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Jakarta - Hubungan Grup Bakrie dan Rothschild yang makin memanas diprediksi 

akan menjadi penghambat Aburizal Bakrie (Ical) dalam niatannya menjadi presiden 

Republik Indonesia.  

 

Pasalnya, keributan yang terjadi di tubuh perusahaan kongsi keduanya, Bumi Plc, 

bisa merusak citra Ical yang selama ini dijaga demi kelancaran Pilpres 2014, meski ia 

sendiri sudah memutuskan untuk tidak ikut campur dalam kelangsungan usaha Grup 

Bakrie sejak menyatakan jadi kandidat calon presiden. 

 

Selain kisruh di Bumi Plc dengan Nathaniel Rothschild, Ical juga masih menyisakan 

kontroversi besar yaitu lumpur Lapindo yang mulai terjadi 2006 lalu, meski 

Mahkamah Agung sudah menyatakan perusahaannya bebas dari kesalahan. 

 

"Dalam politik, semuanya berhubungan. Orang akan bertanya-tanya, apakah dia bisa 

memimpin negara kalau memimpin perusahaan saja tidak bisa?" kata kepala salah 

satu lembaga survey Kuskridho Ambardi kepada AFP, Senin (12/11/2012). 

 

Kisruh yang terjadi di Bumi Plc awalnya terjadi karena perbedaaan perdapat antara 

beberapa direksi, dibumbui oleh masalah finansial, seperti utang dan laporan 



keuangan, salah satu anak usahanya di Indonesia yaitu PT Bumi Resources Tbk 

(BUMI). 

 

Perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu didirikan oleh Grup Bakrie dan 

sekarang menjadi bagian dari Bumi Plc bersama Rothschild dan salah satu orang 

terkaya di Indonesia Samin Tan, pemilik Grup Borneo. 

 

Grup Bakrie sudah menawarkan pembelian kembali saham BUMI dari Bumi Plc. 

Tawaran ini sudah seolah menyiramkan bensin ke hubungan mereka yang sudah lama 

memanas sebelumnya. 

 

Kelompok usahanya yang sekarang dijalankan oleh anak Ical itu menawarkan diri 

untuk keluarkan dari perusahaan yang dulunya bernama Vallar Plc tersebut. Caranya 

dengan membeli kembali saham di BUMI dan PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) 

senilai US$ 1,4 miliar (Rp 13 triliun). 

 

Tawaran yang diberikan Bakrie itu jika disetujui maka akan dilakukan dalam tiga 

tahap. Pertama menukar guling saham Bumi Plc dengan 29% saham BUMI yang 

dimilikinya. Kedua, membeli sisa saham BUMI secara tunai, dan terakhir membeli 

85% saham Berau milik Bumi Plc. 

 

Proposal yang diberikan Grup Bakrie pada bulan lalu itu menyusul tuduhan adanya 

penyimpangan dana di BUMI dan permintaan Rothschild untuk melakukan audit 

investigasi di perusahaan tambang tersebut. 

 

Rothschild merespons tawaran itu dengan menyatakan mundur dari jabatan direksi di 

Bumi Plc, yang dibentuk dua tahun lalu bersama Grup Bakrie. Pengunduran diri ini 

dilakukan setelah beredar kabar hubungan Rothschild-Bakrie tidak lagi mesra seperti 

dulu. 

 

Akan tetapi, merespons tawaran dari Grup Bakrie itu, Bumi Plc menerima proposal 

baru dari Nat Rothschild. Proposal terbaru ini akan menawarkan alternatif selain 

rencana pembelian kembali saham BUMI senilai US$ 1,4 miliar tadi. 

 

 

 

 

 

 



Orang Dekat Ical yakin Kasus Lapindo 

Tak Akan Ganggu Pilpres 2014  

Syarifah Nur Aida - detikNews 

 

 
 

Jakarta - Wasekjen Golkar Lalu Mara Satriawangsa yang juga juru bicara keluarga 

Bakrie optimistis kasus Lapindo tak akan mengganggu pencapresan Aburizal Bakrie 

(Ical). Kasus lumpur Lapindo sudah terjadi lama pada 2006. PT Lapindo pun 

dinyatakan tak bersalah. 

 

"Saya kira (kasus Lapindo-red) tidak akan berdampak pada elektabilitas Ical. Kasus 

Lapindo ini 2006, sudah lama. Perusahaan dinyatakan tidak bersalah," jelas politisi 

yang akrab disapa Mara, di DPP Partai Golkar di Slipi, Jakbar, Kamis (21/2/2013). 

 

Mara menjelaskan, tidak ada soal ganjal mengganjal dan saling sandera terkait 

Lapindo. Pihak keluarga Bakrie sudah berupaya menyelesaikan kewajiban. 

 

"Tidak ada sandera menyandera soal ini. Bukan berarti kita ingkar, kita akan 

selesaikan," imbuhnya. 

 

Sementara soal adanya pernyataan dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar 

Akbar Tandjung bahwa pencapresan Ical masih dipertimbangkan, Mara tegas 

menyebut urusan itu sudah final. 

 



"Saya kira Pak Akbar yang paling senior dari partai Golkar, tahu bahwa partai sudah 

menyarankan bahwa Pak Aburizal Bakrie adalah calon presiden," tuturnya. 

 

 

Korban Lapindo Minta Maaf, Ini Kata Ical 

Ical mengaku tetap bersabar. 

ddd 

Sabtu, 28 Juli 2012, 19:54 Sandy Adam Mahaputra, Beno Junianto  

 

VIVAnews --Nama Hari Suwandi mendadak tenar setelah melakukan aksi berjalan 

kaki dari Sidoarjo menuju Jakarta guna menuntut hak ganti rugi akibat lumpur 

Sidoarjo. 

