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Dasar Pemikiran

Rakyat sebagai pemilik suara hanya diberikan hak untuk 
menentukan wakilnya (DPR) di Parlemen tanpa diimbangi 
dengan mekanisme menuntut pertanggungjawaban.1
Kondisi di atas telah menciptakan jarak yang cukup jauh di 
antara rakyat dengan para wakilnya sehingga mereka tidak 
“memiliki kuasa” terhadap anggota DPR.2
Kehadiran UU MD3 (sebelum judicial review) merupakan 
fakta kongkrit ketidakberdayaan rakyat yang membuat 
anggota DPR sebagai wakilnya nyaris “tak tersentuh.”3
Proses demokratisasi di Indonesia pada gilirannya menjadi 
“pincang” akibat ketiadaan ruang bagi rakyat untuk 
mengontrol wakilnya di Parlemen.4

Hak Recall Warganegara
dibutuhkan sebagai mekanisme 

kontrol rakyat terhadap
Wakilnya di Parlemen.
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1. Di beberapa negara bagian di Amerika, pemilihan 
terhadap anggota DPR (representative) bisa terjadi hampir
setiap tahun akibat rakyat menggunakan haknya untuk 
melakukan recall terhadap anggota parlemen dengan alasan 
kinerja atau satu dan lain hal. 

2. Di Indonesia, hak tersebut sering dipadankan dengan 
mekanisme PAW (Pergantian Antar Waktu) yang merupakan

haknya partai politik. Mekanisme itu sangat rentan dengan 
kepentingan segelintir elit sehingga penggunaannya

kerap mengabaikan aspirasi rakyat sebagai pemilik suara.

3. Padahal sejak Pemilu tahun 2009 Indonesia tidak lagi
menggunakan sistem “Proporsional Murni” dengan hanya 

memilih partai politik, tapi telah menerapkan model yang 
berbeda dengan turut memilih figur. Seyogianya pada saat 

yang sama hak recall warganegara harus diterapkan.

Konsepsi Hak Recall Warganegara
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Saya maju sebagai Caleg 
DPR RI dari daerah pemilihan

Sumatera Utara 1 melalui 
Partai Solidaritas Indonesia 

untuk memperjuangkan 
landasan konstitusional 
penerapan recall sebagai 

hak warganegara; 
dan berkomitmen 

menjadi “role mode” 
bagi penerapan 

mekanisme tersebut.

Lahir di Medan pada tanggal 18 Maret 1983, dari pasangan ayah
berdarah Jawa dan Ibu berdarah Banjar. Menamatkan pendidikan di 
Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Sumatera Utara (sekarang UIN) 
pada tahun 2008. Sempat diperbantukan sebagai asisten dosen mata kuliah 
Filsafat Ilmu dan asisten peneliti Sosiologi Agama di almamaternya sambil 
menempuh pendidikan S.2 Jurusan Pemikiran Islam (tidak diselesaikan) hingga 
tahun 2012. 

Alumni aktivis Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) ini pernah
aktif di berbagai lembaga kajian kerukunan umat beragama dan lembaga swadaya 
yang bergerak di bidang advokasi terhadap penegakan hak-hak sipil keagamaan 
sejak tahun 2007. Pengalaman itu telah mengantarkannya sebagai partisipan IVLP 
untuk belajar tentang diversitas masyarakat di Amerika Serikat pada tahun 2014.

BIOGRAFI SINGKAT:
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Mengapa Melalui PSI?
1. Memperjuangkan landasan konstitusional recall 

sebagai hak warganegara hanya mungkin 
dilakukan melalui partai politik “milik publik,” 
mengingat hambatan terbesar penerapan hak 
tersebut adalah partai politik itu sendiri yang 
telah menguasai mekanisme PAW sebagai hak 
partai;

2. PSI adalah partai politik yang dikelola dengan 
model pembiayaan publik sehingga dapat 
dianggap sebagai satu-satunya partai yang 
konsisten menjadikan dirinya sebagai partai milik 
publik;

3. PSI memiliki komitmen anti korupsi yang 
terukur dibuktikan dengan predikat sebagai satu-
satunya partai politik yang tidak mencalonkan 
mantan terpidana korupsi sebagai Bacaleg 
sebelum akhirnya diikuti oleh beberapa partai 
politik yang lain.



