bilamana disampaikan oleh seorang presiden
(Von Elm & Diener, 2007).

Pidato presiden itu sendiri perlu ditanggapi dengan kesadaran bahwa
seorang presiden itu dapat berpidato secara idealis dan sangat berbeda dengan
keputusannya yang sangat pragmatis.  Presiden juga cenderung meningkatkan
frekuensi pidatonya bilamana ada lawan yang harus dihadapi pada saat krisis
dan terutama bilamana presiden memiliki keyakinan akan sebuah keberhasilan
(Baum, 2004).

Retorika itu merupakan sebuah metode pragmatis untuk perubahan
sosial dalam menciptakan perdamaian yang adil dan demokratis. Demokrasi itu
sendiri bukan sebuah mesin pemerintah, tetapi merupakan cara hidup bersama
dalam keluarga, komunitas, tempat kerja, yang ditandai dengan solidaritas,
saling mempercayai dan partisipasi yang luas di masyarakat (Fischer, 2006).

1.6 Contoh Retorika Presiden yang Berhasil

Lepas dari ada atau kurang adanya kebenaran, pidato-pidato Presiden Johnson
tentang Vietnam pada tahun 1964-65 adalah contoh bagaimana tujuan retorika
itu tercapai, yaitu bagaimana retorika itu mampu menghentikan diskusi dan
perdebatan yang rasional seperti yang diharapkan oleh Presiden Johnson.
Retorika Presiden Johnson adalah untuk melakukan penguatan dan bukan
untuk berdialog dengan menggunakan retorika secara agresif, dan sering kali
juga bersifat sangat keras kepala. Retorika Presiden Johnson adalah untuk
menggertak lawannya dengan menciptakan serangkaian pidato yang
menghentak dan berhasil. Di tangan Lyndon Johnson sering kali retorika
menjadi alat yang terus terang dan cenderung kasar.  Namun, dalam beberapa
pidatonya, terutama dalam membujuk para wartawan pidatonya lembut dan
cenderung lebih memohon daripada menggertak.
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Presiden Johnson bukan presiden yang pertama dan yang terakhir yang
menggunakan retorika dengan cerdik, tetapi mengapa pidatonya, terutama John
Hopkins, menjadi begitu sangat terkenal? Karena sejak masa Johnson-lah
orang mulai memperhatikan dan mempertanyakan tentang kejujuran yang pada
pernyataan-pernyataan administratif yang ada dalam dalam pidato presiden.
Bahkan skeptisme yang ada di masyarakat Amerika terhadap pidato presiden
berasal dari pidato-pidato Presiden Lyndon Johnson yang menggunakan
retorika yang agung  dan optimistik, yang sangat bertabrakan dengan
kenyataan yang menggilas di medan perang di Vietnam.  Pidato-pidato
Presiden Lyndon Johnson adalah pidato-pidato yang disiapkan secara matang
dan telah melewati berlapis-lapis draf.

Pidato-pidatonya, terutama Peace without Conquest, adalah untuk
membungkam lawan politiknya, menghidupkan kembali prestise Amerika
Serikat dan menjelaskan dan membuat pembenaran bagi perang Amerika di
Vietnam. Pidato-pidato itu telah membantu dirinya mengatasi kontroversi yang
sangat tajam dan membangun kompromi-kompromi.

1.7 Pidato Presiden dalam Penelitian Retorika

Penelitian yang mempelajari retorika adalah penelitian yang mempelajari pidato
atau wacana yang persuasif dan juga disampaikan secara persuasif pula.
Penelitian retorika juga mempelajari bagaimana dampak dari pidato tersebut
dengan melakukan penilaian terhadap keadaan yang terjadi di negara, audien,
karakter publik, seserius apa pidato itu dipersiapkan, organisasinya, gaya
penuturannya, gagasannya, motifnya, topiknya, bukti-buktinya, penyampaiannya
dan sikap terhadap esensi kemanusiaan (Stewart, 2004). Diharapkan bahwa
dalam dunia yang semakin rumit, pidato presiden menjadi semakin pragmatis
dan menjadi semakin idealis, dan bagiamana seorang presiden dalam
menggabungkan keduanya dengan lebih efektif (Baum, 2004).

Pidato presiden tetap menarik perhatian karena presiden bertanggung
jawab dalam membangun perdamaian atau keamanan. Pertama, seorang
presiden adalah manajer krisis. Pidato seorang presiden adalah untuk
menggambarkan apa yang diprioritaskan oleh presiden dalam mengatasi
persoalan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Misalnya, ketika Presiden
Franklin Roosevelt dinobatkan menjadi presiden pada saat dunia menghadapi
depresi, dengan jutaan orang Amerika yang tidak memiliki pekerjaan dan
harapan, maka masyarakat ingin mendengarkan bagaimana pidato Presiden
Roosevelt membangun harapan rakyatnya, walaupun secara bertahap;
bagaimana Presiden Roosevelt memulai karyanya dengan program-program
nyata yang dapat melepaskan mereka dari depresi tanpa harus dipimpin secara
diktatoris seperti yang dijanjikannya (Steward, 2004).

Presiden Amerika Serikat seperti Eisenhower, Roosevelt, Jefferson dan
Kennedy menghadapi krisis yang telah ada sebelum atau pada awal
pemerintahan mereka. Dalam kenyataannya, mereka tidak saja mengatasi krisis
tetapi juga memanipulasi krisis tersebut. Misalnya, Eisenhower tidak saja ingin
membangun perdamaian tetapi juga mencari dukungan untuk perang dingin.

Kedua, presiden adalah seorang perancang. Dia perlu merancang hal
terbaik yang harus dilakukannya. Kalau, misalnya, dia menyadari bahwa untuk
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menyelesaikan sebuah persoalan dia harus menggunakan tangan besi, dia harus
menemukan jalan untuk menyampaikannya dengan retorika yang tepat tentang
kebenaran tersebut.

Ketiga, presiden adalah juga seorang kolaborator dengan banyak
pembantunya. Seorang presiden perlu selalu mengandalkan ahli politik dan ahli
filsafat untuk memantau pekerjaannya, tetapi seorang presiden adalah juga
seorang yang ahli menulis pidato dan memiliki bacaan yang luas.

Keempat, presiden adalah seorang ahli strategi bahasa. Selama
pemerintahan Presiden Eisenhower, misalnya, banyak yang mengritik gaya
bahasanya yang panjang dan orang tidak juga beranggapan bahwa dia adalah
presiden yang pandai mengolah kata, tetapi Presiden Eisenhower selalu
menunjukkan keseriusannya dalam  pemahamannya tentang bahasa. Karena
itu, seorang presiden akan memilih kata-kata tertentu untuk menggambarkan
keadaan tertentu yang lebih menguntungkan. Misalnya, kata apa yang
sebaiknya digunakan untuk menggantikan istilah senjata nuklir. Bagaimana
seorang presiden harus menggunakan waktu yang panjang untuk merevisi draf
pidato dan menghasilkan Atom untuk Perdamaian atau Atoms for Peace.
Presiden juga sering kali menyembunyikan politik luar negerinya, terutama
dalam masyarakat yang demokratis, untuk meminimalisasi biaya politik dan
akibat yang buruk (Baum, 2004).

1.8 Subyek/Audien bagi Retorika
Seorang ahli retorika harus berjuang dengan masalah audien. Pada satu pihak,
dia ingin berpidato untuk membangun satu era baru dan melakukan perubahan
politik, dengan menyampaikan perbaikan-perbaikan pada praktek-praktek
sosial. Pada pihak lain, tidak selamanya audien siap dengan substansi semacam
itu, dan bila presiden tidak memperhatikan audien, pidato presiden mungkin
tidak ada artinya.

