
 

 

 
Kacamata Driyarkara merupakan program kerja dari Kementerian Sosial Politik dan Kajian 

Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma 2022 Kabinet Berani Beraksi 

yang berupa kajian komprehensif mengenai isu-isu sosial dan politik yang dikaji dari sudut 

pandang BEM USD. Selamat membaca! 

Kacamata Driyarkara : 

Baliho Politik Dini: Publisitas vs Realitas 
Nirvana Mulia Sulistya 

Johanes Maximillien 

Yuliana Jeaneth 

Felix Brian 

William Wijaya 

Eugenia 

Reinhard Oka 

 

Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis BEM USD 2022 

 

 

Pendahuluan 

 
I. Realitas Baliho Politik Dini 

 

Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan yang banyaknya baliho besar yang terpampang di 

pinggir jalan. Baliho tersebut sebenarnya bertujuan untuk kampanye politik. Baliho yang 

menampilkan wajah seorang calon pemimpin untuk suatu pemilihan dapat kita temui hampir di 

mana saja. Saat ini, baliho yang memperlihatkan wajah dari nama-nama seperti Puan Maharani, 



 

 

Airlangga Hartarto, dan Muhaimin Iskandar tersebar di seluruh penjuru kota (Universitas Al Azhar 

Indonesia, 2021).1 

Baliho memang merupakan salah satu alat yang dipakai untuk salah satu tujuan politik 

yaitu kampanye. Dengan pemasangan baliho, diharapkan masyarakat calon pemilih dapat 

mengenal dan terpersuasi untuk memilih sang calon. Baliho diharapkan dapat meningkatkan 

popularitas dan elektabilitas calon tersebut. Hal ini juga sebenarnya tidak dilarang dan tidak ada 

bentuk pelarangan sama sekali (Universitas Al Azhar Indonesia, 2021).2 

 Saat ini, banyak sekali baliho bernuansa politik yang terpasang menampilkan wajah tokoh 

politik. Fenomena ini tentu tidak terlepas dari keinginan sang tokoh untuk berkontestasi di pemilu 

2024 mendatang. Dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2024 yang akan datang, akan 

diselenggarakan pemilu untuk menentukan presiden dan wakil presiden yang baru. Wakil Ketua 

Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, menyatakan bahwa partainya memang telah menetapkan sosok 

Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024. Hal ini menjadi salah satu alasan mereka 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat saat ini, meskipun pemilihan presiden (pilpres) masih 

jauh (Pratiwi, 2021).3 Hal ini menunjukkan antusiasme partai politik dalam mengusung dan 

mengkampanyekan calon mereka sejak dini.  

Lantas, bagaimana masyarakat menanggapi hal ini? Tentu, masyarakatlah yang selama ini 

menjadi target sosialisasi dan kampanye menggunakan baliho yang sangat dini ini. Seorang 

pengendara di kawasan Ahmad Yani, Kota Surabaya, Khusaini, menyayangkan sikap para 

politikus yang sibuk mencari simpati masyarakat yang masih berjuang untuk hidup. Namun, ia 

juga menanggapi bahwa baliho yang bertebaran tersebut dianggap sebagai hiburan saja 

(jpnn.com).4  

Dilansir dari jpnn.com, pengamat komunikasi politik FISIP Unair, Irfan Wahyu, 

mengatakan bahwa sebenarnya secara teknis pemasangan baliho tersebut tidak ada masalah karena 

 
1 humas. (2021, August 5). Baliho Puan, Airlangga Hingga Cak imin, Pengamat: Tidak ... Rubrik Dosen. 

https://uai.ac.id/baliho-puan-airlangga-hingga-cak-imin-pengamat-tidak-pas-waktunya-hanya-akan-dapat-
olok-olok/ (diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, pukul 18:26 WIB) 

2 Ibid 
3 Pratiwi, R. (2021, August 6). Baliho Airlangga, Jurus Golkar Sejak Dini Demi 2024. CNN Indonesia.  

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210806140137-32-677315/baliho-airlangga-jurus-golkar-
sejak-dini-demi-2024 (diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, pukul 18:36 WIB) 

4 jpnn.com. (2021, August 13). Masyarakat Sayangkan baliho tokoh politik bertebaran di jalanan. www.jpnn.com. 
https://www.jpnn.com/news/masyarakat-sayangkan-baliho-tokoh-politik-bertebaran-di-jalanan (diakses 
pada Rabu, 16 Maret 2022, pukul 18:44 WIB) 



