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kredibilitas 
di bawah tekanan

merebaknya kasus korupsi wisma atlet tak 
membuatnya surut bekerja. dengan dukungan 
penuh, andi mallarangeng menjadi suksesor 

keberhasilan sea Games dan asean paraGames.
awan hitam menyelimuti persiapan perayaan sea 

Games XXVi yang berlangsung di dua tempat sekaligus, 
Jakarta dan palembang. pagelaran taraf internasional 
yang berlangsung 11-22 november 2011 itu sebelumnya 
terganggu dengan menguaknya kasus suap pembangunan 
wisma atlet.

seantero negeri heboh atas aksi komisi pemberantasan 
korupsi (kpk) yang menangkap sekretaris menteri pemuda 
dan Olahraga (menpora) wafid muharam, mindo rosalina 
manulang yang saat itu menjabat direktur pemasaran pt 
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anak negeri, dan manajer pemasaran pt duta Graha indah 
mohamad el idris. kejadian pengangkapan oleh kpk itu di 
kantor kementerian pemuda dan Olahraga (kemenpora) 
kamis 21 april 2011. 

kasus ini berkembang dan menyeret sejumlah nama. 
bahkan, ada kalangan yang menganggap ini sebagai korupsi 
berjamaah. 

dari pengembangan mindo sebagai mediator yang 
mempertemukan wafid dan el idris kemudian, menetapkan 
mantan bendahara partai demokrat m nazaruddin sebagai 
tersangka. nazaruddin didakwa membantu pt duta Graha 
indah memenangkan proyek pembangunan wisma atlet 
sea Games XXVi di palembang.

begitu pula jajaran kemenpora. posisi wahid sebagai 
sekretaris menteri pemuda dan Olahraga (menpora) 
membawa dampak besar di kalangan internal kementerian 
yang lagi sibuk mengurus persiapan akbar sea Games. 
bahkan, kasus ini sempat mengisukan menpora dan para 
pejabat lain, terutama kalangan partai demokrat seperti 
anas Urbaningrum dan angelina sondakh.

wafid muharram menuding adanya peran andi alfian 
mallarangeng dalam memutuskan kucuran anggaran untuk 
proyek pembangunan wisma atlet. saat dua kali menjadi 
saksi dalam sidang wafid, andi mengaku beberapa kali 
menerima kunjungan mohammad nazaruddin, ketua 
komisi X dpr mahyudin dan sejumlah anggota badan 
anggaran seperti angelina sondakh, mirwan amir dan 
wayan koster di kantor kemenpora.

meski mengakui pertemuan itu, andi tetap menegaskan 
pertemuan itu tidak pernah membahas proyek atau kucuran 
anggaran apa pun. melainkan sebatas silaturahmi semata. 

karuan saja kinerja para pelaksana sea Games XXVi di 
Jakarta dan palembang yang menyisakan waktu tujuh bulan 
ini terganggu. publik bereaksi, meragukan keberhasilan 
berlangsungnya pesta olahraga se-asia tenggara dua tahunan 
tersebut. hasil jajak pendapat  salah satu media nasional 
indonesia pada12 kota di indonesia menunjukkan, empat 
dari sepuluh responden meragukan pembangunan sarana 
dan prasarana sea Games.
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setidaknya ada tiga persoalan utama yang dihadapi 
pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait sea 
Games, yaitu komitmen pemerintah, koordinasi antar 
instansi, dan ketersediaan dana. di mana, dana pembangunan 
venue sea Games di palembang mencapai rp 2,2 triliun.  
talangan rp 1,6 triliun berasal dari pihak ketiga (sponsor) 
sedangkan sisanya berasal dari kucuran apbn dan apbd 
sumatera selatan. 

inilah tantangan berat bagi sang menteri. andi 
mallarangeng dengan berani mengaku siap diperiksa kpk. 
di lain sisi, dirinya tetap berfokus menguatkan jajaran dalam 
menyukseskan sea Games. dia meyakinkan berbagai pihak 
soal pencairan dana. 