Namun, siapakah yang dapat menjadi audien dari retorika presiden?
Presiden sendiri juga sering tidak tahu siapa yang akan menjadi audiennya, dan
presiden juga mengalami kesulitan untuk menentukan apakah dia dapat
memperoleh massa untuk pidatonya. Malah sering kali di jaman modern ini
audien adalah lawan politik dan media. Bahkan media sering kali mengulas
kembali pesan-pesan presiden dari sudut pandang tertentu dan mempengaruhi
masyarakat dalam menangkap makna pidato tersebut (Zaresfsky, 2004).

Retorika itu maju bersama dengan audiennya, karena retorika
menghasilkan pengetahuan sosial yang baru dan menawarkan interpretasi
publik tentang pengalaman sosial. Karena itu, seorang presiden perlu memiliki
perkiraan atau gambaran tentang siapa yang akan menjadi audiennya untuk
mencapai tujuannya dalam konteks tertentu. Presiden perlu menentukan
pilihan-pilihan argumentasinya, pemilihan kata dan gaya bahasa yang akan
digunakannya untuk audiennya (Zarefsky, 2004).

Lebih jauh, seorang pemimpin yang kritis akan membangun
masyarakat menurut kekritisannya dengan mengambil resiko, melampaui
lingkup yang dapat dicapainya, berbicara kepada orang yang tak mampu diajak
berbicara, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk terlibat dalam
membahas kebijakannya (Ono & Sloop, 1999).
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1.9 Penyalahgunaan Retorika
Salah satu penyalahgunaan retorika adalah yang disebut dengan demagoguerti.
Demagoguerti adalah sebuah pemakaian retorika oleh seorang pembicara untuk
memperngaruhi pendapat rakyat tanpa memperhatikan kebenaran. Selain itu,
tujuan utama dari demagoguerti adalah untuk kepentingan pribadi, yang sering
kali bersifat rasial dan agamis, melawan orang kaya, menciptakan in-group dan
outgroup menggunakan penjelasan yang simplistik dan yang terakhir adalah
membatasi kebebasan pers (Roberts-Miller, 2005).

2 METODOLOGI
Karena keterbatasan waktu, retorika yang diteliti hanya dibatasi pada Pidato
Kenegaran Presiden RI 2006 di hadapan anggota DPR. Pidato ini diteliti
karena pidato ini merupakan pidato wajib presiden. Analisis konten dilakukan
untuk memeriksa argumentasi retorika, dan setiap kata yang digunakan oleh
presiden juga diperiksa untuk meneliti bagaimana kata-kata digunakan untuk
persuasi atau membangun keadaan tertentu.

Angket dibagikan kepada sekelas mahasiswa yang terdiri atas 34 orang
di sebuah perguruan tinggi negeri di Malang untuk mengetahui apakah mereka
suka mendengarkan pidato kenegaraan di televisi dan apa alasannya.

3 HASIL
Retorika yang digunakan oleh Presiden dalam pidato kenegaraan tahun 2006
yang berjudul Tiada Bangsa Jaya Tanpa Ujian ini bukan retorika krisis yang
dimaksudkan untuk mematahkan diskusi publik untuk sebuah kebijakan atau
sebuah keadaan, tetapi lebih merupakan sebuah laporan tentang capaian
pembangunan, langkah-langkah yang direncanakan untuk pembangunan
setahun ke depan, dan perencanaan anggaran belanja negara. Topik yang
mendapat perhatian lebih di dalam pidato ini ada pada sektor ekonomi, dan
keamanan.

3.1 Retorika tentang Keamanan

Presiden mengawali pidatonya dengan menyebutkan keberhasilan dalam
menciptakan keamanan, seperti tidak adanya serangan teroris sejak awal tahun
2006, tertangkapnya Dr. Azahari, keamanan di Nanggroe Aceh Darussalam,
Papua, Poso dan Maluku.

3.2 Retorika tentang Ekonomi

Perhatian presiden terhadap ekonomi tampak dari retorika tentang ekonomi
Ekonomi merupakan topik yang mendapatkan porsi perhatian yang lebih
banyak, dan diikuti oleh topik politik dan hukum. Presiden juga menunjukkan
rencana-rencananya tentang perekonomian; misalnya, ketika Presiden
menyebutkan tentang energi alternatif berbasis nabati atau biofuel, serta
program-program pengentasan kemiskinan seperti dikembangkannya Kawasan
Ekonomi Khusus.  Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa politik,
hukum dan ekonomi saling berkaitan dengan erat. Hankam, pendidikan dan
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kesehatan adalah juga faktor-faktor yang sangat penting bagi terwujudnya
keadilan sosial untuk sebuah bangsa. Dari retorika presiden ini juga tampak
bahwa kepemimpinan presiden lebih mengedepankan perbaikan ekonomi
untuk pendidikan, daripada pendidikan untuk ekonomi.

Topik Jumlah
Politik 4
Hankam 2
Hukum 4
Ekonomi 8
pendidikan 1
Kesehatan 1

Tabel 1: Butir-butir bahasan  narasi menurut topiknya

3.3 Argumentasi dalam Retorika Presiden

Mengenai argumentasi yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan presiden
dalam mendukung dan memberikan pembenaran terhadap sebuah tindakan,
keyakinan dan perencanaan dalam pengambilan keputusan, pidato kenegaraan
Presiden lebih banyak memuat narasi, dan eksplanasi, tetapi belum cukup dan
hampir tidak  dilengkapi dengan evaluasi. Hanya didapatkan satu validasi yang
membangun evaluasi.

Klaim 5
Narasi 41
Eksplanasi 14
Evaluasi

· Validasi
· Kesahihan
· Signifikansi

1

Tabel 2: Frekuensi elemen argumentasi dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI 2006

Di dalam narasinya, pidato Presiden lebih banyak menyampaikan apa yang
sedang terjadi dan apa yang direncanakan untuk terjadi. Dari 41 narasi yang
ada, 24 narasi menyampaikan apa yang telah terjadi dan 14 narasi
menyampaikan apa yang diharapkan dapat terjadi. Dua narasi menyampaikan
baik kejadian atau keberhasilan yang telah ada, sekaligus apa yang masih
diharapkan terjadi.

Jenis Narasi Jumlah
Kejadian yang telah dan sedang  terjadi 24
Kejadian yang diharapkan terjadi 12
Gabungan kejadian yang telah, sedang dan diharapkan terjadi 2

Tabel 3: Isi narasi menurut apa yang telah terjadi dan diharapkan terjadi

Dengan 5 klaim dalam pidato, Presiden telah memberikan arahan;
seperti perlunya ketegaran, resolusi konflik, perlunya bangsa Indonesia
menerima Undang-Undang Pemerintahan Aceh, kerjasama Pemerintah dan
DPR untuk perbaikan iklim investasi, ajakan kepada masyarakat dan pelaku
bisnis untuk melaksanakan APBN dan pembangunan. Namun, arahan itu
belum cukup dilengkapi dengan evaluasi yang terdiri atas validasi, kesahihan
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dan signifikansi, sehingga secara retoris arahan itu belum cukup meyakinkan.
Demikian pula dengan narasi dan eksplanasi yang disampaikan oleh presiden.

Presiden telah mendefinisikan di awal pidatonya dengan jelas bahwa
susunan dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila adalah pilihan yang tepat dan final, juga posisi Aceh, terorisme di
Indonesia yang tak ada hubungannya dengan agama tertentu, prioritas
pemerintah dalam memerangi korupsi, komitmen dalam menjunjung tinggi
HAM, tetapi di dalam pidatonya Presiden juga belum cukup melengkapinya
dengan evaluasi.