 

 

tidak dilakukan secara liar. Namun, isi dari baliho yang bernuansa kepentingan politik tersebutlah 

yang kurang elok karena tidak relevan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini belum 

berakhir. Hal yang juga sangat disayangkan dari pemasangan baliho tersebut adalah mereka secara 

terang-terangan menyatakan bahwa apapun yang terjadi, tokoh tersebut akan tetap 

mempromosikan dirinya sendiri untuk persiapan pemilihan presiden 2024 mendatang. Hal ini 

dianggap sangat tidak relevan dengan kondisi disrupsi saat ini.5 

Dari partai politik yang memasang baliho itu sendiri, mereka berdalih bahwa baliho 

tersebut bukan semata-mata untuk menaikkan elektabilitas politikus menuju pemilihan presiden 

2024. Seorang politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hendrawan Supratikno, 

menyatakan bahwa baliho tersebut bertujuan membangun ruang publik dengan narasi 

kemanusiaan dan kebangsaan. Baliho Puan Maharani yang diusung oleh partainya dianggap 

mencerminkan sebuah imajinasi kenusantaraan dan imajinasi negara bangsa yang merupakan 

anugerah luar biasa. Ia memungkas anggap tersebut dengan mengingatkan masyarakat untuk tidak 

terjebak pada kedangkalan berpikir (Saputra, 2021).6 

 

II. Realitas Saat Ini  

 Komunikasi di dunia politik dapat dibangun melalui iklan politik yang berupa reklame atau 

baliho. Reklame atau baliho tersebut bertujuan membangun kredibilitas tokoh politik. Berbagai 

baliho dapat dilihat di tempat umum di berbagai wilayah di Indonesia dengan tokoh politik yang 

berbeda-beda. Menurut artikel berita yang ditulis oleh Aji dengan berdasarkan laporan wartawan 

Bachtiar di Tribunnews pada bulan Februari 2022, terdapat baliho bergambar Ganjar-Puan di 

kolong jembatan layang Summarecon Bekasi. Bachtiar menambahkan, selain Ganjar-Puan 

terdapat sejumlah tokoh lainnya dan salah satunya mantan wali kota Bekasi yang memiliki afiliasi 

partai politik dengan Ganjar-Puan. Bachtiar juga melaporkan bahwa baliho berbau Pemilu 

 
5 Ibid. 
6 Saputra, M. G. (2021, August 13). PDIP Soal Baliho: Resapi ideologi Kami, Jadi Tak Terjebak Kedangkalan 

Berpikir. merdeka.com. https://www.merdeka.com/politik/pdip-soal-baliho-resapi-ideologi-kami-jadi-tak-
terjebak-kedangkalan-berpikir.html (diakses pada Rabu, 16 Maret 2022, pukul 18:56 WIB) 



 

 

presiden 2024 sudah marak dijumpai di kota Bekasi dan berlokasi di jalan utama yang padat dilalui 

pengguna jalan raya.7 

 Contoh kasus di tempat lain dapat kita sebutkan pula. Baliho tokoh politik terkemuka, Joko 

Widodo, terpasang di ruas jalan kota Pekanbaru hingga Jambi. Berdasarkan artikel yang ditulis 

Wardani, baliho-baliho yang berisi tagar “2024 Setia Bersama Jokowi” dengan menampilkan 

wajah Presiden Joko Widodo menghiasi sejumlah ruas jalan di berbagai daerah seperti Riau, 

Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung Selatan. Wardani menambahkan, baliho-baliho tersebut 

diklaim merupakan bentuk aspirasi oleh relawan Koalisi Bersama Rakyat (Kobar). Meskipun 

mendapatkan dukungan aspirasi, partai politik terkait mengklaim bahwa mereka menolak wacana 

penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.8 

 Menurut Jamiluddin Ritongga, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, 

menilai bahwa komunikasi politik salah satu tokoh politik di Indonesia dengan bentuk baliho yang 

dapat ditemukan di berbagai wilayah masih memiliki elektabilitas yang rendah. Menurut Ritongga, 

berdasarkan laporan dari Harian Aceh, banyak faktor yang mempengaruhi elektibilitas tokoh 

politik, seperti penilaian masyarakat terhadap penampilan seorang tokoh politik, kemampuan 

berkomunikasi dengan rakyat yang lemah, komunikasi empati yang kurang sehingga masyarakat 

memiliki rasa skeptikal terhadap tokoh politik tersebut. 9 

 Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2010 Indonesia merupakan negara yang 

kelimpahan warga dengan usia produktif kerja, yaitu mereka yang berusia antara 15-34 tahun 

dengan proporsi 34,47%.10 Generasi ini dikenal dengan sebutan Generasi Millenial atau Generasi 