“bagi saya yang penting prosesnya harus cepat dan smart. 
tapi, tetap dalam koridor hukum. siapapun baik kemenpora, 
dpr, maupun daerah semua harus mengikuti prosedur 

hukum. kalau ada yang menyimpang, ada melanggar dan 
korupsi tentu semuanya harus dipertanggungjawabkan,” 
terangnya.

lelaki kelahiran makassar, 14 maret 1963 tersebut 
melanjutkan rancangan persiapan dan memtangkannya 
dengan pemecahan solusi serba cepat pula. 

andi pun membentuk tim pemantau pelaksanaan 
pembangunan sarana dan prasarana sea Games. dirinya 
menunjuk deputi menpora bidang harmonisasi dan 
kemitraan lalu wilda  sebagai koordinator. tim inilah 
yang melaporkan secara berkala kepadanya. sedangkan 
pengawasan langsung di lapangan dipimpin oleh Gubernur 
dibantu jajaran pemerintah provinsi. 

menurut mantan Jurubicara presiden ini, tugas tim 
pemantau guna memecahkan persoalan yang menghambat 
pembangunan arena pertandingan. dari evaluasi, hambatan 
dalam pembangunan arena pertandingan di palembang 
adalah sumber bahan yang didatangkan dari luar negeri. 
alasannya, arena pertandingan sea Games harus berstandar 
internasional. andi pun meminta segenap pihak untuk 
membantu dan mempercepat proses penyediaan bahan.

soal atlet, dia melakukan koordinasi dengan komite 
Olahraga nasional (kOn)/komite Olimpiade indonesia 
(kOi) sebagai lembaga otoritas keolahragaan. pun 
menyangkut pelatihan. Jauh sebelum sea Games, saat baru 
menduduki jabatan menpora, andi memang melakukan 
gebrakan dengan memberi kewenangan kOn/kOi dalam 
pelatihan atlet andalan (pal) yang kemudian berubah 
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menjadi program indonesia emasprima (prima). di mana 
sebelumnya pelatihan ini kewenangannya dipegang langsung 
oleh kemenpora. 

bukan cuma itu. agar atlet mempunyai karakter disiplin 
dan semangat pantang menyerah lelaki berkumis lebat ini 
menyerahkan sebagian pelatihan kepada kopassus. terbukti, 
atlet indonesia dalam sea Games XXVi lebih punya nyali 
dan mempersembahkan kado istimewa, menjadi juara 
umum, setelah 14 tahun berpuasa. 

“memang hasil pelatihan kopassus ini hasilnya baik. 
atlet jadi lebih disiplin dan gigih. mayjend (purn) tono 
suratman sebagai ketua satlak (satuan pelaksana) yang 
(kini menjadi ketua Umum kOni) dan komandan latihan 
satlak prima letkol infantri richard tampubolon sudah 
bertugas dengan baik,” tambah andi.

tak bisa dipungkiri, buah kerja keras sekaligus 
kepemimpinan mumpuni andi yang berhasil menelurkan 
predikat jawara bagi negeri. sea Games XXVi diikuti 
lebih dari 6.000 atlet dari 11 negara, untuk kali pertama 
indonesia sejak 1997 akhirnya kembali tampil sebagai juara 
umum setelah mengumpulkan 182 emas, 151 perak dan 
143 perunggu. Jumlah medali ini jauh melampaui perolehan 
juara bertahan Thailand yang berada di peringkat kedua 
mengumpulkan109 emas, 100 perak dan 120 perunggu. 
sedangkan Vietnam di posisi ketiga menorehkan catatan 96 
emas, 92 perak, dan 100 perunggu.

andi pun mengisahkan, keberhasilan atlet indonesia 
menggusur dominasi atlet asal Thailand dan Vietnam ini 

berkat politik adu domba yang dia jalankan pada setiap induk 
cabang olahraga. artinya, menpora selalu membisikkan 
pesan agar atlet antarcabang olah raga dapat bersaing dan 
berlomba meraih mendali sebanyak mungkin. 

“ini berkat adu domba. saya kalau bertemu atlet catur 
saya bilang jangan mau kalah sama atletik. atlet pencak silat 
saya katakan jangan mau kalah sama sepatu roda. akhir 
semuanya tidak mau mengalah,” katanya sejenak melupakan 
keruwetan kasus pembangunan wisma atlet.

sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan para atlet, 
andi menepati janji memberikan bonus. besarannya, bonus 
emas sebesar rp 200 juta, rp 50 juta untuk medali perak 
dan rp 30 juta bagi peraih perunggu. “pembagian bonus 
tidak seperti yang lalu. tidak dihitung per medali, melainkan 
berdasarkan per kepala. misalnya, tim nasional sepak bola 
yang meraih perak akan mendapatkan bonus rp 550 juta 
untuk sebelas pemain,” tambah doktor bidang politik ini.
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Prestasi ASEAN ParaGames VI 
sebagian besar publik mungkin tak mengetahui ada 

The paraGames asean. kompetisi dua tahunan multi-
olahraga asia tenggara ini teruntuk atlet dengan cacat 
fisik. paraGames asean sendiri di bawah pengaturan 
asean para Olahraga Federation (apsF) yang kali 
pertama berlangsung di malaysia tahun 2001. turnamen 
internasional ini diselenggarakan oleh negara yang sama di 
mana sea Games berlangsung.