3.4 Tentang Demokrasi

Presiden sebenarnya tidak ingin mengambil resiko bahwa pidatonya dapat
membuka perdebatan. Isi pidatonya adalah ucapan terima kasih kepada Dewan,
Tuhan yang Maha Esa, para presiden pendahulu, laporan-laporan tentang
pencapaian-pencapaian yang telah diperoleh dan kebijakan-kebijakan yang
sebenarnya diharapkan oleh masyarakat, seperti kemajuan yang sudah dicapai
dalam menangani daerah konflik. Presiden tidak menyebut tentang kenaikan
harga BBM, tetapi presiden menyebut tentang dana BLT dan BOS. Presiden
tidak menyebut tentang Lumpur panas di Sidoarjo, tetapi menyebut tentang
bencana alam di Aceh dan Yogyakarta. Presiden tidak menyebut tentang
ketimpangan pemerataan pendidikan, tetapi pencapaian gemilang yang telah
dilakukan 28 anak remaja Indonesia dalam bidang matematika, sains, seni dan
olah raga. Bahkan dua nama anak disebut dalam pidato itu. Isi pidato memuat
pencapaian dalam bidang HAM, kebebasan dalam menyatakan pendapat,
peningkatan pendapatan bagi rakyat miskin, pelayanan kesehatan yang lebih
baik untuk rakyat miskin, pemberantasan korupsi dan sebagainya, yang tidak
memuat kebijakan-kebijakan baru yang mendobrak, dan yang mungkin dapat
menyebabkan  kontroversi karena ada keraguan-keraguan baru.

3.5 Tentang Audien
Tentang audien, di dalam pidatonya presiden menyebut ketua, wakil ketua, dan
anggota dari baik DPR, maupun lembaga –lembaga negara lainnya; duta besar
dan kepala perwakilan badan-badan dan organisasi internasional, hadirin, dan
saudara-saudara sebangsa dan setanah air.

Khusus mengenai audien yang disebut oleh presiden sebagai saudara-
saudara sebangsa dan setanah air ini sulit ditentukan siapa, karena tidak semua
mereka yang disebut saudara sebangsa dan setanah air itu peduli dengan pidato
kenegaraan presiden. Dari 34 lembar angket yang dibagikan kepada mahasiswa
di Universitas Negeri Malang, misalnya, hanya 13 orang yang tertarik
menonton pidato kenegaraan presiden, sedang yang 21 lainnya tidak tertarik.
Sebagian besar yang tidak tertarik menyatakan bahwa pidato kenegaraan
presiden tidak diikuti tindakan konkret dan membosankan.
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Alasan
Tertarik menonton pidato f Tidak tertarik menonton

pidato
f

01 Mengetahui keadaan mutakhir 8 Tidak ada tindakan konkret 10
02 Tergantung topik 2 Membosankan 7
03 Membakar semangat 1 Tak suka politik 2
04 Mengharap presiden melakukan

sesuatu 1
Bahasa terlalu formal 1
Tidak tertarik 1

05 Tampilan presiden 1
Jumlah 13 21

Tabel 4: Alasan dari 34 orang mahasiswa yang tertarik dan tidak tertarik untuk
menonton pidato kenegaraan presiden

Komponen masyarakat yang jelas peduli kepada pidato kenegaraan presiden
adalah media massa dan juga mereka yang tampil dalam polemik di media
massa. Mereka adalah peneliti, negarawan, politikus, pengamat dari lembaga
keuangan, dan   aktifis seperti Sugeng Bahagijo dari LP3ES yang
mempertanyakan APBN 2007. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan,
Paskah Suzetta dalam wawancara dengan Kompas, yang mempertanyakan
metode yang digunakan oleh BPS; Tjipta Lesmana dari Lemhanas yang
mempertanyakan kesahihan data, Kahlil Rowter dari CIMB-GK Sekuritas di
Jakarta Post  mempertanyakan APBN 2007 dan kebijakan pemakaian biofuel;
Herdis Herdiansyah dari Lingkar Muda Indonesia di Kompas yang
mempertanyakan demokrasi;  Dradjad H Wibowo, anggota Komisi IX DPR
dalam wawancara dengan Kompas; wakil ketua DPR Zaenal Ma’arif; Ketua
Komisis  VI  DPR  Didik  J.  Rachbini,  dll.;  HS  Dillon,  Ketua  Majelis  Wali
Amanat ITB, yang mempertanyakan sejauh mana presiden memenuhi janjinya
ketika masih menjadi calon presiden; Sukardi Rinakit, Sekjen Pernasindo, di
Kompas  yang mengkritisi presiden yang belum cepat dan berani bertindak
untuk keluar dari krisis ekonomi. Todung Mulya Lubis (Kompas, 22 Agustus
2006), Ketua Transparency International Indonesia, dalam wawancara dengan
Kompas mempertanyakan pernyataan presiden tentang tidak adanya tebang
pilih dalam menindak pelaku korupsi; Syamsuddin Haris, Ahli Peneliti Utama
Bidang Politik LIPI, yang mempertanyakan mengapa pemerintah takut
mengakui kegagalan dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di
Kompas (Kompas, 22 Agustus 2007); Iman Sugema,  dari Inter-CAFÉ, yang
mengingatkan di Kompas bahwa data yang salah akan membuat orang miskin
tidak terurus.

3.6 Retorika Perdamaian
Retorika presiden tentang perdamaian dapat dikumpulkan dari ungkapan-
ungkapan dan kolokasi yang memuat konten perdamaian yang digunakan oleh
presiden dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
· Penghargaan dan ucapan terima kasih

1) ucapan syukur kepada Tuhan YME, ketua dan anggota DPR, presiden
pendahulu, perdana menteri yang pernah memerintah,
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· Resolusi konflik
2) upaya menciptakan dan terwujudnya tahapan-tahapan keamanan dan

perdamaian,
· Keadilan sosial

3) dibangunnya kesempatan dan kesetaraan kepada putra asli Papua,
4) menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis,
5) membuka kesempatan pendidikan
6) perbaikan nasib rakyat miskin
7) mengangkat rakyat kita dari lembah kemiskinan dan keterbelakangan
8) pertumbuhan yang disertai pemerataan
9) peningkatan kesejahteraan rakyat
10) perbaikan lingkungan hidup

· Demokrasi dan hak azazi manusia
11) memantapkan konsolidasi demokrasi,
12) menjunjung tinggi HAM,
13) memajukan, melindungi dan menghormati hak azazi manusia
14) unjuk rasa secara damai
15) mengedepankan dialog
16) pendekatan persuasif
17) pilkada berlangsung secara aman, damai dan demokratis

3.7 Retorika Perang
Retorika presiden tentang perdamaian dapat dikumpulkan dari ungkapan-
ungkapan, metafora, dan kolokasi yang memuat konten perang yang digunakan
oleh presiden dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

· Kemiskinan
1) kemiskinan dan keterbelakangan harus kita perangi

· Bela negara
2) mempertahankan kedaulatan negara
3) memperkuat persenjataan
4) pembangunan industri pertahanan
5) memenuhi sendiri alat utama sistem senjata
6) kekuatan esensial untuk mengamankan seluruh wilayah Negara

· Kejahatan
7) kejahatan yang harus diberantas

· Terorisme
8) membongkar jaringan dan melumpuhkan kegiatan teror
9) memberantas, memerangi terorisme

· Korupsi
10) memberantas tindak pidana korupsi
11) menuntaskan kasus-kasus korupsi
12) melawan korupsi
13) menanggulangi tindak pidana korupsi

· Narkoba
14) perang terhadap kejahatan narkoba
15) membongkar sejumlah pabrik yang memproduksi narkoba.
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Keunggulan Prestasi di ajang olimpiade
16) Mematahkan dominasi pelajar-pelajar China
17) Menyisihkan pesaing-pesaingnya dari Amerika Serikat, Jerman dan

Australia.