Y yang lahir antara tahun 1980-2000. Generasi Y sudah akrab dan memiliki ketergantungan 

 
7 Aji, W. (2022, 19 Februari). Baliho Ganjar-Puan Muncul di Bekasi, Begini Penuturan Pemasang. Tribunnews. 
https://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/19/baliho-ganjar-puan-muncul-di-summarecon-bekasi-begini-penuturan-si-
pemasang. Diakses pada 15 Maret 2022 pukul 18.28 WIB. 

8 Wardani, G. W. (2022, 10 Maret). Baliho Jokowi Bertagar 2024 Terpasang di Ruas Jalan Kota Pekanbaru hingga Jambi, 
Dukung 3 Periode?. Tribunnews. https://www.tribunnews.com/nasional/2022/03/10/baliho-jokowi-bertagar-2024-terpasang-di-
ruas-jalan-kota-pekanbaru-hingga-jambi-dukung-3-periode. Diakses pada 15 Maret 2022 pukul 18.38 WIB. 

9 Redaksi. (2022, 7 Maret). Sulit Menyatu Dengan Rakyat Padahal Sudah Pasang Banyak Baliho, Pengamat: Empati Puan 
Maharani Buruk. Harian Aceh. https://www.harianaceh.co.id/2022/03/07/sulit-menyatu-dengan-rakyat-padahal-sudah-pasang-
banyak-baliho-pengamat-empati-puan-maharani-buruk/. Diakses pada 15 Maret 2022 pukul 19.31 WIB. 

10 BPS. (2019, Januari 22). Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin. Badan Pusat Statistik. 
https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=336&wid=0. Diakses pada 16 Maret 2022 pukul 14.35 WIB  



 

 

terhadap Internet, hal ini disebabkan karena Internet sudah ada sejak mereka lahir.11 Berdasarkan 

data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna aktif gawai di 

Indonesia mencapai jumlah 70,96%.12 Generasi Y merupakan generasi mayoritas di Indonesia, dan 

dari sisi politik jumlah suara Generasi Y harus diperhitungkan. Generasi Y dinilai menjadi bagian 

dari sistem kontrol pemerintahan, sebab Generasi Y lebih banyak melalui tahapan pemilu yang 

demokratis, solid, dan ideal. Generasi Y juga lebih mudah mengkritisi kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah  di Indonesia dengan menyuarakan suaranya melalui berbagai media publik, terutama 

media sosial. Kehadiran baliho menjadi bentuk pencitraan politik yang merayakan citra 

dibandingkan kompetensi tokoh politik. Baliho didefinisikan sebagai publikasi yang berlebihan 

ukurannya untuk menarik perhatian masyarakat. Baliho ini ditempatkan di tempat yang ramai agar 

menarik dan memudahkan ingatan masyarakat kepada bakal calon legislatif. Baliho memiliki 

dampak buruk bagi lingkungan, misalnya peletakannya yang tidak beraturan sehingga merusak 

estetika ruang publik. Menurut penelitian Sutarini, di era digital ini media konvensional masih 

menjadi alternatif dalam penyampaian informasi yang persuasif untuk mendapatkan dukungan 

politik dari masyarakat, khususnya Generasi Y. Sutarini menambahkan di era digital ini tidak 

semua informasi yang disampaikan melalui portal berita digital ataupun sosial media mudah 

diterima oleh masyarakat.12 

 

III. Mempertanyakan Kebijaksanaan Baliho Dini  

Baliho atau akrab disebut sebagai papan reklame merupakan salah satu sarana strategi 

komunikasi yang paling banyak digunakan oleh sebuah instansi baik perusahaan, keagamaan, 

maupun pemerintahan untuk memberikan suatu informasi bahkan dalam mengkampanyekan atau 

mengiklankan suatu hal dengan tujuan tertentu.13 Sebagaimana dijelaskan dalam bagian ‘Realitas 

Saat Ini’, dapat dilihat bahwa sudah banyak sekali partai politik yang memulai kampanye 

 
11 Sutarini, I. A. (2019). Pengukuran Efektivitas Penggunaan Media Baliho Pada Pemilihan Umum 2019 Terhadap Generasi 
Milenial. Prosiding Seminar Nasional Desain dan Arsitektur (SENADA). 2, 237-241.  

