
VISI-MISI-PROGRAM
KANDIDAT? EMANGNYA PENTING?

VISI & MISI KAMI MENUJU

KOTA MODERN

NAMUN TETAP RELIGIUS

YANG PENTING

SANTUN
(SANTOSO-ATUN)

UDAH LAH...

SABAR
AJA...

#1

SA-BARVISI & MISI :

BERSAMA KITA WUJUDKAN
KOTA 3M

(KOTA MANDIRI, MAKMUR, MANJA)

#3 PILIH AJA
SAHRINI

SEMAKIN BANYAK BERJANJI
SEMAKIN BANYAK YANG TERSAKITI

DARI PADA SAKIT HATI
MENDING PILIH YANG JAGO NYANYI

Kandidat
gak ada yang mau

ngomongin soal
sampah & polusi 

nih?

Jadi bingung
mau pilih siapa...
Visi misi nga ada

yang jelas...



Pada suatu pemilu

1. Membangun karakter
yang sopan

2. Melindungi kota
dari serangan netizen

3. Harga make up
murah!

Visi misi
nga  jelas!

Beras murah
dong!

Hari pemilihan...

Si x Si y

Masih bingung
pilih siapa...

Pilih yang ganteng
aja deh!

Kandidat terpilih bekerja

Sebagai warga
yang sopan...

Ayo! Kita makan
pakai tangan kanan!

Mending
pikirin cara
mengurangi

macet!

Padahal
kita butuhnya

koneksi internet
cepat!

Warga akhirnya menyadari kalau...

Harusnya,
kita diajak bikin

visi-misi
dong...

Iya...
biar sesuai

sama yang kita
butuhkan!

1 2

3 4

Banyak yang gak sadar kalau visi-misi-program 
kandidat menentukan arah kebijakan pembangunan 

selama lima tahun ke depan. Karena selama ini warga 
tidak dilibatkan dalam penyusunan visi-misi-program 

kandidat. Seandainya warga dilibatkan 
dalam penyusunan, visi-misi-program 

kandidat bisa menjawab permasalahan dan 
sumber daya yang dibutuhkan warga.



SUMBER DAYA ITU APA SIH ?

MEMAMPUKAN

MENYEJAHTERAKAN

MEMBERDAYAKAN

SUMBER DAYA

KEBEBASAN & RASA AMAN DALAM BEREKSPRESI

Dan apa rasa aman dalam beribadah dan berekspresi bisa kita 
ciptakan sendiri?

Semua sumber daya itu bisa kita nikmati bersama-sama, 
dimanfaatkan secara luas, dan bisa digunakan dalam jangka 
panjang, kalau diperoleh melalui tindakan politik. 

Memang sih… untuk berpindah ke suatu tempat kita bisa beli mobil 
sendiri, kalau gak ada listrik di rumah bisa beli genset sendiri, atau berobat 
ke luar negeri kalau sakit. Tapi, apa semua orang mampu melakukan itu?

Asiknya kita bikin lagu soal 
polusi udara dan sampah 
plastik nih! Gimana pak 
@pejabat ?

tweet

UPAH YANG LAYAK DAN SETARA

Kesetaraan gaji
kalian sudah diatur

dalam undang-undang

Selamat
beribadah pak

Ustad!

Tidak perlu khawatir,
ada program pemerintah

bagi pasien kurang
mampu.

Terima
kasih! Semoga

lancar persiapan
Misa-nya,

Suster!

KEBEBASAN BERIBADAH TANPA GANGGUAN

AKSES LISTRIK MERATASISTEM TRANSPORTASI INKLUSIF

Terima
kasih, dokter!

AKSES KESEHATAN BAGI SEMUA



TINDAKAN POLITIK YANG SEPERTI APA?

TINDAKAN POLITIK DI INDONESIA

Yaa… tindakan yang
dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan bersama.

Betul… kalau buat
kebutuhan sendiri namanya 

tindakan ekonomi.

DEMO/AKSI

BERORGANISASI

TINDAKAN POLITIK TINDAKAN EKONOMI
Sekelompok pendaki tersesat, kemudian 
bersepakat untuk mengumpulkan bahan 
makanan demi bertahan hidup sambil 
bersama-sama mencari jalan pulang.

Kelompok pemuda meminta pemerintah 
menurunkan harga tiket pesawat.

Para pekerja membentuk serikat untuk 
menuntut kenaikan UMR.

