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Salam Demokrasi,
Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang
bergerak di bidang pendidikan demokrasi untuk orang dewasa. Pendidikan tersebut
dilaksanakan lewat program “Sekolah Demokrasi” dan menyasar kelompok masyarakat sipil,
anggota partai politik, pejabat pemerintahan dan kalangan usaha. “Sekolah Demokrasi”
diselenggarakan di delapan kabupaten/ kota, yaitu di Lhokseumawe (Aceh), Prabumulih
(Sumatra Selatan), Serang (Banten), Sanggau (Kalimantan Barat), Pasuruan (Jawa Timur),
Manggarai Barat (Nusa Tenggara Timur), Gowa (Sulawesi Selatan) dan Jayapura (Papua).
KID merasa pendidikan demokrasi masih sangat diperlukan mengingat masih banyak warga
negara yang belum mengetahui dan memahami hak-hak politiknya, bahkan setelah 17 tahun
Reformasi bergulir. Harus diakui bahwa ketidaktahuan akan hak-hak politik tersebut
melemahkan atau bahkan meniadakan pengawasan oleh rakyat atas kerja eksekutif, legislatif
dan yudikatif, sehingga
seringkali membuka celah bagi munculnya politik uang, korupsi anggaran, politik dinasti
hingga berbagai kecurangan dalam proses demokrasi, termasuk pemilihan presiden.
Harus diakui bahwa Reformasi masih belum selesai, masih terlalu banyak hal yang masih
perlu dibenahi. Tapi harapan untuk perubahan masih ada. Harapan akan keadilan, kedamaian
dan kehidupan yang lebih baik ini akan ditumpangkan kepada calon presiden yang dipilih
dalam pemilihan presiden tanggal 9 Juli nanti.
Namun demikian, menjelang pemilihan presiden banyak dilaporkan berbagai pelanggaran
kampanye berupa fitnah, pencemaran nama baik hingga intimidasi dan teror.
Pelanggaran-pelanggaran ini memprihatinkan dan tentunya bertentangan dengan nilai-nilai
demokrasi yang seharusnya menjadi semangat pemilu presiden.
KID memandang bahwa pemilu adalah pesta demokrasi, pesta rakyat dan perayaan atas
kehidupan berbangsa dan bertanah air. Sebagaimana layaknya pesta dan perayaan pemilu
presiden sepantasnya memberikan rasa kegembiraan dan memberikan harapan atas
kehidupan yang lebih baik, bukan kecemasan, apalagi ketakutan.
Sehubungan dengan itu Komunitas Indonesia untuk Demokrasi bermaksud menyampaikan
seruan etis untuk pemilu bermartabat. Seruan ini disampaikan kepada pemerintah yang
berkuasa saat ini dan penyelenggara pemilu, kepada para calon presiden dan calon wakil
presiden, serta kepada rakyat Indonesia sebagai pemilih.
Konferensi pers akan dilaksanakan pada:
Hari, tanggal
: Sabtu, 5 Juli 2014
Waktu
: 16:30 – 17:30 WIB (diakhiri dengan buka puasa bersama)
Tempat
: Ruang Media Center BAWASLU Jl. M.H Thamrin No.14,
Jakarta Pusat
Pembicara
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Rustam Ibrahim (Bendahara KID)
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