4  DISKUSI

4.1 Secara Argumentatif Pidato Kenegaraan Presiden Belum Cukup
Mencakup Elemen Evaluasi

Dari analisis data didapatkan bahwa pidato kenegaraan presiden belum cukup
evaluatif, dalam artian belum cukup valid, sahih dan signifikan. Pidato
presiden dominan dengan narasi, dan juga memuat klaim atau lebih tepat
imbauan, dan eksplanasi.

Mengenai validitas, hasil temuan ini sejalan dengan evaluasi yang
dilakukan oleh Benny Sutrisno, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Dalam
pidato disebutkan bahwa angka pengangguran turun dari 11,2 persen pada
November 2005 menjadi 10,4 persen pada Februari 2006. Menurut Benny
Sutrisno, data ini dapat diragukan.  Secara faktual pemutusan hubungan kerja
terus terjadi sampai kini. Harga juga semakin meninggi karena kenaikan harga
BBM, sementara kenaikan upah tidak mengejar laju inflasi. Ditambah lagi
biaya pendidikan dan kesehatan juga semakin mahal (Kompas, 2006a).

4.2 Pendekatan Evaluatif yang Digunakan untuk Merespon Retorika
Presiden

Sekalipun para politisi dan ilmuwan tidak menyebutkan bahwa mereka
merespon pidato presiden dari segi retorika kebahasaannya, sebenarnya
tanggapan mereka adalah tanggapan pada retorika, terutama pada aspek
evaluasi. Tim Indonesia Bangkit, misalnya, secara evaluatif mempertanyakan
validitas isi pidato dengan mengajukan pendapat bahwa adalah ganjil bila
angka pengangguran itu menurun. Menurut kenyataannya, pada triwulan IV-
2005 dan triwulan I-2006, industri mengalami penurunan omzet penjualan
antara 30 dan 60 persen akibat kenaikan harga BBM. Angka kemiskinan juga
tidak konsisten dengan jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang
berjumlah 19,2 juta keluarga, yang 12,8 juta keluarga di antaranya adalah
keluarga miskin dan sangat miskin atau setara dengan 51,2 juta penduduk atau
23 persen dari total jumlah 220 juta penduduk (Kompas, 2006b).

Lesmana (2006), di pihak lain, mempertanyakan validitas retorika
presiden tentang penurunan jumlah penduduk miskin yang 7,4 persen dari 23,4
persen menjadi 16 persen. Angka ini cukup signifikan. Namun, angka
kemiskinan yang 23,4 persen itu merupakan data tahun 1999, dan angka 16
persen itu diambil pada tahun 2005, yang tidak jelas bulan berapa, setelah
kenaikan BBM atau sebelum kenaikan BBM. Data BPS tahun 2005 itu sendiri
dapat dipertanyakan sebagai hasil olahan data akhir 2004. Bila demikian
halnya, data itu diambil ketika pemerintahan Presiden baru berusia 70 hari,
sehingga tidak cukup sahih digunakan sebagai ukuran pencapaian kerja
pemerintah selama setahun.
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Masih mengenai kesahihan, Menteri Negara Perencanaan pembangunan/
Kepala Bappenas Paskah Suzetta menilai jumlah sampel yang 10.000 RT dalam
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang mungkin disebabkan oleh
keterbatasan dana yang ada, tidak cukup memadai dalam menggambarkan
kondisi riil sosial ekonomi, karena dapat diragukan dalam merepresentasikan
220 juta penduduk Indonesia dan menyebar di propinsi, kota, dan kabupaten
dengan kondisi yang sangat berbeda (Kompas, 31 Agustus 2006).

Contoh lain tentang kesahihan, Lesmana (2006) mempertanyakan
ketidakajegan BPS dalam memberikan data. Pada tanggal 13 September 2005,
BPS mengatakan bahwa jika harga BBM naik 95 persen maka jumlah orang
miskin akan bertambah menjadi 80 juta. Namun, ketika pemerintah akhirnya
menaikkan harga BBM sebesar 126 persen BPS mengatakan jumlah orang
miskin hanya bertambah sebanyak 8,6 juta, sehingga menjadi 24,1 juta saja.
Selain menyebut tentang ketidaksahihan data kemiskinan, Rinakit (2006) juga
menyebut bahwa laporan presiden tentang masalah kesehatan, pendidikan,
birokrasi, korupsi, dan pertahanan belum juga valid.

4.3 Tentang Demokrasi: Kembali ke Persoalan Retorika, bukan
Persoalan Kebijakan

Sebenarnya, maksud Presiden yang semula dari pidato ini adalah tidak
melaporkan kebijakan dan langkah-langkah kebijakan ke depan yang dapat
memicu kontroversi. Presiden tidak perlu menanggung resiko menuai protes atau
perdebatan. Pidato Kenegaraan Presiden ini telah dipersiapkan untuk tidak
memuat pernyataan-pernyataan kontroversial, tetapi yang secara umum dapat
diterima oleh rakyat, dan memihak rakyat miskin, dan memuat impian rakyat
banyak. Memang benar hampir tidak ada keberatan yang signifikan tentang
kebijakan dan langkah-langkah presiden yang tertuang di dalam pidato itu.
Bahkan, ada anggota DPR yang semula berniat melakukan interupsi telah
mengurungkan niatnya, dan menggantinya dengan jumpa pers untuk
memaparkan kekurangtransparanan pidato presiden. Interupsi memang tak dapat
dilakukan, karena, menurut seorang anggota dewan, tidak ada dokumen yang
lengkap yang disediakan untuk mendukung pidato itu (Taufiqurrahman, 2006).

Namun, di luar harapan, muncul polemik yang sangat hangat di media
massa, karena protes itu dilakukan oleh kelompok peneliti yang politisi dan
ilmuwan. Namun, topik yang menjadi polemik bukan substansi dari kebijakan
Presiden, tetapi sebenarnya adalah validitas dan kesahihan data tentang jumlah
penduduka miskin yang digunakan oleh presiden. Data itu dianggap tidak
sesuai dengan kenyataan.  Kesahihan itu sendiri adalah aspek yang penting dari
retorika. Data yang digunakan presiden dianggap kedaluwarsa karena data itu
sudah dirilis BPS pada Februari 2005. Polemik ini berlangsung cukup lama,
kira-kira sebulan di media yang bereputasi. Polemik itu melibatkan BPS dan
lembaga kepresidenan pada satu pihak, termasuk Wakil Presiden Yusuf Kalla
dan juru bicara kepresidenan Dr. Andi Mallarangeng; dan, pada pihak lain,
politisi, ilmuwan bahkan ada juga menteri yang mempertanyakan bagaimana
BPS mendapatkan data tentang jumlah orang miskin di Indonesia dan juga
alasan dari pemakaian data tersebut. Karena itu, ketika timbul protes di
kalangan politisi dan ilmuwan, Presiden sempat murka kepada para menterinya
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(Sugema, 2006). Sesuai dengan keinginan presiden yang ingin memantapkan
hak berbicara di masyarakat, sekalipun presiden tidak merevisi laporannya
(Jawa Pos, 22 Agustus 2006), presiden juga tidak membungkam polemik
tersebut. Pidato presiden kali ini telah membuka jalan dan mengkonkretkan
demokrasi. Herdiansyah (2006) mengatakan bahwa masyarakat perlu berani
melakukan kontrol sosial melalui media massa. Keberanian untuk menyatakan
pendapat ini merupakan peran masyarakat untuk terlibat dalam proses
transparansi tentang bagaimana keputusan diambil oleh pemerintah.