 

Namun belakangan, Suwandi mengaku aksi itu dilakukan atas dorongan orang-orang 

yang tidak bertanggung jawab. Ia pun akhirnya meminta maaf kepada keluarga besar 

Aburizal Bakrie. 

 

Lalu bagaimana tanggapan Ical--sapaan akrab Aburizal Bakrie, atas permintaan Hari 

yang disampaikan secara langsung di tvOne? 

 

"Itu namanya hikmah bulan Ramadan. Saya kira makin lama makin terbukalah mana 



yang benar mana yang salah. Dulu juga kan dituduhkan kasus Gayus, ternyata Gayus 

buka sendiri," kata Ical di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu 28 Juli 

2012. 

 

Ical mengaku tetap bersabar berbagai tudingan salah kepada dirinya. "Jadi semakin 

lama semakin terbukalah. Saya kira Allah, tidak akan membiarkan yang benar 

dikatakan salah," katanya. 

 

Sebelumnya, saat diwawancarai VIVAnews di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, 

Jakarta, 10 Juli 2012 lalu, Hari bahkan terang-terangan mengakui sebetulnya Lapindo 

telah membayar lahan dan bangunan istrinya, Sri Bati, dan orangtuanya. Besarnya 

mencapai total Rp400 juta lebih. "Istri saya sudah lunas, tapi diangsur," katanya. 

 

 

Golkar: Pernyataan SBY soal Lumpur Sidoarjo Promosi untuk Ical 

"Keluarga Bakrie bertanggung jawab atas warga yang menjadi korban." 

Ddd 

 

Kamis, 21 Februari 2013, 15:37 Anggi Kusumadewi, Arief Hidayat, R. Jihad Akbar  

 



Wasekjen Golkar, Lalu Mara Satriawangsa. (VIVAnews/Muhamad Solihin) 

VIVAnews – Partai Golkar menilai positif pernyataan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono seputar bencana luapan lumpur di Sidoarjo. Pekan lalu, SBY meminta PT 

Lapindo Brantas untuk segera melunasi tunggakan kewajibannya kepada masyarakat 

di daerah yang tenggelam karena lumpur Sidoarjo. 

 

Meski ucapan SBY itu tak ada kaitannya dengan urusan politik, Golkar 

mengapresiasinya. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lalu Mara Satriawangsa, 

menilai bahwa pernyataan SBY itu sebagai promosi tak langsung untuk Aburizal 

Bakrie, sang Ketua Umum Golkar yang juga bakal calon presiden 2014. 

 

Golkar tak menganggap pernyataan SBY itu sebagai upaya untuk memperburuk citra 

atau mengganggu elektabilitas Partai Golkar maupun Aburizal sebagai capres. “Itu 

adalah pernyataan yang wajar dari seorang Presiden. Dari sisi teori komunikasi, saya 

yakin itu adalah promosi kepada Pak Aburizal Bakrie,” ujar Lalu Mara di kantor 

pusat Partai Golkar, Jakarta, Kamis 21 Februari 2013. 

 

Lalu Mara yakin Presiden sudah mengetahui dan memahami dengan baik duduk 

perkara bencana lumpur Sidoarjo yang terjadi sejak tahun 2006. “Putusan inkrah 

Mahkamah Agung telah menyatakan PT Lapindo tidak bersalah. Tetapi pihak 

keluarga Bakrie sebagai pemilik sebagian sahamnya tetap bertanggung jawab atas 

warga yang menjadi korban,” kata dia. Saat lumpur itu menyembur, selain Bakrie, 

ada pengusaha lain yang menjadi pemegang saham. 

 

Keluarga Bakrie pun telah menjalankan amanat Presiden sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Presiden, yakni membeli seluruh tanah dan aset milik warga yang berada di 

dalam peta terdampak. Meski belum sepenuhnya tuntas, ujar Lalu Mara, keluarga 

Bakrie tidak akan lari dari tanggung jawab dan berkomitmen untuk segera 

menuntaskannya. 

 

Jika Presiden menyinggung kembali permasalahan lumpur Sidoarjo di rapat kabinet, 

Golkar menilai hal itu semacam pemberitahuan kepada masyarakat bahwa keluarga 

Bakrie telah bertanggung jawab. “Presiden seolah ingin mengatakan „Ini loh keluarga 

yang telah bertanggung jawab, keluarga Bakrie‟,” kata Lalu Mara. 

 

Presiden menyinggung soal pembayaran Lapindo terhadap korban saat membuka 

sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kamis 14 Februari 2013. “Saya dapat 

laporan bahwa Lapindo belum penuhi kewajibannya Rp800 miliar. Sampaikan 

kepada Lapindo kalau janji itu ditepati. Mari tanggung jawab atas apa yang telah 

dilakukan demi tanah air dan masa depan Indonesia,” kata SBY. 

 

Awal pekan ini pun SBY mengingatkan lagi soal lumpur Sidoarjo. Namun kali ini 



bukan terkait pembayaran kewajiban terhadap para korban oleh PT Minarak Lapindo 

Brantas, melainkan terkait kawasan lumpur Sidoarjo yang harus menjadi perhatian 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. “Kawasan luapan lumpur Sidoarjo bisa 

tergenang jika curah hujan besar,” kata SBY.  

 

Aburizal Tak Risau dengan Lumpur 

Sidoarjo 

Ia mengakui persoalan lumpur Sidoarjo itu memang belum tuntas.  

ddd 

Senin, 29 April 2013, 16:00 Hadi Suprapto, Arief Hidayat  

 

 

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie memberikan kuliah umum yang diadakan oleh 

Soegeng Sarjadi Sydicate, Jakarta, Senin (29/04/2013). (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi) 

VIVAnews - Calon presiden yang diusung Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mengaku 

tak merisaukan elektabilitasnya karena masalah lumpur Sidoarjo. Kasus ini, kata Ical, 

memang ada pengaruhnya tetapi tidak besar. 

