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Menggagas Hak Recall
Warganegara

PROFIL EKO MARHENDI J
Lahir di Medan pada tanggal 18 Maret 1983,
Eko Marhendi J besar di lingkungan keluarga
berkultur Jawa (ayah) dan Banjar (ibu). Nuansa
multi-etnis itu telah membentuk pribadinya
menjadi vigur pluralis yang sangat menghargai
perbedaan.
Menamatkan pendidikan di IAIN Sumatera
Utara (saat ini UIN), semasa kuliah pegiat isu-isu
demokrasi dan HAM ini berkecimpung sebagai
aktivis Himpunan Mahasiswa Al Washliyah
(HIMMAH). Hingga saat ini ia masih terlibat
aktif sebagai instruktur senior dalam programprogram kaderisasi di lingkungan organisasi
otonom Al Washliyah itu.

HAK RECALL WARGANEGARA
Sistem politik di Indonesia telah menciptakan jarak
yang cukup jauh di antara rakyat dengan para
wakilnya (DPR). Sebagai pemilik suara mereka
hanya diberikan hak untuk memilih DPR tanpa
mekanisme menuntut pertanggungjawaban.
Atas dasar itulah hak recall warganegara penting
diperjuangkan sebagai mekanisme pengawasan
rakyat terhadap anggota DPR. Hak recall bisa
dipahami sebagai hak untuk meminta
pertanggungjawaban wakil rakyat, termasuk hak
untuk menarik/memberhentikan anggota DPR
karena alasan kinerja dan sebagainya.

Eko Marhendi J juga dikenal sebagai aktivis
keberagaman. Pada tahun 2014 diberangkatkan
oleh Kedubes Amerika Serikat untuk belajar
tentang politik, ekonomi, dan sejarah di Negeri
Paman Sam itu.
Saat ini, ia maju sebagai Caleg DPR RI dari Dapil
Sumut 1 melalui Partai Solidaritas Indonesia,
dengan visi memperjuangkan Recall sebagai hak
warganegara agar rakyat “berdaulat” terhadap
wakilnya di Parlemen

Sejauh ini hak tersebut “dimonopili” oleh partai
politik. Penggunaannya rentan terhadap
kepentingan segelintir elit sehingga seringkali
mengabaikan aspirasi dan kepentingan rakyat.
Padahal sejak tahun 2009, Indonesia telah
menggunakan sistem Pemilu Proporsional terbuka
dengan turut memilih vigur Caleg. Penggunaan
sistem itu semestinya menjadi dasar yang kuat
untuk menyerahkan hak recall dari partai politik
kepada warganegara, sehingga rakyat dapat
“menguasai” wakilnya di Parlemen
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MENGAPA PSI?
Hambatan terbesar mewujudkan recall sebagai
hak warganegara adalah partai politik itu sendiri;
mengingat hak tersebut telah “dimonopoli” oleh
partai politik melalui mekanisme PAW. Karenanya,
penerapan Hak recall warganegara hanya mungkin
diperjuangkan melalui partai politik yang benarbenar “dikuasai publik.”

“PSI adalah Parpol
yang memiliki visi
anti korupsi yang
terukur.”

Sejak awal berdiri PSI telah berkomitmen menjadi
partai politik milik publik yang bebas dari
penguasaan elit tertentu. Dengan mekanisme
“pembiayaan publik” yang diterapkannya, PSI
memberikan peluang yang sama bagi seluruh
warganegara untuk menentukan kebijakan partai.
PSI juga memiliki visi anti korupsi yang terukur. Ia
merupakan satu-satunya partai politik yang tidak
mencalonkan koruptor sebagai Caleg sejak awal
seleksi kontestan oleh KPU, hingga akhirnya diikuti
oleh sedikit dari beberapa partai yang terdaftar
sebagai peserta Pemilu 2019
Selain itu, PSI juga merupakan satu-satunya partai
politik yang turut menggugat UU MD3 yang nyaris
membuat anggota DPR “tak tersentuh” oleh
rakyat yang memilihnya
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DUKUNG SAYA!
Hak recall warganegara memberikan ruang bagi masyarakat
untuk “menguasai” wakilnya di Parlemen, hanya dengan
mekanisme itulah rakyat bisa “berdaulat” terhadap DPR.
Karenanya jangan biarkan saya berjuang sendiri, jadilah bagian
dari perjuangan itu!
Dukung saya dengan:
1. Menjadi ”Relawan Recall” untuk mengampanyekan
perjuangan recall sebagai hak warganegara;
2. Fasilitasi temu warga di daerah pemilihan;
3. Penyediaan Posko/Rumah Solidaritas di daerah
pemilihan;
4. Sumbangan alat peraga kampanye (APK)
5. Sumbangan dana operasional kampanye;
6. Sumbangan lainnya yang tidak mengikat dan
dibenarkan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Sumbangan dapat disampaikan melalui link di bawah ini:
www.caleg.psi.id/caleg/eko-marhendi-j.
Seluruh sumbangan yang masuk, baik dalam bentuk uang,
barang maupun jasa, akan dilaporkan kepada publik secara
periodik melalui website: www.ekomarhaendy.com.
Hubungi KONTAK CALEG yang tertera di halaman depan flyer
ini untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut
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