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PENGANTAR PENULIS

A

lhamdulillah, puji syukur penulis haturkan ke hadirat
Allah SWT., atas limpahan nikmat dan karunia-Nya
penulis bisa terus berkarya, karya ini merupakan tulisantulisan yang sebelumnya pernah penulis gagas. Penulis
mencoba menghimpun semua tulisan yang penah dibuat,
merevisi bagian-bagian yang perlu disempurnakan hingga
jadilah suatu karya utuh.
Karya ini berisi refleksi dan analisa penulis terkait
fenomena sosial politik beberapa tahun terakhir, penulis
mencoba menganalisa realitas yang ada dengan sudut
pandang masyarakat umum, sehingga pesan dan isi tulisan
bisa dipahami khalayak luas.
“Paradigma Bintang” adalah kumpulan esai tentang
dinamika sosial politik domestik dan internasional yang
pernah mencuri perhatian penulis untuk kemudian meresponnya dalam bentuk tulisan. Tidak semua hal penulis
respon, hal ini karena keterbatasan penulis sebagai manusia
biasa.
Karya ini merupakan buah pemikiran seorang anak
bangsa yang meyakini bahwa segala sesuatu bermula dari
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pola pikir, begitupun dengan posisi bintang, untuk meraihnya hal mendasar yang harus dibenahi adalah Paradigma.
Siapa yang menyangka seorang anak ndeso yang bukan siapasiapa kini menjadi orang bergelar RI 1. Sosok tersebut dalam
beberapa kesempatan menyatakan bahwa rahasia besar
kesuksesannya adalah Paradigma. Segalanya memang
bermula dari Paradigma, ia adalah penuntun gerak langkah
manusia. Jika Paradigmanya benar, hal lain akan mengikuti,
sebaliknya, jika Paradigma manusia salah ia akan menjadi
sosok pecundang dan tawanan nafsu yang sangat berbahaya.
Mau kaya kok korupsi? Mau menang kok curang? Mau
pandai kok malas? Akal sehat kita tentu akan menolak tiga
Paradigma keliru di atas, inilah penyakit yang saat ini
menimpa banyak manusia. Untuk menjadi pemenang sejati
dari setiap apa yang diimpikan, kuncinya adalah cara
berpikir yang benar. Penulis optimis, dengan menyemai ide
tertulis, harapan akan terwujudnya hari esok yang lebih baik,
masa depan bangsa dan dunia yang lebih berkualitas bisa
terus menyala.
Karya ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu
kritik dan saran membangun senantiasa penulis harapkan.

Garut, 6 November 2015
Moh. Zahirul Alim
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Bagian 1
Transformative President

Prolog

O

ktober 2014 mendatang, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) dipastikan akan mengakhiri masa
baktinya di panggung kepemimpinan nasional. Huru hara
politik nasional dan panasnya atmosfir pencalonan Presiden
dua tahun menjelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres)
2014 sudah mulai kita rasakan bersama. Dalam pada itu,
hal penting untuk kita refleksikan bersama adalah masa
depan Indonesia di bawah pemimpin baru kelak.
Paralel dengan frasa di atas, maka di tengah usia
reformasi Indonesia yang semakin matang sejatinya segenap
bangsa Indonesia bisa semakin matang pula. Manifestasinya,
bangsa Indonesia semakin cerdas dan rasional dalam
menentukan siapa sosok pemimpin yang layak memimpin
Indonesia untuk masa bakti 2014-2019? Sehubungan
dengan hal ini, hemat penulis; pada Pilpres 2014 Indonesia butuh Tranformative President, yaitu sosok pemimpin
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yang bisa mentransformasikan segala kesemrawutan Indonesia akibat tuah dari banyaknya transaksi politik yang
harus dilunasi pemimpin nasional saat ini.
Pemilih yang cerdas dan rasional tentu akan
mendambakan lahirnya sosok Transformative President
sebagaimana penulis sebutkan di atas. Sederhananya, parameter utama dalam Pilpres 2014 mendatang adalah
terpilihnya sosok Presiden Transformatif sebagai pemimpin
nasional.

Wajah Kepemimpinan Nasional
Seperti sudah menjadi maklum bersama, situasi
kepemimpinan nasional Indonesia dewasa ini penuh
dengan carut marut. Banyaknya skandal yang menimpa elit
partai berkuasa (ruling party), adanya kebijakan kontra
produktif pemerintah, terungkapnya kasus-kasus
pelanggaran hukum berat yang hanya menyeret pelaku
sekunder, masih tingginya angka pengangguran,
menjamurnya aksi anarkhisme di tengah masyarakat,
hingga isu disintegrasi Papua adalah sederet persoalan pilu
yang mengusutkan benang kepemimpinan nasional saat ini.
Kekusutan benang kepemimpinan Indonesia
sebagaimana penulis paparkan di atas terjadi karena peran
kepemimpinan yang dimainkan oleh pemimpin nasional
saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sangat ironis
rasanya, seorang pemimpin berkata: Korupsi adalah musuh
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