 

Hasil survei dari beberapa lembaga survei pun, lanjutnya, selalu menempatkan 

namanya di empat besar tokoh capres yang elektabilitas dan popularitasnya tertinggi. 

Hal itu menunjukkan bahwa masalah lumpur Sidoarjo tidak begitu besar 



pengaruhnya.  

 

"Kalau tidak begitu, saya tak mungkin punya hasil survei tinggi," katanya kepada 

wartawan setelah memaparkan visi-misinya sebagai capres dalam forum Kuliah 

Umum Kandidat Capres 2014 di Jakarta, Senin, 29 April 2013. 

 

Ia mengakui persoalan lumpur Sidoarjo itu memang belum tuntas. Tetapi bukan 

berarti Aburizal akan lari dari tanggung jawab. 

 

Keluarga besar Bakrie sejauh ini telah mengeluarkan uang Rp9 triliun untuk warga 

yang menjadi korban bencana itu. Masih tersisa sekira Rp600 miliar lagi yang harus 

dibayarkan dan segera dituntaskan. 

 

Bagi Aburizal, kadang ada hal-hal kecil tapi berdampak luas yang justru berpotensi 

mengganggu elektabilitasnya. Ia mencontohkan kasus program tayangan Indonesia 

Super League yang sempat diacak oleh stasiun televisi miliknya --pemegang hak siar 

tayangan ISL-- sehingga siarannya tak dapat diterima masyarakat yang menggunakan 

antena parabola, terutama mereka yang di luar Jawa. 

 

Kala itu, muncul protes dari masyarakat luas sebab banyak yang tak dapat menikmati 

tayangan kompetisi sepakbola Indonesia tersebut. "Lalu saya tanya kepada mereka, 

berapa sih keuntungan tambahan kalian? Ternyata keuntungannya jauh lebih kecil 

daripada kemauan masyarakat. Setelah dibuka lagi, yang bilang terima kasih pada 

saya luar biasa," ujarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jumat, 29/06/2012 22:10 WIB  

Sempat 'Berseteru', Ical Kini Puji 

Akbar Tanjung  

Rachmadin Ismail - detikNews 

 

 
Akbar Tanjung (dok.detikcom)  

 

Jakarta - Polemik pencalonan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden sempat 

memanas di internal Partai Golkar. Kala itu pencalonan Ical dikritisi oleh Akbar 

Tanjung, tokoh senior yang menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Golkar.  

 

Tapi polemik itu berakhir. Akbar akhirnya menerima pencalonan Ical meski tetap 

merekomendasikan penguatan kesolidan pengurus partai di daerah. Setelah polemik 

mereda, kini Ical dalam pidatonya di Rapimnas Golkar, memuji peran Akbar di 

partai.  

 

"Akbar adalah seorang sahabat, dia mampu mengembalikan kebesaran partai dalam 

keadaan saat-saat paling sulit ketika awal reformasi. Kita tidak pernah melupakan 

jasa beliau," kata Ical di Hotel Aston Bogor Nirwana Residence, Jumat (29/6/2012) 

malam.  

 

Ical mengakui sempat terjadi ketegangan di antara keduanya jelang Rapimas yang 

menetapkan dirinya menjadi capres Golkar. "Di bulan-bulan terakhir ada sedikit 

perbedaan diantara kami berdua. Tapi itu bukan sikap, justru sebaliknya dia 



mencerminkan dinamika internal sehat yang dilandasi kecintaan tulus pada partai 

kita," tutur Ical.  

 

Partai Golkar akhirnya mengukuhkan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden 2014. 

Dukungan kepada Ketum Golkar ini diberikan 33 pengurus DPD tingkat I dan 

organisasi sayap partai.  

 

"Dengan rendah hati saya menyatakan resmi dan terbuka, saya menerima pencalonan 

ini, " kata Ical. 

 

 

Kamis, 20/12/2012 15:40 WIB  

Priyo Sarankan Akbar-Ical Berembug 

Bahas Pemenangan Pilpres Golkar  

Ahmad Toriq - detikNews 

 

 
 

Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung dan Ketua Umum 

Golkar Aburizal Bakrie diminta duduk bareng untuk membahas Pilpres 2014. Jika 

kedua tokoh itu bisa bersatu, Golkar diyakini bisa menyapu bersih Pileg dan Pilpres 

2014. 

 

"Kita ingin antara DPP, Ical dan Akbar Tandjung bisa ketemu dalam suasana yang 



informal. Saya melihat keduanya bisa duduk bersama untuk mencapai solusi terbaik 

untuk soliditas dan elektabilitas Golkar dan figur ARB," kata Ketua DPP Golkar, 

Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/12/2012). 

 

Priyo mengatakan untuk menang di Pileg dan Pilpres 2014, semua elemen Golkar 

perlu bersatu merumuskan strategi. Dia meminta seluruh kader menghindari polemik 

internal, khususnya soal capres Golkar. 

 

"Sebagai ketum partai, Pak ARB punya hak dan punya posisi untuk diusung secara 

aklamasi oleh Golkar. Yang lain-lain biarlah saatnya nanti Pak ARB dengan tokoh 

politik lain akan mencari jalan lempeng. Kita ingin Golkar tahun 2014 adalah 

momentum memenangkan presiden, itu impian bersama," tutur pria yang juga Wakil 

Ketua DPR itu. 

 

Priyo meyakini jika semua elemen Golkar, termasuk Akbar Tandjung dan Ical 

menyatukan pikiran, kekuatan Golkar akan sulit ditandingi oleh partai lain. Golkar 

akan bisa melewati semua kesulitan yang menghadang menjelang Pemilu 2014. 