12 APJII. (2019, Januari). Buletin APJII.APJII. Diakses pada 16 Maret 2022 pukul 14.43 WIB. https://apjii.or.id 

13  Jahrir, A. S., Al Qadri, M. I., Nurfadilah, & Ms, W. (2021). Pengaruh Penggunaan Bahasa dalam 
Spanduk Lockdown Wilayah Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat pada Masa Pandemu Covid-
19 di Kota Makassar. Jurnal Bahasa dan Sastra Daerah serta Pembelajarannya 2(1), 18-21. 



 

 

politiknya di tengah situasi pandemi yang tengah mengancam banyak sektor kemasyarakatan. 

Seperti yang kita ketahui, tahun 2024 merupakan masa untuk berpesta demokrasi bagi Indonesia. 

Akan tetapi, situasi pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 saja belum terselesaikan. Begitu banyak 

dampak Covid-19 yang belum menemukan titik terang. Mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, 

pendidikan, pangan, dan masih banyak lainnya yang hingga saat ini masih menjadi benang kusut 

mengambang dan belum menemukan titik terang. 

Dalam konsep komunikasi politik antara politikus dan masyarakat tentunya dapat melalui 

fenomena baliho ini, sebenarnya persebaran baliho ini tidak salah karena tentunya Indonesia 

sebagai negara demokrasi akan menyelenggarakan pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang dan 

menurut Sutarini (2019),14 dikatakan bahwa baliho ini merupakan salah satu mediator 

penyampaian informasi yang sangat efektif untuk digunakan dalam menyampaikan pesan kepada 

masyarakat. Namun, situasi dan kondisi dunia, khususnya Indonesia saat ini berada pada masa 

sulit karena adanya wabah penyakit virus corona atau Covid-19 (Coronavirus diseases-19) yang 

dimana bahkan WHO (World Health Organization) sebagai organisasi kesehatan dunia 

mencetuskan wabah Covid-19 ini sebagai pandemi global.  

Lalu apa hubungannya fenomena persebaran baliho calon presiden secara dini dengan 

pandemi covid-19 di Indonesia? 

Dilansir dari detikNews, Berita Jawa Barat diketahui sudah tersebar begitu banyak baliho 

elite partai di Kawasan Lingkar Selatan, Kota Bandung, tepatnya dari Jalan Laswi-Pelajar Pejuang 

-BKR- Peta. Berdasarkan fenomena demikian,  diketahui bahwa harga pemasangan baliho meraup 

biaya dari 15 juta hingga 20 juta dalam setiap bulannya. Indonesia sendiri pada saat ini sedang 

mengalami beberapa krisis di berbagai sendi salah satunya pada sendi ekonomi.15  Dalam jurnal 

yang dituliskan oleh Ari Anggraini (2021) didapatkan fakta bahwa tingkat Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) pada karyawan yang berdomisili di Jakarta telah menembus angkat 50.891 jiwa. Lalu 

 
14 Yanuartha, R. A., Siahainenia, R. R., Hergianasari, P., & Netanyahu, K. (2022). Strategi 
Komunikasi Politik Penggunaan Baliho Versus Media Sosial oleh Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan Tahun 2021. Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol.6 No.1, 1-5. 
15 Maulana, Y. (2021, Agustus 06). detikNews. Retrieved from detikNews-Berita Jawa Barat: 
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5672292/berapa-tarif-pasang-baliho-puan-dan-
airlangga-di-bandung 



 

 

di Bogor, Jawa Barat dipaparkan bahwa 1.467 pekerja operasional pabrik dan industri telah 

dirumahkan.16    

Lantas, apakah bijak bagi sebuah elite partai melakukan persebaran baliho untuk 

mempromosikan para calon presiden sedangkan kehidupan masyarakat Indonesia sendiri sedang 

berada di ambang krisis?  