Cabang olahraga seluruhnya di asean paraGames indonesia 
2011 sudah selesai dipertandingkan dalam asean para Games 
indonesia 2011 di kota solo. pada tanggal 20 desember 
2011 Thailand diputuskan menjadi juara umum asean 
para Games indonesia 2011 dan mengalahkan tuan rumah 
indonesia. pengambilan juara asean para Games indonesia 
2011 diambil berdasarkan perolehan emas terbanyak.

menpora begitu memberi perhatian pagelaran berbagai 
turnamen ini. menurutnya, kaum difabel (peyandang cacat) 
juga berhak menjadi atlet dan berprestasi. 

“sayangnya belum banyak atlet difabel indonesia. 
mungkin karena kurang sosialisasi. anak cacat harus dibina. 
saya meminta pengurus besar cabang olahraga untuk 
membina mereka. Ya kalau ada kejuaraan nasional olahraga, 
maka sekalian juga diadakan untuk atlet difabel,” pinta dia.

asean paraGames di solo pada 12-21 desember 2011 
itu menorehkan prestasi lumayan pula. indonesia menjadi 
runner up yang bertengger urutan kedua dari 11 negara, di 
bawah Thailand. 

meski begitu, indonesia mengumpulkan rekor medali 
terbanyak, yakni 310 dengan mengumpulkan 113 emas, 
108 perak, dan 89 perunggu. sementara Thailand mendapat 
126,96,73 dengan total raihan medali 295 saja.

menurut andi, capaian ini sudah baik karena biasanya 
indonesia di peringkat empat. sebenarnya indonesia mampu 
juara, dia melanjutkan, tapi karena dalam pertandingan 
banyak nomor yang tidak diikuti apalagi untuk atlet 
kalangan perempuan maka medali terbuang. 

sebagai bentuk nyata dukungan, menpora lalu menaikkan 
bonus peraih medali. atlet yang memperoleh emas dinaikkan 
lagi dari rp 40 juta menjadi rp 50 juta, perak dari rp15 
juta menjadi rp20 juta, dan perunggu rp7,5 juta menjadi 
rp10 juta. “kalau bisa, kita menjadi juara umum dua tahun 
lagi di myanmar,” selorohnya.
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Biodata

nama lengkap 

Andi Alfian Mallarangeng

tempat, tanggal lahir 

makassar, 14 maret 1963

agama  

islam

keluarga  

istri :

Vitri Cahyaningsih (isteri)

anak : 

1. Gemilang Zm mallarangeng 

  (Gilang) (anak)

2. Gemintang kejora   
mallarangeng (titang) (anak)

3. mentari bunga rantiga 
mallarangeng (anak)

pendidikan 
Umum :

sd, makassar•	
smp, makassar•	
smpp 10, Yogyakarta (1981)•	
Jurusan sosiologi, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik •	
(Fisip) Universitas Gadjah mada (UGm), Yogyakarta 
(1986)
magister ilmu sosiologi, Usa (1991)•	
doktor ilmu politik, northen illinois University, Usa •	
(1997)

karya tulis : disertasi: The Contextual analysis on indonesian 
electoral behavior. 

pekerJaan
pengamat politik blitar•	
pemimpin redaksi situs web presiden susilo bambang •	
Yudhoyono
dosen Fisip Universitas hasanuddin (Unhas), sulawesi •	
selatan ( 1988 - 1999 )
dosen institut ilmu pemerintahan (iip), dki Jakarta ( •	
1999 - 2002 )
Chair of policy Committee pada partnership for •	
Govermance reform in indonesia ( 2000 - 2002 )

  pemerintahan :
staf ahli menteri negara Otonomi daerah (1999 - •	
2000)
Juru bicara kepresidenan (2004 - 2009)•	
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  menteri :
menteri pemuda dan Olahraga kabinet indonesia 

bersatu ii (2009 - 2014)
 