 

"Saya berpandangan, biarkan pada saatnya ada solusi yang terbaik," pungkasnya. 

 

(trq/rmd) 

 

 

 

Resmi Capres, Aburizal Sanjung Akbar Tandjung 

Ical optimistis Partai Golkar akan kembali merebut kejayaannya. 

ddd 

Jum'at, 29 Juni 2012, 22:36 Syahid Latif  



 

Akbar Tanjung di Pembukaan Rapimnas III Partai Golkar (VIVAnews/ 

Muhamad Solihin) 

VIVAnews - Rapimnas III Partai Golkar menetapkan dan meresmikan Ketua Umum 

DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai calon presiden (capres) dalam Pemilihan 

Presiden tahun 2014 mendatang. Sebagai bentuk penerimaan terhadap lamaran, 

Aburizal membacakan pidato penerimaan yang salah satu isinya memuji ketua 

Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. 

"Saudara Akbar Tandjung adalah sahabat dan seorang yang berhasil mempertahankan 

partai di saat-saat sulit usai reformasi," kata Ical dalam pidato penerimaannya di 

hadapan peserta Rapimnas III Partai Golkar, di Hotel Aston Bogor, Jumat, 29 Juni 

2012. 

Dalam kesempatan tersebut, Ical, sapaan Aburizal, sempat menyinggung perbedaan 

pendapatnya dengan Akbar Tanjung beberapa bulan jelang Rapimnas III. Baginya, 

perbedaan pendapat itu bukan merupakan sebuah bentuk permusuhan.  

"Dia merupakan dinamika internal yang sehat, yang dilandasi kecintaan tulus pada 

partai kita," kata Aburizal. 

Dalam pidato penerimaan lamaran capres itu, Ical optimistis partainya bisa merebut 

kembali kejayaan partai di Pemilu 2014. Apalagi, setelah melihat dedikasi dan 

kesolidan kadernya. 



"Dengan pasukan begini dan dedikasi saudara-saudara sekalian, pohon beringin akan 

semakin menjulang ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi," ujar dia. 

Ical juga kembali mengingatkan kadernya bahwa perjalanan ke depan masih panjang. 

Karena itu, dia meminta kadernya menjaga stamina dan mematangkan strategi. 

"Lari ke depan bukan sprint, tapi maraton. Stamina harus kuat dan nafas harus 

panjang," pesannya. 

Menurut Ical, kemenangan yang dicari partainya bukan untuk kekuasaan. Namun, 

sebuah pengabdian untuk bangsa. 

"Bagi saya, istri saya, dan anak-anak saya, hidup akan lebih tenang tanpa kursi 

politik. Tapi, kita ingin memberikan pengorbanan. Agar politik bisa digunakan untuk 

kesejahteraan Rakyat Indonesia," tegasnya. (art) 

Laporan: Dian Widiyanarko 

 

 

Priyo: Sebagai Ketua Umum Golkar, 

Ical Berhak Maju Jadi Capres 

Dia yakin Aburizal Bakrie dan Akbar Tandjung bisa capai solusi 

terbaik 

ddd 

Kamis, 20 Desember 2012, 14:29 Anggi Kusumadewi, Nila Chrisna Yulika  

 



 

Aburizal Bakrie dan Priyo Budi Santoso (VIVAnews/Adri Irianto) 

VIVAnews – Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik Dewan 

Pimpinan Pusat Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, yakin Ketua Umum  Aburizal 

Bakrie dan Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung bisa menghasilkan solusi 

terbaik demi soliditas partai. Ini termasuk sikap solid mendukung calon dari Golkar 

untuk Pemilu Presiden 2014.  

 

“Kami ingin antara DPP, Ical, dan Akbar Tandjung bisa bertemu dalam suasana 

informal. Saya melihat keduanya selama ini pun bisa duduk bersama,” kata Priyo di 

gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 20 Desember 2012. Seperti diketahui, Dewan 

Pertimbangan Golkar memberikan surat berisi masukan kepada DPP terkait 

pencapresan Ical. 

 

Wakil Ketua DPR itu menilai wajar bila Golkar mengusung Aburizal sebagai calon 

presiden untuk Pemilu 2014. “Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, ARB (Aburizal 

Bakrie) punya hak dan posisi untuk diusung secara aklamasi oleh Golkar. Soal-soal 

lain, biarlah pada saatnya nanti Pak ARB dengan tokoh-tokoh lain mencari jalan 

penyelesaian,” ujar Priyo. 

 

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR itu mengatakan Dewan Pertimbangan Golkar memang 

berhak dan berwenang untuk memberikan saran dan nasehat kepada DPP. “Sehingga 

kalau pak Akbar memberikan pertimbangan, DPP Golkar harus memperhatikan dan 

menghormatinya,” kata Priyo. 

 

Surat Wantim kepada DPP, menurut Priyo, positif untuk mendorong Golkar 

melakukan konsolidasi di semua lini, agar elektabilitas partai dan figur Ical 



meningkat. “Kami ingin tahun 2014 jadi momentum Golkar memenangkan presiden. 

Itu impian bersama kami,” ujar Priyo. 

 

Sementara terkait saran Akbar dalam surat Wantim kepada DPP untuk melibatkan 

Dewan Pimpinan Daerah II Golkar tingkat kabupaten/kota dalam penentaun capres 

Golkar, Priyo menganggapnya sebagai masukan yang wajar. 

 

“Masalahnya, apakah ada momentum untuk melakukan itu? Rapimnas II yang 

dihadiri DPD I Golkar tingkat provinsi se-Indonesia sendiri sudah sepakat untuk 

mengusung Ical. Maka saran Wantim ini akan berujung seperti apa, saya tidak tahu,” 

kata Priyo. 