4.4 Tentang Audien

Menurut teorinya, memang sulit bagi presiden untuk memprediksi terlebih
dahulu siapa yang dapat menjadi audien dari pidatonya itu. Walaupun presiden
telah menyebut bahwa rakyat adalah salah satu audiennya, menurut Dillon
(2006) presiden belum melibatkan semua komponen rakyat, seperti pengusaha
yang memberi  70 persen pendapatan negara. Presiden belum meminta maaf
kepada korban bencana  yang belum disantuni, dan penderita penyakit serius
yang penderitaannya belum mampu diringankan pemerintah.

Sekalipun menurut teorinya, yang lebih menjadi audien dari pidato
presiden adalah sebenarnya lawan politiknya, audien yang kritis terhadap
pidato kenegaraan presiden ini adalah pada umumnya ilmuwan dan politisi
yang peduli. Sekalipun data tentang jumlah rakyat miskin di Indonesia telah
menjadi bahan kontroversi yang cukup panjang, tidak ada pembungkaman
pada diskusi public ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden di
dalam pidato ini juga--di bagian pembangunan hukum--bahwa masyarakat
Indonesia sudah tumbuh menjadi lebih demokratis. Hak setiap individu untuk
menyatakan pendapat telah dijamin oleh undang-undang, dan dalam kenyataan,
telah dilaksanakan. Juga, pers telah berkembang menjadi pers yang merdeka
untuk meliput, menyimpan dan menyiarkan berita. Karena itu, kontroversi ini
dapat terus menggelinding cukup lama, dan menjadi polemik yang hangat di
surat kabar selama sekitar 1 bulan.

4.5 Tentang Keberhasilan Pidato Kenegaraan Presiden

Secara formal kenegaraan pidato ini telah melaksanakan fungsinya karena
secara hukum Presiden perlu berpidato di depan Rapat Paripurna DPR sehari
sebelum memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus 2008. Namun, sebagai
pidato yang dapat membakar semangat dan mendorong tindakan aparat
pemerintah dan rakyat dalam mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam pidato
masih perlu penelitian dan evaluasi lebih lanjut, seperti upaya memerangi
kemiskinan dan keterbelakangan, gangguan keamanan di daerah konflik,
budaya takut korupsi, peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pelayanan
kesehatan, peningkatan investasi dan kesempatan kerja.

Pidato yang baik adalah pidato yang memperhatikan audiennya.
Bilamana pidato presiden ini memang ditujukan kepada semua rakyat, tetapi
bilamana sebagian besar rakyat belum cukup tertarik untuk langsung
mendengarkan pidato tersebut apalagi dipengaruhi oleh pidato tersebut, dan
hanya peneliti dan ilmuwan yang dapat menanggapinya, maka mungkin pidato
tersebut belum disampaikan dengan bahasa dan retorika yang dapat menyentuh
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masyarakat dalam porsi yang lebih besar. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan
untuk mengetahui apakah benar retorika yang digunakan hanya dapat menarik
sebagian kecil masyarakat untuk peduli terhadap pidato presiden, dan
bagaimana kita dapat memperoleh pola-pola retorika yang lebih dapat diterima
masyarakat dalam jumlah yang lebih besar.

4.6 Muatan Perdamaiann dalam Retorika Presiden

Perdamaian dapat berarti mengakhiri  konflik psikologis dan mengubahnya
dengan rasa menghargai. Retorika perdamaian diharapkan dapat memberikan
kekuatan kepada audien untuk menciptakan perdamaian sebagai sebuah
perubahan sosial. Menarik disimak bahwa Presiden di awal pidatonya
menyampaikan rasa terima kasih kepada presiden dan perdana menteri
pendahulunya, termasuk KH Abdur-rachman Wahid dan Ibu Megawati
Soekarnoputri. Pernyataan Presiden ini benar-benar merupakan tanda
perdamaian dan penghargaan atas jasa-jasa pendahulunya, sekalipun ada
perselisihan pendapat antara Presiden dan pendahulunya yang ditandai dengan
kenyataan bahwa sebagai Menkopolsoskam pada Kabinet KH Abdurrahman
Wahid Presiden pernah digantikan pada reshuffle kabinet di tahun 2001, dan
Presiden juga pernah mengalami perselisihan terbuka dan mengundurkan diri
dari kabinet yang dipimpin Presiden Megawati pada tanggal 12 Maret 2004.

Perdamaian dapat pula berarti sebagai upaya mengakhiri pertikaian
fisik di daerah konflik dalam pengertian keamanan, terutama di daerah konflik.

Perdamaian juga dapat berarti keadilan sosial terutama dengan
menciptakan kesempatan dan mempersiapkan kelompok masyarakat yang
secara umum dianggap masih belum cukup mendapatkan kesempatan dalam
berbagi kepemimpinan di berbagai bidang, seperti kesempatan bagi putra asli
Papua. Keadilan sosial adalah juga keberpihakan kepada kelompok yang
miskin, dengan menciptakaan pemerataan dan kesejahteraan sosial serta
perbaikan lingkungan hidup yang dapat dinikmati oleh seluruh warga bangsa.

Perdamaian juga dapat berupa konsolidasi demokrasi, termasuk di
dalamnya adalah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat,
menjunjung tinggi HAM, kesempatan untuk menyatakan pendapat dan
berdialog serta bernegosiasi yang persuasif dengan lebih setara.

4.7 Muatan Peperangan dalam Retorika Presiden

Mengenai retorika perang, presiden menggunakan istilah-istilah militer seperti
memerangi dan memberantas yang digunakan untuk menghentikan
kemiskinan, kejahatan, terorisme, korupsi dan kejahatan narkoba, yang berarti
kemiskinan hingga kejahatan narkoba adalah musuh yang memang perlu
ditiadakan di Indonesia.

Namun, istilah militer seperti mematahkan dominasi dan menyisihkan
pesaing  juga digunakan Presiden untuk menggantikan kata keunggulan,
sehingga seolah-olah olimpiade fisika adalah sebuah medan peperangan atau
pertarungan, bukan ajang bagi anak-anak untuk saling berkenalan, berbagi
pengalaman dan memamerkan capaian hasil belajar yang dapat digunakan
untuk saling memperkaya pengetahuan, pengalaman dan keseriusan
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berprestasi, demi memajukan ilmu pengetahuan. Tentu semangat semacam ini
bila terus dipupuk, akan kurang sejalan dengan semangat perdamaian dunia.

Istilah-istilah militer tentu digunakan untuk topik pembangunan
pertahanan seperti mengaktifkan persenjataan, pelatihan militer, dan menjaga
kawasan, karena memang urusan militer hanya dapat dibahas dengan istilah
militer. Namun, dalam hal ini, Presiden juga menggunakan eufemisme-
eufemisme dalam kemiliteran, seperti “menjalankan tugas membela Negara”
yang sebenarnya dimaksudkan tugas berperang. Dengan digunakannya
eufemisme, tercermin bahwa Presiden sebenarnya menyadari bahwa peperangan
itu sebenarnya tidak perlu, terkecuali bila tidak ada jalan lain untuk dilakukan.

5 SIMPULAN
Pidato kenegaraan ini bukan retorika krisis. Selain itu, secara argumentatif,
retorika ini lebih banyak memuat narasi, daripada unsur yang lain. Bila hanya
menggunakan analisis konten terhadap narasi pidato saja, didapatkan bahwa
Presiden lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi daripada
pembangunan lainnya. Misalnya, presiden lebih mendahulukan pembangunan
ekonomi untuk pendidikan, daripada pembangunan pendidikan untuk ekonomi.
Di dalam narasi, Presiden juga menggarisbawahi capaian dalam bidang
keamanan dan perdamaian.