Fenomena persebaran baliho ini tentunya tidak salah karena memang mempersiapkan 

rakyat agar mulai mengetahui para calon presiden yang dapat memimpin Indonesia di masa depan. 

Konsep baliho ini sendiri memang bertujuan persuasif dan memiliki kepentingan membujuk 

masyarakat yang melihatnya. Akan tetapi, berkaca dari realitas sekarang ini, ada hal yang perlu 

diperhatikan oleh para elite partai, yakni adanya urgensi dan kepentingan yang seharusnya lebih 

diprioritaskan bagi masyarakat Indonesia. Pemasangan baliho secara serentak dan beramai-ramai 

tentu bukan suatu keputusan yang bijak terlebih dalam situasi pandemi ini, dimana untuk 

mendapatkan makanan saja sudah sulit bagi masyarakat. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

tentunya membuat masyarakat kehilangan sumber pendapatan ditambah lagi dengan naiknya harga 

pangan akan sangat mencekik rakyat. 

 Dilansir dari IDX Channel Economics didapatkan fakta dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

bahwa dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) terdapat inflasi tahunan sejumlah 1,87% pada tahun 

2021.17  Perlu kita ketahui bersama, hingga per tanggal 5 Januari 2022 didapatkan fakta bahwa 

harga cabai rawit merah naik hingga mencapai Rp79.050 per kilogram. Harga minyak yang 

meroket tajam hingga mencapai rata-rata Rp19.705 per kilogram dengan harga tertinggi sempat 

 
16 Tyas, A. A. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Sektor Ekonomi Berimbas pada 
Tingginya Angka Perceraian di Wilayah Kabupaten Bogor. Jurnal Abdimas Volume 7 Nomor 3 , 
187. 
17 Danaryati, A. (2022, Januari 18). IDX Channel. Retrieved from IDX Channel- Economics: 
https://www.idxchannel.com/economics/catat-bunda-ini-daftar-kenaikan-harga-sembako-dan-
perbandingannya-sekarang 



 

 

tercetak mencapai Rp22.000 per kilogram. Komoditas-komoditas lain pun, seperti ayam potong di 

DKI Jakarta yang naik hingga 0,5%, tomat 9,8% dan bawang putih 0,61%.18   

Tentunya kenaikan komoditas pangan ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia, 

mengingat begitu banyak angkatan kerja yang mengalami pemecatan tentunya akan semakin 

mempersulit mereka untuk membeli kebutuhan primernya dalam bidang pangan. Maka dari itu, 

perlu dipertanyakan kembali kebijakan dari para elite politik dalam melakukan persebaran 

fenomena baliho sedini ini terutama ketika masyarakat Indonesia sedang berjuang melawan situasi 

pandemi Covid-19 ini. Apakah bijak dan pantas jika pengajuan para calon presiden ini lebih utama 

daripada kesejahteraan rakyat? Bagaimana rakyat akan percaya kepada para calon presiden yang 

diajukan para elite partai ketika mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada 

kebutuhan rakyat?  

 

IV. Prioritas yang harus diambil 

Dalam keadaan yang disruptif, orang dipanggil untuk mampu membaca situasi. Orang dituntut 

untuk memahami bagaimana realitas menjelaskan bagaimana banyak orang berjuang untuk 

bertahan dalam keadaan yang serba tidak pasti. Carut marut disrupsi sebenarnya mengajak setiap 

orang memikirkan bagaimana mampu tetap hidup di tengah gempuran kesulitan. Kesadaran inilah 

yang baik digunakan untuk memandang bagaimana kita bersikap dan memilih, menentukan 

prioritas mana yang perlu di ambil.  

            Pemasangan baliho-baliho partai politik, atau tampilan-tampilan yang memuat para kader-

kader politik perlu dilihat lagi secara mendalam. Realitas yang objektif tentang situasi pandemi, 

juga tentang disrupsi yang dialami banyak orang, perlu menjadi bahan diskresi: apakah saat ini 

adalah waktu yang tepat untuk melakukan pemasangan dan menampilkan para petinggi partai 

politik? Memang setiap orang memiliki kehendak bebas untuk melakukan apa saja. Tanpa kecuali, 

partai politik juga punya kebebasan untuk melakukan berbagai usaha untuk menampilkan para 

 
18 Danaryati, A. (2022, Januari 18). IDX Channel. Retrieved from IDX Channel- Economics: 
https://www.idxchannel.com/economics/catat-bunda-ini-daftar-kenaikan-harga-sembako-dan-
perbandingannya-sekarang 

 



 

 

petinggi partai politik mereka. Tetapi baiklah setiap orang, tanpa kecuali, masuk pada “anugerah-

anugerah” lain yang dimiliki tiap-tiap manusia, yakni akal budi dan hati nurani.  