 

Rasa Tak Puas 
 

Akbar sendiri sebelumnya mengatakan, tidak dilibatkannya DPD II Golkar tingkat 

kabupaten/kota dalam pencapresan Ical memunculkan rasa tidak puas di kalangan 

kader-kader daerah. Saya tahu karena sering keliling ke daerah-daerah,” ujar Akbar. 

 

Perasaan tak puas itu dikhawatirkan akan mengganggu konsolidasi partai untuk 

memenangkan Ical sebagai presiden. “Sebaiknya gangguan itu dihindari. Oleh karena 

itu kami berpesan kepada DPP agar DPD II dilibatkan dalam forum pada Rapat 

Pimpinan Nasional V Partai Golkar yang akan datang,” kata Akbar. 

 

Mantan Ketua DPR itu mengatakan Dewan Pertimbangan Golkar sama sekali tidak 

berniat untuk menimbulkan friksi di internal partai. “Surat untuk DPP ini sifatnya 

hanya mengingatkan. Tidak pernah ada pikiran untuk mempersoalkan pencapresan 

Ical,” kata dia. (ren) 

 

Minggu, 08/07/2012 18:01 WIB  

Popularitas Masih Rendah, Ical 

Roadshow Keliling Indonesia  

M Rizki Maulana - detikNews 

 



 
 

Jakarta - Popularitas calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar, Aburizal 

Bakrie (Ical) hingga dua tahun menjelang dilakukannya Pemilihan Presiden, masih 

terhitung rendah. Sadar atas hal itu, Golkar dan Ical bekerja keras untuk 

mensosialisasikannya keliling Indonesia. 

 

"Sekarang Pak Ical sedang roadshow untuk mensosialisasikan bukan hanya di internal 

Partai Golkar tetapi juga di tengah-tengah masyarakat, khususnya pemilih pemula 

yang dipastikan mencapai 65 juta pemilih pemula. Tidak hanya roadshow kemudian 

didorong oleh mekanisme partai melalui instrumen-instrumen partai untuk 

mendukung Ical," ujar Ketua DPP Partai Golkar Yoris Raweyai, di Hotel Four 

Seasons, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (8/7/2012). 

 

Yoris menambahkan, popularitas Ical yang masih rendah saat ini menjadi tantangan 

bagi Partai Golkar untuk melakukan peningkatan. Oleh karena itu selain melakukan 

sosialisasi ke masyarakat, Partai Golkar juga terus melakukan konsolidasi di internal, 

dalam rangka memperkuat dukungan dari internal partai. 

 

"Kata kuncinya satu, harus solid karena ini pekerjaan politik. Jadi soliditas dengan 

melakukan kerja-kerja politik bersama sebagaikmana meningkatkan popularitas 

Ketum dengan berbagai macam persoalan yang merupakan tantangan bagi kita. Saya 

yakin Partai Golkar mampu mengelola perbedaan dalam kebersamaan dalam 

mencapai tujuan," ucapnya. 

 

Yoris juga menjelaskan mengenai deklarasi pencapresan Ical yang lebih awal dari 

calon-calon lain. Menurutnya hal ini dilakukan semakin awal ditetapkan, capres bisa 

bekerja lebih mudah dan fokus dalam memenangkan Pemilihan Presiden 2014 nanti. 

 



"Dengan deklarasi lebih awal, diharapkan ini bisa bersama-sama dengan calon-calon 

pemilu legislatif yang dicanangkan oleh Partai Golkar. Sehingga bisa paralel secara 

simultan bekerja bersama, karena jarak pemilu legislatif dan presiden sangat dekat," 

imbuhnya. 

 

Menurut Yoris, meskipun Ical diterpa isu mengenai lumpur Lapindo, namun ini tidak 

menyurutkan optimisme dari Partai Golkar untuk memenangkan pemilihan legislatif 

maupun pemilihan presiden. Keyakinan ini berdasarkan pada pengalaman Pemilu 

2009 lalu di mana Partai Golkar berhasil menang di wilayah sekitar terjadinya luapan 

lumpur Lapindo. 

 

"Ada satu harapan dan optimisme kita karena dalam Pemilu 2009 di daerah Lapindo, 

Golkar yang menang di situ. Ini ada satu bukti politik di sana," tutupnya. 

 

 

Jumat, 10/08/2012 07:43 WIB  

Ketua DPP Golkar: Elektabilitas Ical 

Satu Level dengan JK  

Elvan Dany Sutrisno - detikNews 

 

 
 



Jakarta - Elektabilitas mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK) masih tinggi 

dari Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Namun petinggi Golkar yakin Ical 

masih bisa mengungguli elektabilitas JK. 

 

"Berkenaan dengan popularitas dan elektabilitas capres Partai Golkar Pak Aburizal 

Bakrie yang belum bisa naik ke nomor 1 dalam hasil survei itu, kemungkinan besar 

karena faktor penetapan dan deklarasi capres baru satu bulan yang lalu,"kata Ketua 

DPP Golkar Hadjriyanto Y Tohari, kepada detikcom, Jumat (10/8/2012). 

 

Menurut Hadjri, elektabilitas JK sebenarnya juga tidak naik signifikan. Menurutnya 

JK masih satu kelas dengan Ical, ada di kisaran nomor 3 di sejumlah hasil survei. 

 

"Saya juga membaca elektabilitas Pak JK juga belum nomor 1. Meskipun angkanya 

lebih tinggi tetapi levelnya masih sama: level tiga, masih di kisaran nomor 

tiga,"ungkapnya. 