Retorika presiden yang efektif memiliki kekuatan yang meyakinkan,
mengarahkan tindakan, dan menarik kepedulian masyarakat untuk
menanggapinya. Namun, sekalipun penelitian ini belum dapat memberikan
simpulan apakah pidato tersebut cukup efektif, penelitian ini dapat
menyimpulkan bahwa pidato kenegaraan presiden belum cukup memuat unsur
evaluasi dalam argumentasinya. Evaluasi itu terdiri atas validitas, kesahihan
dan signifikansi, yang memiliki makna teknis yang khusus dalam retorika,
yang berbeda dari maknanya yang umum.

 Pidato  presiden lebih banyak ditanggapi oleh ilmuwan, politikus dan
bahkan birokrat, dan tanggapan mereka sebenarnya bukan pada substansi
kebijakan, tetapi lebih merupakan pada retorikanya, terutama pada validasi,
kesahihan dan signifikansi tentang penggunaan data kemiskinan. Lebih banyak
ilmuwan yang menanggapi pidato ini daripada komponen lain dalam
masyarakat, karena memang tanggapan ini berupa polemik yang muncul di
media massa yang hanya kaum cerdik pandai yang lebih mungkin
melakukannya. Dengan demikian, seolah-olah hanya cerdik pandai tertentu
yang menjadi audien pidato ini, dan belum mencakup masyarakat secara luas.
Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah masyarakat luas juga
peduli dan terlibat dalam wacana publik atas pidato itu dan bagaimana mereka
melakukannya.  Responden yang hanya 34 orang dalam penelitian ini tentu
tidak akan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya, tetapi hanya
gambaran umum yang sangat kasar--dan dapat salah-- bahwa lebih sedikit
orang yang mendengarkan pidato kenegaraan dari yang tidak mendengarkan.
Penelitian lebih lanjut dibutuhkan karena kalau memang sebagian masyarakat
tidak peduli dengan pidato kenegaran presiden, perlu dibuat penelitian untuk
menemukan model retorika presiden yang dapat lebih banyak menarik
perhatian masyarakat dan efektif dalam membakar semangat mereka untuk
membangun.

Dengan dibukanya wacana publik atas pidato tersebut sebagai polemik
di media massa, audien retorika presiden yang diwakili oleh kelompok cerdik
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pandai telah aktif berpartisipasi dalam diskusi publik dan mendapatkan
kebebasan berpendapat; dua karakteristik yang sangat dibutuhkan untuk
terwujudnya kontrol sosial. Presiden sendiri tidak menghentikan wacana publik
yang kritis tersebut, dan sesuai dengan salah satu isi pidato kenegaraan yang
sama, pemerintah telah menjamin masyarakat untuk bebas menyatakan
pendapat, dan juga terciptanya pers yang lebih bebas dan bertanggung jawab.
Kenyataan ini merupakan tanda perdamaian yang konkret dari pidato
kenegaraan tersebut.

Di awal pidato ini sudah ditampilkan semangat perdamaian presiden,
terutama ketika Presiden menyampaikan rasa penghargaan atas jasa-jasa
presiden pendahulunya, termasuk KH Abdurrachman Wahid dan Ibu
Megawati, walaupun sebenarnya Presiden pernah tidak sepaham dengan
kebijakan dua presiden pendahulunya tersebut.

Perdamaian dalam pidato kenegaraan ini dapat juga bermakna
keamanan, keadilan sosial dan konsolidasi demokrasi.

Secara formal kenegaraan, pidato ini telah melaksanakan fungsinya
karena secara hukum memang Presiden perlu berpidato di depan Rapat
Paripurna DPR sehari sebelum memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus
2008, tetapi perlu diteliti lebih lanjut sejauh mana pidato tersebut efektif
menggerakkan rakyat bagi keberhasilan program-program pemerintah seperti
yang tertuang di dalam pidato itu.

Istilah-istilah militer digunakan oleh Presiden untuk menekankan
bahwa kemiskinan, kejahatan, terorisme, korupsi dan kejahatan narkoba adalah
musuh yang perlu dihentikan keberadaannya. Namun, retorika peperangan juga
digunakan untuk menggantikan kata keunggulan yang digunakan untuk
menggambarkan keberhasilan anak-anak Indonesia dalam olimpiade fisika,
yang sebenarnya bukan forum pertarungan tetapi forum perdamaian, yang
memungkinkan anak-anak berprestasi dalam bidang fisika dapat saling
berkenalan dan memamerkan capaian mereka, untuk kemudian saling
memperkaya pengetahuan, pengalaman dan keseriusan demi kemajuan ilmu
pengetahuan.

CATATAN
* Penulis berterima kasih kepada mitra bestari yang telah memberikan saran-saran
untuk perbaikan makalah.
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LAMPIRAN
Isi Pidato Kenegaraan Presiden RI 2006 pada Setiap Elemen Argumentasi
Dan Isi Narasi tentang Apa yangtelah Terjadi dan Diharapkan Terjadi

Argumentasi Konten
terjadi/
akan

terjadi
ekonomi
/ politik

Klaim rhetorika presiden lebih banyak memuat
tuntutan.
(1) dengan adanya bencana alam yang

beruntun, bangsa Indonesia harus menjadi
lebih tegar, lebih tangguh dan senantiasa
menghadapi setiap tantangan dan
masalah.

(2) bentuk negara kesatuan republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila
adalah pilihan yang tepat, sehingga kita
harus terus membangun negara menuju
keadaan yang aman dan damai, adil dan
demokratis, serta sejahtera. Konflik, dan
permusuhan perlu diakhiri.

(3) Karena telah disahkan UU Pemerintahan
Aceh untuk memenuhi harapan seluruh
rakyat daerah itu, semua pihak
diaharapkan untuk menerima undang-
undang itu dengan baik.

(4) Saya sungguh berharap, DPR dan
Pemerintah dapat membangun kerjasama
yang makin sinergis dan konstruktif untuk
dapat merumuskan kebijakan-kebijakan
yang vital bagi perbaikan iklim investasi

(5) Pelaksanaan APBN dan tujuan
pembangunan umumnya tidak mungkin
mencapai sasaran tanpa partisipasi seluruh
masyarakat dan pelaku ekonomi.

Narasi (1) Kita telah mencatat kemajuan dalam
menciptakan suasana yang lebih baik di
Papua. Pemerintah mengedepankan dialog
dan pendekatan persuasif dalam
menangani berbagai masalah di daerah
itu. Lembaga-lembaga pemerintahan di
Papua telah berhasil melaksanakan
otonomi, dst. Pemerintah bersungguh-
sungguh membantu putra asli Papua untuk
berkembang maju mengejar
ketertinggalan.

(2) Kita tidak bermaksud memperbesar
kekuatan (militer) yang ada, tetapi
kekuatan esensial. . . . Di samping
penyelenggaraan  pendidikan dan
pelatihan militer, kita pun sungguh-
sungguh memperhatikan kesejahteraan

terjadi

akan
terjadi

politik

hankam
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prajurit, agar setiap saat siap dan mampu
menjalankan tugas membela bangsa dan
negara.

(3) Kemampuan dan citra POLRI menjadi
semakin membaik. Tantangan tidak
ringan, dsb. karena itu pemerintah telah
menetapkan program peningkatan
kemampuan profesionalitas POLRI dalam
menanggulangi setiap bentuk kejahatan.

(4) Prioritas memberantas korupsi oleh
pemerintah sedikit banyak telah
membuahkan hasil dan kita telah dapat
menyimak dan mengikuti proses hukum
berbagai kasus korupsi.