Seorang di antara pendaki tersebut 
memutuskan untuk mencari jalan pulang
sendiri karena memiliki peta dan bahan
makanan yg cukup untuk dirinya.

Seorang mahasiswa menjual laptopnya untuk
membeli tiket pesawat.

Seorang pekerja bernegosiasi dengan atasan
untuk meminta kenaikan gaji.

TINDAKAN POLITIK 

MENGIDENTIFIKASI
KEBUTUHAN/KEPENTINGAN

BERSAMA

CARA UNTUK MERAIH
KEPENTINGAN/KEBUTUHAN

BERSAMA

MEMILIKI DAMPAK LUAS
DENGAN MENJADIKANNYA

KEBIJAKAN/PROGRAM

MUSYAWARAH WARGA



Kan ini visi-misi
saya, jadi terserah

saya...

PEMILU adalah momen satu-satunya saat warga 
memiliki posisi tawar yang kuat terhadap kandidat 
karena membutuhkan dukungan warga, misalnya 

dengan melakukan kontrak politik.

PEMILU adalah momen strategis yang semestinya 
tidak hanya sekedar soal memilih pemimpin tapi juga 

menyuarakan soal kebutuhan dan kepentingan warga.

Setelah PEMILU, idealnya warga melakukan 
pengawasan pelaksanaan kebijakan publik 

(memastikan kebutuhannya masuk dalam kebijakan 
pembangunan).

Namun, kontrak politik rentan diabaikan kandidat 
karena tidak ada jaminan hukum dan tidak bisa masuk 

ke visi-misi kandidat.

Namun, hiruk pikuk pemilu membuat warga terjebak 
dalam dukung mendukung kandidat, alih-alih 

menyuarakan kepentingan warga.

Namun, setelah pemilu warga tidak lagi mempunyai 
posisi yang kuat untuk memasukkan kepentingannya 

dalam perencanaan pembangunan (ada forum 
musrenbang tapi sekedar formalitas).

KARENA SEMUA ITU HARUS DILAKUKAN SAAT PEMILU ...

PELUANG TANTANGAN

Maaf, tapi
visi misi kami

tidak bisa diubah
mengikuti
kontrak...

Saya jadi
bingung mau kasi

visi misi apa...

Kesepakatan
tidak cocok untuk

masuk kedalam visi
-misi- program

kami...

Tapi yang
tahu apa yang

kami butuhkan kan
kami sendiri!

Kebutuhan saya
nga disitu...

Ini cuma
ngasi tahu

visi dan misi
aja, jeng?

Mana realisasi
kesepakatannya?

PILIH X AJA!
ENAK AJA.

Y PILIHANKU!

Iya...
padahal itu

lebih penting...

Kenapa
kita gak

diskusi tentang
masalah di

kampung ini
aja sih?

Mana janji
kontrak

politiknya?!

Kami butuh
taman bermain anak,

kenapa jadi bikin
Mall?!

Sampaikan saja di
musrenbang ya...

Katanya
musyawarah,

kok cuma
sosialisasi?Kenapa usulan

kita tidak jadi
prioritas, sih?!



MASA IMPLEMENTASI POSISI WARGA LEMAH
(KARENA VISI-MISI-PROGRAM KANDIDAT TIDAK JELAS & TRANSPARAN)

JALANAN
JADI MAKIN

MACET KARENA
MALL BARU!

MASA IMPLEMENTASI POSISI WARGA KUAT
(MEMASTIKAN VISI-MISI-PROGRAM BERJALAN SESUAI PERJANJIAN)

TERIMA KASIH!
JANGAN LUPA UNTUK

POIN KE 5 DAN
SETERUSNYA

YA...

JANJI
KAMI SUDAH

MULAI DIJALANKAN
LHO!

YANG SELAMA INI TERJADI YOK, KITA UBAH JADI...

Setelah pemilu
Warga memiliki posisi tawar yang 

kuat untuk mengawasi arah kebijakan
Pembangunan !

Sehingga...

Warga memiliki
Peluang agar kepentingan kolektifnya 

diakomodir dalam perencanaan 
pembangunan. Serta,

WARGA MENEGOSIASI VISI-MISI-PROGRAM
BERSAMA KANDIDAT

?

VISI MISI
2.0

KANDIDAT WARGA

VISI-MISI-PROGRAM “BARU”
YANG DISEPAKATI BERSAMAHARI PEMILIHAN

?

KANDIDAT SOSIALISASI
VISI-MISI-PROGRAM