 

Center for Strategic and International Studies (CSIS) kembali merilis survei soal 

elektabilitas calon presiden tahun 2014. Berikut hasil Survei CSIS soal elektabilitas 

capres 2014: 

 

1. Prabowo Subianto 14,5 persen (naik 7,8 persen) 

2. Megawati 14,4 persen (naik 4,4 persen). 

3. Jusuf Kalla 11,1 persen (naik 5,5 persen). 

4. Aburizal Bakrie 8,9 persen (naik 3,7 persen). 

5. Wiranto 4,1 persen (naik 2,4 persen) 

6. Sri Sultan 2,4 persen (turun 0,7 persen) 

7. Hatta Rajasa 1,6 persen (turun 0,7 persen) 

8. Ani Yudhoyono 1,6 persen (turun 1,4 persen) 

9. Hidayat Nur Wahid 1,5 persen (turun 0,7 persen) 

10. Mahfud MD 1,4 persen (turun 0,6 persen) 

11. Dahlan Iskan 1,2 persen (tetap) 

12. Anas Urbaningrum 0,8 persen (turun 0,4 persen) 

 

 

Minggu, 28/10/2012 19:51 WIB  

Elektabilitas Rendah, Pencapresan Ical 

Bisa Digoyang di Rapimnas Golkar  

Rois Jajeli - detikNews 

 



 
 

Surabaya, - Elektabilitas Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) sebagai calon 

presiden 2014 masih terbilang rendah. Pencapresan Ical masih bisa digoyang di 

Rapimnas IV Golkar pada 29-30 Oktober 2012 di Hotel Borobudur, Jakarta. 

 

Meskipun untuk menggoyang pencapresan Ical tidaklah mudah, peluang muncul 

capres lain dari Golkar belum sepenuhnya tertutup. Menurut Ketua Dewan 

Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, capres Golkar tersebut akan dievaluasi 

jika popularitasnya tak kunjung naik. 

 

"Memang kita membutuhkan elektabilitas. Kalau Golkar mempunyai tekad untuk 

meraih pemenang di Pemilu 2014, maka elektabilitasnya harus lebih tinggi, termasuk 

lebih tinggi dari elektablitas partai. Karena pemilihnya bukan dari orang-orang partai, 

tapi dipilih orang-orang di luar partai yang bersangkutan," kata Akbar Tandjung 

kepada wartawan usai menghadiri acara Refleksi Sumpah Pemuda yang digelar 

Pengurus Kordinator Cabang PMII Jawa Timur, di sebuah rumah makan di Surabaya, 

Minggu (28/10/2012).  

 

Pencapresan Ical bahkan bisa saja digoyang di Rapimnas IV Golkar. Tentunya jika 

seluruh peserta Rapimnas yang diselenggarakan pada 29-30 Oktober 2012 di Hotel 

Borobudur, Jakarta, menyetujui membahas masalah elektabilitas Ical yang tidak 

memuaskan. 

 

"Dalam agenda resminya tidak ada. Tapi kalau ada aspirasi yang muncul dan aspirasi 

itu diterima oleh para pseserta rapimnas, apapaun aspirasi itu tentu boleh 

dipertimbangkan. Tapi agenda untuk melakukan evaluasi terhadap pencapresan 

saudara Aburizal Bakrie tidak ada, apalagai untuk melakukan pergantian," tegasnya. 

 



"Kalau dalam politik, saya tidak pernah mengatakan pasti. Dalam politik kan bisa 

terjadi perubahan-perubahan. Tapi tidak ada niatan untuk melakukan perubahan 

capres," jelasnya. 

 

 

Jumat, 29/03/2013 21:10 WIB  

Akbar: Elektabilitas Ical Harus Terus Naik  

Mulya Nurbilkis - detikNews 

 

 
 

Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung berharap 

tingkat keterpilihan (elektabilitas) Aburizal Bakrie terus naik jelang Pemilu 2014. 

Target Golkar, Ical nantinya terpilih menjadi presiden. 

 

"Yang menjadi soal adalah bagaimana elektabiltas Aburizal Bakrie naik karena tentu 

Golkar memiliki kepentingan capres dari Golkar meraih kemenangan. Jadi harus 

diupayakan terus," ujar Akbar di Jakarta, Jumat (29/3/2013). 

 

Tapi pengurus dan kader Golkar lanjut Akbar juga harus menaikkan elektabilitas 

partai. "Karena elektabilitas partai tinggi, partai bisa langsung mencalonkan 

presiden," katanya.  

 

Akbar berharap kasus Pemilu 2009 tidak terulang, di mana partai harus berkoalisi 

dengan partai lain karena tidak memenuhi batas minimum syarat mengajukan 



presiden.  

 

"Memang elektabilitas partai memiliki hubungan yang erat dengan meningkatkan 

elektabilitas calon presiden," tegasnya. 

 

Pencalonan Ical sudah final berdasarkan keputusan Rapimnas Golkar. Meski begitu, 

partai tetap mengevaluasi tren hasil survei terkait elektabilitas Ical.  

 

"Seandainya nanti ada soal-soal mengenai elektabiltas yang memperlihatkan tren 

elektabilitas yang tidak naik-naik, kan bisa saja ada pertanyaan," ujarnya. 

 

 

"Ical Kalah Survei dari JK, PR Besar Golkar" 

Hasil survei itu harus ditanggapi dengan jernih dan rasional. 

Senin, 22 Oktober 2012, 06:36 Daru Waskita (Yogyakarta)  

 

Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie (Antara/ Saptono) 

VIVAnews - Stasiun Cuaca Politik (Political Weather Station) memberi hasil riset 

tentang calon presiden dari Partai Golkar. Hasilnya, nama Jusuf Kalla lebih 

mendapatkan simpati dibandingkan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal 

Bakrie.  

 



Menanggapi hasil survei itu, Ketua DPD Golkar DIY sekaligus Ketua Forum DPD-

DPD Partai Golkar se Indonesia, Gandung Pardiman, menilai wajar hasil itu. 

Alasannya, karena Jusuf Kalla lebih banyak mengemban tugas seperti Ketua Umum 

Partai Golkar, Wakil Presiden, menteri dan saat ini menjadi Ketua Umum PMI. 