keGiatan lain 

anggota tim revisi Undang-Undang bidang •	
politik departemen dalam negeri atau tim 
tujuh depdagri (1998 - 1999 ) “oleh prof. dr. 
ryaas rasyid”
anggota panitia persiapan pembentukan komisi •	
pemilihan Umum (p3kpU) disebut juga tim 
sebelas (1999 - 1999) 
anggota komisi pemilihan Umum (kpU) (1999 •	
- 2000) 
pendiri partai persatuan demokrasi kebangsaan •	
(ppdk) (2002 - 2004 ) “mundur pada 11 mei 
2004 karena tidak setuju dengan keputusan 
partai yang mendukung Capres Jenderal (purn) 
wiranto”

 
penGharGaan 

percy buchman prize (1995) •	
bintang Jasa Utama ri (1999) •	
dinobatkan sebagai satu dari 20 pemimpin •	
politik muda asia pada milenium baru, majalah 
asiaweek (1999) 
penghargaan man of the Year dari majalah matra •	
(2002) 
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medio Januari 2012, Booknesia RMOL berkunjung 
di kantor kementerian pemuda dan Olahraga 
(kemenpora). saat itu, kisruh di tubuh pssi 

makin menjadi. entah berkaitan atau bukan, namun tamu 
andi alfian mallarangeng sebagai menteri pemuda dan 
Olahraga seabrek.

tim lalu menunggu beberapa jam. akhirnya sang menteri 
menyambut ajakan wawancara disertai ajakan ramah makan 
malam bersama. demikian penuturannya soal suksesnya 
menggelar sea Games XXVi di tengah tekanan kasus suap 
pembangunan wisma atlet di palembang yang menimpa 
lembaga yang dia pimpin. berikut nukilannya :

Konsentrasi persiapan SEA Games XXVI terganggu 
atas kasus Wisma Sebagai pemimpin bagaimana Anda 
menghidupkan semangat para staf?

pertama-tama saya kumpulkan semua jajaran staf 
menpora.mulai dari eselon satu hingga satpam. saya harus 
memotivasi semuanya. 

Sampai satpam?
iya betul itu. menurut saya kekompakan tim itu perlu 

dari atas sampai ke bawah. karena bagaimanapun semua 
staf memang terganggu. saat itu dalam situasi seperti itu. 
tidak ada yang berani mengambil keputusan, dan lain 
sebagainya. 

saya bilang, justru kita harus bertugas sebagaimana 
mestinya dalam bertugas membangun dunia kepemudaan 
dan keolahragaan. Jangan sampai ada pekerjaan yang 
tertunda hanya karena ada situasi itu. Fungsi-fungsi dari 
kementrian jangan sampai terganggu. 

  BukTikAN 
   dENgAN 

kErjA SAjA
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bagi saya kalau kita menjawab kritik-kritik, maka kita 
jawab dengan kerja. itu akan jauh lebih efektif. menyangkut 
pelaksanaan hukum terhadap kasus wisma atlet tentu kita 
serahkan kepada kpk. Alhamdulillah, seluruh staf menpora 
dapat mengerti, kemudian bersemangat untuk bekerja lagi.

Banyak yang meragukan kesiapan Menpora dalam 
melaksanakan SEA Games saat itu, bahkan tertunda. 

kita selalu mengikuti persiapan sea Games dari hari 
ke hari. saya beserta staf selalu mengukur prosentase dari 
penyelesaian sarana dan prasarana tiap-tiap cabang olahraga. 
atau semuanya tinggal penyelesaiannya saja. misalnya 
landscape-nya, mesin-mesin skor yang dipasang, papan 
lompat di kolam renang. 

Lanscape-landcape jalan harus di aspal lagi menuju gedung 
acara pertandingan di sea Games. akhirnya semua sarana 
penunjang olahraga telah selesai. 

disisi lain yang utama adalah penyelenggaraan. semua 
pertandingan itu harus diselenggarakan dengan standar 
internasional oleh masing-masing induk olahraga. itu juga 
harus dilakukan dengan baik. berkat semua teman-teman 
inasOC, daerah, gubernur yang sangat membantu, 
akhirnya semuanya terselenggara dengan baik. tidak ada 
komplain tentang penyelenggaraan. pembukaannya pun luar 
biasa dengan teknologi yang dikembangkan anak negeri. ini 
berate kita harus kerja. kritikan harus dibalas dengan kerja. 
mari dibuktikan.  