(5) Tim Tas Tipikor telah melaksanakan
langkah-langkah tegas dalam menangani
tindak pidana korupsi. Pemerintah telah
bersikap tegas tanpa pandang dulu dan
tidak akan pernah ada istilah tebang pilih
dalam menindak pelaku korupsi.
Kerjasama regional dan internasional
juga ditingkatkan untuk menanggulangi
tindak pidana korupsi.

(6) Meskipun perang terhadap kejahatan
narkoba telah kita lakukan tanpa henti,
aksi-aksi kejahatan tersebut masih terus
berkembang.

(7) Pembangunan di bidang hukum terkait
erat dengan komitmen kita bersama untuk
menjunjung tinggi HAM. Norma-norma
hukum yang terkait dengan HAM telah
semakin lengkap.

(8) Sejak Juni 2005 hingga Juli 2006 telah
dilakukan 257 kali Pilkada di seluruh
tanah air. Pemilihan itu pada umumnya
telah berlangsung secara aman, damai dan
demokratis.

(9) Kita terus berperan aktif dalam proses
integrasi kawasan ke arah pencapaian
Komunitas ASEAN pada tahun 2020, dan
kerjasama yang lebih erat antar negara
Asia Timur

(10) Kita tetap konsisten mendukung
perjuangan rakyat Palestina, mengakhiri
agresi Israel atas wilayah Lebanon,
mendorong diselenggarkannya KTT
Darurat OKI, bergabung dengan pasukan
penjaga perdamaian PBB, terus
meningkatkan kerjasama internasional
baik di tingkat regional maupun global
melalui forum ASEAN, APEC, Gerakan

terjadi

terjadi

terjadi

terjadi

terjadi

terjadi

terjadi

terjadi

hankam

hukum

hukum

hukum

hukum

politik

politik

politik
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Non Blok dan Organisaasi Konferensi
Islam.

(11) Kita telah berhasil mengurangi tingkat
kemiskinan dari 23,4 persen pada tahun
1999 menjadi 16 persen pada tahun 2005
lalu. Namun, penanggulangan kemiskinan
tidak hanya memerlukan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, tetapi juga kualitas
pertumbuhan yang menyentuh langsung
perbaikan nasib rakyat miskin.

(12) Seiring dengan keinginan kuat dan
kesungguhan Pemerintah untuk
meningkatkan anggaran pendidikan,
revitalisasi pendidikan terus dilakukan
untuk lebih meningkatkan mutu
pendidikan. Dalam konteks ini para
pelajar terbaik telah mampu meraih 28
medali emas dalam berbagai ajang
kompetisi international di bidang sains,
matematika, seni dan olahraga. Di antara
mereka Jonathan Pradana Mailoa dan
Rudolf Surya Bonay.

(13) Pelayanan kesehatan dasar kepada rakyat
miskin dan mendekati miskin sampai
dengan tahun 2005 telah mencapai jumlah
60 juta jiwa. Pemerintah telah
menurunkan harga obat generik dan akan
mencantumkan labelisasi obat generik dan
sekaligus mencantumkan harganya untuk
dijual di pasaran. Posyandu juga mulai
diaktifkan kembali.

(14) Telah ada keberhasilan menjaga
stabilitas ekonomi yang meningkatkan
kepercayaan pelaku pasar.

(15) Setelah mempercepat pembayaran
pinjaman kepada IMF, posisi cadangan
devisi kita meningkat 24%.

(16) Stabilitas nilai tukar rupiah telah
menunjang upaya kita untuk
menurunkan inflasi ke tingkat yang lebih
rendah. Penurunan inflasi dan suku
bunga juga akan menurunkan beban
biaya bunga obligasi dalam APBN.

(17) Pertumbuhan ekonomi tahun 2005
mencapai angka 5,6%, meskipun kita
berharap dapat mencapai 6%.

(18) Dalam triwulan kedua pertumbuhan
ekonomi menunjukkan gejala
peningkatan dan tercatat sebesar 5.2%,
yang diharapkan sebagai pertanda awal
dari konsolidasi dan perkuatan kegiatan
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terjadi

terjadi
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ekonomi yang akan semakin mantap
pada semester II tahun 2006.

(19) Berbagai RUU yang akan dan sedang
dibahas bersama DPR di bidang
investasi, perpajakan, kepabeanan, cukai
dan lainnya.

(20) Fokus RKP 2007 adalah
penanggulangan kemiskinan,
peningkatan kesempatan kerja, investasi
dan ekspor, revitalisasi pertanian,
perikanan, kehutanan, dan pedesaan;
peningkatan eksesibilitas dan kualitas
pendidikan dan kesehatan; penegakan
hukum dan HAM, pemberantasan
korupsi dan reformasi birokrasi;
penguatan kemampuan pertahanan,
pemantapan keamanan dan ketertiban,
serta penyelesaian konflik; rehabilitasi
dan rekonstruksi NAD, Nias dan DIY
dan Jawa Tengah, serta mitigasi
bencana; percepatan pembangunan
infrastruktur; dan pembangunan daerah
perbatasan dan wilayah terisolir.

(21) Untuk menurunkan tingkat kemiskinan,
pemerintah telah menjabarkan bentuk
program khusus, berupa perluasan dan
integrasi program penanggulangan
kemiskinan berbasis partisipasi
masyarakat di daerah pedesaan dan
perkotaan. Manfaat program ini adalah
meningkatkan kesempatan kerja dan
pendapatan keluarga miskin, juga
sekaligus memperbaiki infrastruktur dan
prasarana publik di tingkat desa dan
kecamatan. Program ini juga
menumbuhkan modal sosial yang
penting untuk menjaga rasa
kebersamaan, dan diharapkan mampu
mencegah potensi ketegangan dan
konflik antar kelompok masyarakat.

(22) Pemerintah akan terus
menyempurnakan sistem perlindungan
bagi keluarga miskin dengan Subsidi
Langsung Tunai (SLT), BOS, dan
pembangunan infrastruktur pedesaan,
yang akan dilanjutkan dengan Bantuan
Langsung Tunai Bersyarat, Program
Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan.

(23) Pengembangan energi alternatif untuk
mengurangi ketergantungan terhadap
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BBM yang harganya harus meningkat,
juga sekaligus untuk memecahkan
masalah kemiskinan dan pengangguran,
serta perbaikan lingkungan hidup.

(24) Pemerintah mendorong agar pihak
swasta secara aktif melakukan investasi
di bidang energi alternatif berbasis
nabati atau biofuel. Program Nasional
ini telah dimulai tahun ini dengan
pengembangan energi dengan bahan
dasar kelapa sawit, tebu, singkong, dan
jarak.

(25) Untuk mempercepat pertumbuhan
ekonomi dan membuka kesempatan
kerja, pemerintah memandang perlu
untuk melakukan perbaikan iklim
investasi dengan menerbitkan paket
kebijakan investasi pada bulan Februari
2006 dan RUU Perpajakan.

(26)  Pemerintah akan segera mengeluarkan
PP untuk mendorong investasi melalui
perpajakan, penyederhanaan prosedur
dan fasilitas ekspor dan impor, serta
harmonisasi tarif bea masuk.

(27) Kawasan Ekonomi Khusus akan
dikembangkan untuk membuka lapangan
kerja baru.

(28) Melalui PP Presiden Nomor 67 Tahun
2005 Pemerintah mempersiapkan
langkah-langkah untuk melakukan
percepatan pembangunan infrastruktur.

(29) Dukungan belanja RAPBN 2007 untuk
peningkatan kesejahteraan rakyat:
kesehatan dari Rp. 13,5 triliun dalam
tahun 2006 menjadi Rp.15,1 triliun,
pendidikan dari Rp.43,3 menjadi Rp.51,3
triliun; penyaluran beras untuk keluarga
miskin sebesar Rp.6,5 triliun, subsidi
pupuk sebesar Rp. 5,8 triliun.