 

Tapi bagi Gandung, ini adalah pekerjaan rumah atau PR bagi kader Golkar. "Ini PR 

kami untuk meningkatkan elektabilitas Aburizal sebagai capres yang diusung 

Golkar," kata Gandung kepada VIVAnews.  

 

Gandung menegaskan, hasil survei itu harus ditanggapi dengan jernih dan rasional. 

Sehingga saat ini adalah tugas para kader dan pengurus Golkar untuk meningkatkan 

kepopuleran dan elektabilitas ARB (Aburizal Bakrie) untuk mengungguli JK. 

 

"Ya populer itu boleh saja seperti Pak JK. Namun kan belum tentu masyarakat 

menjatuhkan pilihannya kepada orang yang populer semata," kata Gandung. "Saya di 

Yogya itu populer, namun ketika ditanya apakah pilih Gandung jawabnya belum 

tentu." 

 

Hasil survei itu diambil dari 1.070 responden dengan margin Of error kurang lebih 3 

persen. Survei dilaksanakan pada 15 September hingga 15 Oktober 2012. Hasilnya, 

Jusuf Kalla masih menempati posisi teratas dengan mengungguli Ketua Umum Partai 

Golkar Aburizal Bakrie. 

 

"Jusuf Kalla ungguli ARB dengan mendapat simpati 22.14 persen. Sedangkan ARB 

menempati posisi kedua 16.35 persen," kata Direktur Riset PWS, Marsedes Marbun 

kemarin di Jakarta. 

 

Aburizal Kunjungi Bekas Lapaknya di Pasar Senen 

Saat kuliah, ia pernah menjual kaus di pasar Senen. 

ddd 

Kamis, 1 November 2012, 19:27 Mutia Nugraheni  



 

Aburizal Bakrie (VIVAnews/Ikhwan Yanuar) 

VIVAnews - Aburizal Bakrie, Kamis sore, 1 November 2012, mengunjungi bekas 

lapak dagangannya di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pasar yang berdekatan dengan 

Stasiun Pasar Senen itu merupakan pasar tempat ia berjualan kaos semasa dirinya 

mahasiswa pada 1969. 

 

Ketua Umum Partai Golkar yang juga kandidat capres untuk Pemilihan Umum 2014 

itu berkisah kepada para pedagang di pasar itu tentang mula-mula belajar berdagang 

hingga menjadi pengusaha nasional yang sukses. Kios di Pasar Senen, yang kala itu 

belum sebesar sekarang, merupakan pasar pertama untuk kaos-kaos bikinannya. 

 

Aburizal masih mengingat seorang pedagang yang menjadi rekan bisnis dan paling 

lama bermitra dengan dirinya. Namanya, Andi Sahrandi. 

 

"Dia urang awak (sebutan untuk orang dari suku Minang di rantau). Tiap Senin saya 

naruh kaos ke kiosnya Andi Sahrandi, Sabtu kembali lagi untuk ambil uang 

(untungnya). Begitu seterusnya. Saya lakukan dari kios ke kios yang ada di Pasar 

Senen. Sambil kuliah, sambil berdagang," kata mantan Menteri Koordinator 

Perekonomian itu. 

 

Pelan-pelan, Aburizal mengembangkan bisnisnya ke produk lain, yakni berjualan tas. 

Kali ini, pasarnya tidak hanya Pasar Senen tetapi juga Pasar Cikini dan Pasar Tanah 

Abang. 

 

"Baru setelah lulus, saya beralih bisnis, yaitu bisnis pipa baja. Pemasarannya tidak 



hanya di Jakarta tapi juga Surabaya, Yogyakarta, Makassar dan lain-lain," ujar 

Aburizal. 

 

Kepada para pedagang, Aburizal mengaku mengetahui suka dan duka atau pun 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam berwirausaha. Di antaranya, selain masalah 

permodalan dan pemasaran, juga masalah keamanan dan ketertiban.  

 

"Orang tidak tenang berdagang kalau keadaannya tidak aman, tidak nyaman. Maka, 

masalah keamanan dan ketertiban harus dijamin," katanya. 

 

Selain berdialog dengan para pedagang, Aburizal juga menyempatkan minum kopi 

bersama di sebuah warung kopi di pasar tersebut. Setelah itu, ia meneruskan 

kunjungan ke kampung Menteng Jaya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, 

Jakarta Pusat.  

 

Di kampung yang dilintasi rel kereta api itu, Aburizal bercengkerama dengan warga. 

Ia menekankan pentingnya pendidikan bagi anak-anak.  

 

"Ke depan, tidak boleh ada anak-anak yang tidak sekolah. Jika saya diberikan amanat 

untuk menjadi Presiden, pendidikan harus gratis dari SD sampai SMA. Kalau 

sekarang, walau pun ada BOS (Biaya Operasional Sekolah) tapi masih ada pungutan 

untuk biaya buku, dan lain-lain. Ke depan harus benar-benar gratis," ujarnya. 

 

 

Elektabilitas Masih Rendah, Ini Jawaban Ical 

Meski survei masih kalah dengan beberapa nama, Ical tetap optimistis. 

ddd 

Minggu, 25 November 2012, 23:48 Hadi Suprapto, Amal Nur Ngazis  



 

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (VIVAnews/Muhamad Solihin) 

VIVAnews - Aburizal Bakrie atau Ical telah ditetapkan sebagai calon presiden 

tunggal dari Partai Golkar melalui Rapimnas Partai Golkar. Namun dalam beberapa 

survei, elektabilitas Ical masih berada di bawah mantan Ketua Umum Golkar, Jusuf 

Kalla. 