SEA Games kali ini sukses tanpa sponsor dari rokok. 
Bagaimana cerita sampai Anda berani menolak masukan 
dana yang kita tahu itu cukup besar?

memang saya menetapkan bahwa setiap multi event atau 
multi cabang olahraga harus bebas iklan rokok dan bebas 
asap rokok.  sea Games kali ini bebas rokok dan bebas 
sponsor rokok dan sehat. semua multi event termasuk pOn 
ke depan tidak masuk sponsor rokok.

padahal sudah banyak perusahaan rokok yang mau 
menjadi sponsor. kita tolak padahal jumlahnya besar. 
kita pun kerja keras. Untung pak rahmat Gobel (ketua 
harian pelaksana sea Games XXVi) bisa promosi. lebih 
dari setenggah ongkos dari sea Games ditanggung dari 
sponsor.

tapi iklan rokok ini dilarang hanya untuk multi event. 
kalau single event kita masih memperbolehkan. karena, 
memang beberapa kejuaraan cabang olahraga tertenu punya 
sejarah panjang dari sponsor dan bantuan perusahaan 
rokok. misalnya dari dulu british american tobacco 
ikut membiayai pbsi untuk membuat pusat latihan dan 
pendidikan di Jawa timur dan Jawa barat. 

perusahaan rokok itu juga selama lima tahun menjadi 
sponsor tunggal kejuaraan sepak bola marah halim, karena 
tidak ada perusahaan lain yang bersedia menjadi sponsor 
utama. sementara dana pssi dan pemerintah terbatas, dji 
sam soe pun bersedia menggelar kompetisi Copa dji sam 
soe. djarum membiayai liga super indonesia, selain masih 
terus menghasilkan atlet-atlet bulu tangkis lewat pb djarum 
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kudus. Catatan sejarah panjang ini tidak bisa ditinggalkan 
begitu saja.

Apa harapan kedepan dari peran Kemenpora dalam 
memajukan olahraga di Tanah Air?

kita sekarang sedang mengevaluasi setiap cabang olahraga, 
atlet, serta pelatih dari seluruh hasil sea Games kemarin. 
tujuannya adalah untuk meningkatkan lagi  prestasi di ajang 
olahraga selanjutnya. baik di denmark, asean Games, 
Olimpiade yang akan datang, dan kejuaraan olahraga lain. 

selain itu hal lain yang tak kalah pentingnya adalah 
pembinaan usia dini. kita harus mempersiapkan regenerasi 
terus menerus. saya berharap muncul sekolah olahraga 
di tiap-tiap provinsi untuk menghasilkan bibit muda. 
lembaga pendidikan pun kita harapkan untuk memberikan 
perhatian kepada olahraga untuk menjadi bagian dari 
pendidikan karakter, serta pendidikan ekstrakulikuler harus 
lebih ditingkatkan.

hal-hal itu demi satu tujuan, yaitu demi memajukan 
dan mengharumkan nama bangsa indonesia di mata 
internasional. 

Adakah program tambahan lain dari Kemenpora dalam 
kesejahteraan bagi atlet yang berprestasi?               

ada banyak. sekarang penghargaan kita terhadap 
kesejahteraan atlet sangat besar. Oleh karena itu tiap tahun 
kita kasih fasilitas berupa rumah, bonus tambahan serta 
beasiswa terhadap setiap atlet yang berprestasi. kalau ada 

atlet yang mau kuliah s-1, s-2, sampai s-3 kita sediakan. 
sea Games lalu kita juga memberikan bonus bukan 

berdasarkan medali. misalnya nomor perahu naga. karena 
atletnya banyak, mencapai 22 orang maka kita memberikan 
bonus per orang bukan per medali. kalau per medali seperti 
yang lalu artinya cuma satu. ini kan tidak adil.

kita juga memberi kebebasan atlet untuk mencari 
pendapatan sampingan seperti bintang iklan atau bahkan 
menjadi artis. asal jangan sampai lupa dalam prestasi dan 
pelatihan olahraga yang digeluti. 

 
Kalau boleh tahu, apa pencapaian maksimal yang telah 
Anda raih selama menjabat menjadi Menpora?

kalau itu biarlah orang yang menilai. kita tidak bisa 
menilai diri sendiri itu sukses atau tidak. tapi saya pribadi 
bisa memajukan olahraga dan mengembangkan beragam 
program kepemudaan punya kebanggaan tersendiri.

saya puas atas kesuksesan indonesia dalam 
penyelenggaraan dan prestasi yang didapat melalui sea 
Games. walaupun banyak yang skeptis, tetapi kita bisa 
memfasilitasi penyelenggaraan sea Games dengan baik, 
bahkan menjadi juara umum. seperti saya bilang tadi, 
buktikan dengan bekerja!