Anggota DPR

PSI berkomitmen melahirkan 
sistem pengawasan yang efektif  

terhadap seluruh anggota 
parlemennya yang dapat diakses 

masyarakat luas. Salah satu 
yang telah dirancang adalah 

pembuatan aplikasi smartphone 
untuk memudahkan masyarakat 

mengontrol anggota DPR PSI

Selain pengawasan partai (PSI), 
untuk menjamin integritas 
sebagai anggota DPR (jika 
terpilih), saya juga berkomitmen 
membuat laporan publik yang 
transparan dan akuntabel secara 
periodik dengan melibatkan 
pihak ketiga (independen) untuk 
diterbitkan ke media publik.

Mekanisme Pengawasan oleh Partai Jaminan Integritas Personal

AKSES PUBLIK
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Mekanisme Pengawasan dan Jaminan Integritas

Skema di bawah ini menjelaskan secara umum bagaimana publik dapat 
melakukan pengawasan pada saat saya terpilih mewakili mereka!



Relasi keluarga dan kekerabatan
Relasi sosial
Relasi pendidikan
Relasi keorganisasian
Canvassing DTD
Sinergitas antar Caleg

Ketertarikan isu dan gagasan

Segmentasi Suara (per seribu/1000)

Emosional Rasional

DESKRIPSI

 Relasi keluarga dan kekerabatan merupakan segmentasi potensi suara yang dihasilkan 
dari simpul-simpul keluarga atau kerabat dekat. Relasi ini dipusatkan pada dua wilayah 
besar, Kota Medan dan Kab. Serdang Bedagai, namun memiliki irisan ke beberapa titik 
di Kab. Deli Serdang dan Kota Tebing Tinggi. Relasi keluarga dan kekerabatan meliputi 
juga relasi etnisitas dari kalangan suku Banjar yang dapat dimanfaatkan dengan 
mengusung isme primordial.

 Segmentasi suara yang dihasilkan dari relasi sosial dipetakan berdasarkan simpul-
simpul yang lahir dari modal sosial, meliputi hubungan pertemanan, profesi, kegiatan 
peduli yang pernah dilakukan, serta lingkungan sosial lainnya yang menyentuh hampir

seluruh daerah pemilihan
 Relasi pendidikan merupakan segmentasi yang 

dihasilkan dari simpul-simpul pertemanan sejak 
sekolah dasar hingga perguruan tinggi, termasuk 
hubungan yang terbangun karena pengalaman 
mengajar di beberapa sekolah/perguruan tinggi.

 Relasi keorganisasian dipetakan berdasarkan 
afiliasi terhadap organisasi sosial kemasyarakatan, 
meliputi organisasi kader dan non-kader.

 Canvassing door to door (DTD) merupakan 
segmentasi suara yang dipetakan berdasarkan hasil 
kerja relawan dari pintu ke pintu.

 Sinergitas antar Caleg adalah segmentasi suara 
yang dipetakan berdasarkan asas kemanfaatan 
yang dibangun dengan pola buttom-up, antara 
Caleg di berbagai tingkatan yang memiliki irisan 
daerah pemilihan.

 Ketertarikan isu dan gagasan adalah segmentasi 
suara yang diharapkan lahir dari pemilih-pemilih 
rasional berdasarkan kesepahaman isu dan 
gagasan yang dimunculkan di ruang publik, baik 
melalui tulisan, seminar dan lokakarya, postingan 
sosial media, dan lain sebagainya. 
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Rasionalisasi dan Pemetaan Suara
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INDIKATOR PEROLEHAN SUARA

Distribusi APK by Canvassing

Distribusi APK tanpa Canvassing

Pernyataan dukungan mitra sinergi

Pernyataan dukungan personal (intens)

Pernyataan dukungan kelompok

Pertemuan Tatap Muka (doktrin)

99 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

HIGH

LOW

Indikator Derajat Kepercayaan

Indikator Perolehan Suara
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PROGRES SUARA BERDASARKAN TARGET

Relasi keluarga dan kekerabatan
Relasi sosial
Relasi pendidikan
Relasi keorganisasian
Canvassing DTD
Sinergitas antar Caleg

Ketertarikan isu dan gagasan

Emosional Rasional

Akumulasi:
22,87 % dari 70 Ribu 

target perolehan suara

Catatan:
 Perhitungan mengabaikan derajat kepercayaan masing-

masing indikator perolehan suara;
 Progres dihitung sampai dengan bulan Januari 2019, belum 

termasuk dukungan yang diterima hingga bulan Maret 
2019.

Progres Suara Berdasarkan Target
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Proposal naratif secara lengkap dapat diakeses di:

www.ekomarhaendy.com