(30) Dukungan APBN kepada dunia usaha
akan dilakukan melalui reformasi
birokrasi dengan dana yang cukup
memadai.

(31) Untuk Dana Pembangunan Infrastruktur
dalam RAPBN 2007 Pemerintah
mengusulkan alokasi pembiayaan sebesar
Rp. 2 triliun rupiah, sebagai tambahan
dana pembagian resiko dan modal
pembiayaan investasi pemerintah tersebut.

(32) RAPBN 2007 masih tetap menyediakan
subsidi BBM dan listrik sebesar Rp. 68,6
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triliun dan subsidi listrik sebesar Rp.25,8
triliun.

(33) Sebagai bagian dari dukungan APBN
terhadap program reformasi birokrasi
akan dialokasikan kenaikan 23,3 persen
anggaran belanja pegawai dalam tahun
2007.

(34) Mulai APBN-P Tahun 2006 dan dalam
RAPBN 2007 pemerintah mengajukan
peningkatan alokasi belanja untuk
pembangunan sistem pendeteksian dini
sebesar Rp.60 milyar untuk 2006.

(35) Alokasi DAU dalam tahun 2007
direncanakan sebesar Rp.163,7 triliun
atau meningkat 12,4 persen dan alokasi
DAU dalam tahun sebelumnya.

(36) Alokasi DAK dalam tahun 2007
direncanakan sebesar Rp.14,4 triliun.
Jumlah ini berarti mengalami peningkatan
24,1 persen dari alokasi DAK dalam
tahun sebelumnya.

(37) Perkiraan pendapatan negara dan hibah
berarti sekitar 71,2 persen ditopang dari
penerimaan perpajakan, dan sekitar 28,8
persen bersumber dari penerimaan
bukan pajak. Kontribusi penerimaan
sektor perpajakan atau tax ratio
meningkat dari 13,7 persen di tahun
2006 menjadi 14,3 persen pada tahun
2007.

(38) RAPBN 2007 akan mengalami deficit
anggaran sekitar Rp.33,1 triliun.
Sumber-sumber pembiayaan baik dari
dalam maupun luar negeri digunakan
untuk membiayai defisit anggaran dan
pembayaran cicilan pokok utang.

(39) Pembiayaan anggaran yang bersumber
dari dalam negeri secara neto
direncanakan mencapai Rp.51,3 triliun.
Dana privatisasi digunakan untuk
memenuhi pembiayaan deficit APBN
dan peningkatan kinerja BUMN.

(40) Rasio utang pemerintah pada akhir
tahun 2007 diperkirakan akan menurun
dari sekitar 41,3 persen pada tahun 2006
menjadi sekitar 36,9 persen pada tahun
2007.

(41)  Program-program APBN dijalankan
dengan meningkatkan perbaikan
akuntabilitas publik. Orientasi kebijakan
APBN dan fokus pembangunan
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Indonesia juga akan makin diarahkan
pada perbaikan kualitas manusia
Indonesia. Ke depan, kita menginginkan
biaya pendidikan dan kesehatan yang
murah dan infrastruktur dasar yang
cukup tersedia, sehingga seluruh rakyat
Indonesia akan dapat memperoleh akses
kesehatan dan pendidikan.

Eksplanasi (1) untuk mempertahankan kedaulatan
negara kita perlu membangun
pertahanan kita. Karena itu, TNI tengah
melakukan upaya untuk memperkuat dan
sekaligus meningkatkan
kemampuannnya, baikorganisasi,
profesionalitas  personil mapun
persenjataannya.

 (2) Supaya masyarakat dapat menikmati
rasa aman dan tenteram Pemerintah telah
menetapkan program Pembangunan
dieningkatan kemampuan profesionalitas
POLRI.

(3) Banyak kemajuan dalam menanggulangi
aksi-aksi terorime. Aparatur keamanan
terus bekerja keras memberantas
terorisme di tanah air.

(4) Upaya memerangi terorisme tetap
berpegang teguh kepada asas-asas
hukum dan penghormatan terhadap hak
asasi manusia. Pemberantasan terorisme
tidak ada kaitannya dengan agama atau
identias tertentu.

(5) Perbaikan birokrasi akan terus kita
dengan lebih berorientasi pada prestasi
dan kerja. Tanpa perbaikan ini upaya
memerangi tindak korupsi tidak akan
berhasil tanpa langkah pencegahan,
terutama pembenahan birokrasi, dan
perbaikan gaji aparatur birokrasi kita.

(6) Penuntasan terhadap dugaan kasus-kasus
pelanggaran HAM berat menjelang dan
sesudah penentuan jajak pendapat di
Timor Timur tahun 1999, kini telah
disepakati bersama oleh Pemerintah
Indonesia dan Timor Leste, untuk
diselesaikan melaluiKomisi Kebenaran
dan Persahabatan.

(7) Hak menyatakan pendapat telah dijamin
oleh undang-undang, juga unjuk rasa
secara damai dan kebebasan pers.

(8) Hubungan Pemerintah dengan lembaga-
lembaga negara yang lain telah berjalan
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sehat dan konstruktif. Pemerintah
berterima kasih kepada DPR yang
selama ini telah berhasil membangun
hubungan yang tepat dan bertanggung
jawab.

(9)  Kita mulai mengambil peran yang lebih
aktif dalam menciptakan perdamaian
dunia, karena keberhasian kita dalam
menyelenggarakan KTT Asia Afrika,
konsistensi Pemerintah dalam
melaksanakan haluan politik luar negeri
yang bebas dan aktif, dan
mengedepankan kepentingan nasional.

(10) Pemerintah memberikan prioritas yang
tinggi dan menyediakan anggaran yang
cukup besar untuk rakyat miskin agar
dapat memiliki kesempatan menempuh
pendidikan, meningkatkan kesehatan,
dan memperbaiki kualitas lingkungan
hidup, karena akan sia-sia kita
membangun, kalau kita tidak mampu
mengangkat rakyat kita dari lembah
kemiskinan dan keterbelakangan.

(11) Terbengkalainya kesempatan
menempuh pendidikan, lebih-lebih bagi
rakyat misin setahap demi setahap telah
dapat kita atasi, karena kita telah
melaksanakan Subsidi Bantuan Tunai,
dan Bantuan Operasional Seklah untuk
siswa setara SD, SMP dan SMA.

(12) Pemerintah dan Bank Indonesia akan
terus berupaya untuk menyempurnakan
kebijakan, mekanisme, peraturan,
instrumen serta kualitas institusi
ekonomi, karena perekonomian perlu
semakin memiliki kelenturan dan daya
tahan, terhadap gejolak dan
ketidakpastian.

(13) Pengentasan kemiskinan merupakan
satu paket yang tidak terpisahkan dengan
upaya penciptaan lapangan kerja.

(14) Pemerintah telah akan terus
menyempurnakan dan mensinergian
program penciptaan lapangan kerja,
dengan berbagai program strategis di
bidang diversivikasi energi,
pembangunan infrastruktur pedesaan,
serta program pembangunan perumahan.
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Evaluasi
validitas Membaiknya kondisi hak asasi manusia di

tanah air tercermin dengan terpilihnya
Indonesia menjadi Ketua Komisi HAM
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia pun
terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB,
dan anggota Dewan HAM PBB, dan anggota
Komisi Perdamaian PBB yang baru dibentuk.

kesahihan
signifikansi

Siusana Kweldju
Suparno
siusana@yahoo.co.id
Universitas Negeri Malang