            Kegagalan untuk membaca situasi, mengenali tantangan, kegelisahaan atau 

keprihatinannya, perjuangan dan harapan, merupakan kegagalan akal budi dan hati nurani. Ketika 

prioritas yang diutamakan jauh dari realitas, sebenarnya menggambarkan bahwa akal budi dan hati 

nurani mulai tumpul. Maka dalam konteks ini, apakah menjadi sesuatu hal yang bijaksana, dan 

apakah menjadi sesuatu yang ber-urgensi penuh, untuk menampilkan berbagai macam baliho 

partai di tengah penderitaan dan pergulatan?  

            Tentu prioritas yang baik adalah prioritas yang menempatkan bagaimana keprihatinan, 

kegelisahan, tantangan, dan perjuangan dapat menemukan jawabannya. Tentu ada pilihan lain 

yang mungkin lebih bijak dan lebih relevan dibandingkan pemasangan berbagai macam baliho 

partai. Upaya-upaya untuk menumbuhkan resiliensi masyarakat dinilai menjadi pilihan yang lebih 

bijak dan relevan di tengah era disrupsi. Usaha-usaha yang nyata tentu lebih bermanfaat, 

penggunaan dana untuk membantu mereka yang berkekurangan menjadi pilihan yang lebih welas 

asih dan berdaya guna.  

Meminjam apa yang diungkapkan Driyarkara, manusia adalah sahabat bagi sesamanya. Homo 

homini socius. Spiritualitas sebagai socius inilah yang hendaknya dipeluk erat, menjadi semangat 

untuk memiliki empati, saling merasa dan melihat, hingga sampai pada titik pemahaman dalam 

berdiskresi, pilihan mana yang paling benar dan baik.  

 

 

V. Kesimpulan 

Jika kita bersama-sama mencermati banyaknya baliho yang menjadi suatu pemandangan 

baru dimanapun kita berada, kita bisa menangkap bahwa baliho tersebut menjadi sarana 

komunikasi yang handal bagi setiap lembaga yang memiliki kepentingan. Kepentingan menjadi 

sesuatu yang akan dan harus diutamakan di atas segala hal. Akan tetapi, Ketika kita mengutamakan 

kepentingan, yang terpenting adalah bagaimana kita melihat kembali secara matang realitas yang 

terjadi di sekitar kita. Kita tidak boleh terjebak pada kedangkalan berpikir, dimana kita hanya 

mengutamakan kepentingan tanpa melihat keadaan yang sangat dekat dan hangat di sekitar kita.  



 

 

Kita perlu benar-benar mengenal keadaan di sekitar kita agar kita dapat bertindak dengan 

lebih baik dan bijaksana dari waktu ke waktu. Segala tindakan sangat perlu untuk dilihat dari 

berbagai sisi agar dapat sampai pada tanggung jawab. Kita tidak hanya bertanggung jawab atas 

apa yang direncanakan dan dilakukan, tetapi kita juga bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa 

lanjutan dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kita tersebut. 

Pada akhirnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap tindakan haruslah memiliki 

dimensi sosial, dimana tindakan itu dibuat dengan prioritas yang matang dan memiliki empati 

terhadap sesama, hingga akhirnya bisa berdaya guna serta memberi dampak positif bagi setiap 

orang.  

 Pernyataan Sikap 

 Berdasarkan uraian komprehensif di atas, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata 

Dharma melalui Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis 2022 menyatakan sikap untuk: 

● Tidak merekomendasikan pemasangan baliho partai politik yang terlalu dini. 

● Mendukung segala upaya baik yang diselenggarakan oleh semua pihak untuk 

meningkatkan resiliensi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan sikap-sikap 

prososial yang berdampak baik bagi masyarakat luas.  

 

 

 

 

 

 