 

Berdasarkan survei dari Indonesia Network Election Survey (INES) 5 Oktober - 21 

Oktober 2012, untuk kategori capres non-Jawa, nama Ical masih kalah dari Hatta 

Radjasa dan Jusuf Kalla. 

 

Menanggapi hal ini, Ical tetap menghargai hasil survei tersebut. "Saya belum pernah 

dengar nama lembaga itu, tapi saya kira survei seperti itu bagus  supaya semangatnya 

bisa lebih banyak," kata Ical usai menghadiri temu bareng komunitas penggemar 

musik country, Country Music Club of Indonesia (CMCI) di Central Park Mall, 

Jakarta, Minggu 25 November 2012. 

 

Meski dalam survei elektabilitasnya masih kalah dengan beberapa nama, ia 

optimistis. Dalam beberapa kunjungannya di daerah, ia mengaku respons masyarakat 

cukup tinggi. "Saya kira bagus, saya memberikan ceramah, mendengarkan keluhan 

petani, bertemu nelayan dan menyelesaikan persoalan mereka, bagus sekali 

sambutannya," ujarnya. 

 

Untuk itu, ia akan melakukan apapun yang bisa dilakukan demi menyelesaikan 

persoalan rakyat. 

 



Ical juga memberikan sinyal bahwa calon muda harus mendapatkan tempat di pentas 

Pemilu Presiden 2014. Calon muda yang dimaksud yaitu calon pendampingnya 

dalam pemilu mendatang. 

 

"Kalau cawapres harus sesuai capres. Tentunya cawapres itu lebih muda dari saya," 

katanya. 

 

 

Aburizal Janji Programkan Sekolah Gratis 12 Tahun  

"Ini seharusnya diberikan pemerintah agar rakyat jadi terdidik," 

ddd 

Selasa, 22 Januari 2013, 21:50 Mohammad Adam, Edi Gustan (Mataram)  

 

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, saat berdialog dengan korban 

banjir di Pangedegan, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (19/01/2013). 

(VIVAnews/Anhar Rizki Affandi) 

VIVAnews - Ketua Umum Partai Golongan Karya, Aburizal Bakrie, turun ke sawah 

menanam padi bersama puluhan petani di Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, 

Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Berbekal pacul, caping, dan sepatu 



boat, Ical turun ke sawah menanam bibit padi. Pakaian putih yang dikenakannya 

karuan jadi kotor. Lebih kurang seribu warga Desa menyaksikan acara tanam padi ini. 

Aburizal tiba di Lombok NTB dalam rangka safari sebagai calon presiden Republik 

Indonesia. Ia didampingi sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai 

Golkar diantaranya Lalu Mara Satriawangsa, Elfis Junaedi, dan Rizal Malarangeng. 

Dalam kesempatan itu, Aburizal berdialog dengan warga yang umumnya bekerja 

sebagai petani di Desa Penimbung. 

 

Aburizal menyatakan bahwa petani merupakan salah satu ujung tombak dalam 

pembangunan. Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat tersebut berjanji 

akan terus memperhatikan nasib petani. "Saya tetap akan memperhatikan 

kesejahteraan petani," kata Aburizal dihadapan sekitar 2000 warga Desa Penimbung, 

Lombak Barat, NTB, Selasa 22 Januari 2012. 

 

Lebih lanjut Aburizal menjelaskan bahwa saat ini banyak kader Golkar yang 

mewakili rakyat di DPR, baik pusat maupun daerah. Diharapkan, petani tidak segan 

dan untuk menyuarakan aspirasinya, terutama terkait kebutuhan dengan mereka 

sendiri. 

 

Tidak hanya itu, Aburizal juga berjanji akan menggratiskan pendidikan atau program 

sekolah gratis selama 12 tahun. Program itu, menurut Aburizal, sangat penting 

terutama bagi masa depan generasi selanjutnya. "Ini bukan jual kecap, tapi ini 

memang seharusnya diberikan pemerintah agar rakyat jadi terdidik,"ujarnya. 

 

Adapun terkait program kemiskinan dan kesehatan, Aburizal berjanji akan 

melanjutkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Saat ini, katanya, 

86 juta warga Indonesia yang sudah menerima program Jamkesmas. 

 

Jelang 1 Tahun Deklarasi Capres, Elektabilitas ARB Meningkat 

Ke depannya, kalangan muda dan pekerja menjadi fokus sasaran pemilih. 

ddd 

Senin, 27 Mei 2013, 10:51 Dwifantya Aquina , R. Jihad Akbar  

 



 

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjadi salah satu kandidat calon 

presiden 2014. (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi) 

VIVAnews - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengungkapkan 

elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) terus meningkat 

jelang Pemilu 2014. Menurut Agung, Golkar optimis presentase keterpilihan ARB 

dapat terus meningkat 

 

"Memang agak lambat, tapi ada progress. Awalnya (elektabilitas) hanya dibawah 5 

persen, sekarang sudah di atas 7 persen, ada peningkatan," ujar Agung di Bandara 

Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin 27 Mei 2013. 

 

Agung mengatakan, menjelang satu tahun deklarasi pencapresan ARB, seluruh kader 

akan memperkuat komitmennya ke depan. Sehingga diharapkan capres yang diusung 

mendapatkan amanat dari rakyat dalam memimpin negeri ini. 

 

"Peringatan deklarasi, kalaupun dilakukan pembahasan hanya untuk memperkuat, 

bukan untuk mengubah keputusan," kata dia. 

 

Meski begitu, Agung mengakui, di kalangan kaum muda dan kaum pekerja, nama 

ARB belum begitu populer. Dua kalangan ini akan menjadi fokus sasaran ARB 

dalam menggaet pemilih pada 2014 mendatang. 

 

"Mungkin ada kurang pendekatan, tapi tidak mengubah keputusan yang sudah 

diambil," tuturnya. (sj) 

 