tantangan ke depan itu sebenarnya adalah tetap 
memberikan dukungan  setiap atlet itu agar berprestasi 
terbaik ke depan demi keharuman  nama bangsa dimata 
dunia. ini perlu dukungan segenap kalangan. **
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dunia pendidikan tersemaikan di hati andi alfian 
mallarangeng. satu asanya, sekolah berprestasi 
paling tinggi meraih ilmu agar berguna buat 

keluarga serta negara. andi memang haus ilmu. dari sekolah 
kampung di makassar, dirinya rela jauh-jauh terbang demi 
meraih gelar doctor ke negeri paman sam.

pria tampan yang lahir dari rahim seorang wanita 
bernama andi asni patoppoi itu, mesti berjuang 
mewujudkan mimpinya. pasalnya, ayahnya juga bernama 
andi mallarangeng  (1936-1972) mantan walikota parepare 
meninggal dunia pada usia 36 tahun, ketika andi junior 
masih berusia 9 tahun.

sejak itu, ibu dan kakeknya, andi patoppoi (1910-
1977), mantan bupati Grobogan, Jawa tengah dan juga 
bupati bone, sulawesi selatan yang membesarkannya. anto 
-–begitu dia biasa dipanggil oleh anggota keluarganya— 
belajar banyak tentang semangat keindonesiaan dan nilai-
nilai kedaerahan dari sang kakek. sementara ibunya, 
mewariskan tentang hidup sebagai suatu perjuangan.

selepas menamatkan bangku sekolah menengah pertama, 
anto hijrah ke Yogyakarta melanjutkan sekolahnya di smpp 

SEpENggAl 
kiSAH SANg MENTEri

10 Yogyakarta. setelah lulus, dia mendaftarkan diri sebagai 
mahasiswa fakultas sosial politik Universitas Gajah mada. 
kendati menjadi lulusan terbaik, nyatanya tidak jaminan 
baginya untuk mendapatkan beasiswa dengan mudah. baru 
pada 1989, ia berhasil meraih beasiswa dari world bank 
dan paU (pusat antar Universitas ) Universitas Gajah mada 
untuk melanjutkan studi s-2 ke amerika.

sembari kuliah, anto bekerja sebagai resident manager 
University Family house (apartemen bagi mahasiswa 
yang sudah berkeluarga). keterbatasan tak menjadi aral. 
Giat belajar dan disiplin menjadi modal utama. syahdan, 
ketekunannya berbuah manis. tahun 1991, anto akhirnya 
sukses meraih master of science in sociology-nya dengan 
predikat lulusan terbaik.

menyandang lulusan terbaik, suami dari Vitri 
Cahyaningsih ini, ditawari beasiswa lanjutan untuk 
mengambil program s-3 di kampus yang sama. di tengah 
kegiatannya mengajar di Universitas hasanuddin, andi 
sukses menyabet gelar doctor of philisophy di bidang ilmu 
politik pada tahun 1997.

pasca menuntut ilmu di amerika serikat, andi 
melanjutkan aktivitasnya sebagai dosen di Universitas 
hasnudin hingga 1999. lalu, ia pindah mengajar di institut 
ilmu pemerintahan sampai 2002. di tengah jalan, angin 
membawa nasibnya ke ranah politik.

sebagai doktor ilmu politik dengan disertasi tentang 
Contextual analysis on indonesian electoral behavior, andi 
diminta menjadi anggota tim tujuh (1998-1999) yang 
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dipimpin oleh prof dr ryaas rasyid, untuk merumuskan 
paket Undang-undang politik yang baru sebagai landasan 
bagi pemilu demokratis pertama di era reformasi. tim 
tujuh ini, kemudian juga merumuskan Undang-undang 
pemerintahan daerah yang baru, sebagai landasan reformasi 
sistem pemerintahan dengan desentralisasi dan otonomi 
daerah.

keterlibatannya dalam gerakan reformasi berlanjut, 
ketika ia dipercaya sebagai anggota komisi pemilihan 
Umum (kpU), wakil pemerintah, yang menyelenggarakan 
pemilu demokratis pertama pada tahun 1999. 

dengan dibentuknya kementerian Otonomi daerah 
dalam pemerintah era reformasi, andi mengundurkan diri 
dari kpU dan bergabung sebagai staf ahli menteri negara 
Otonomi daerah (1999-2000). kementerian itu kemudian 
dibubarkan walau baru berusia 10 bulan. ia kemudian 
bekerja mengembangkan ide tata pemerintahan yang baik 
sebagai Chair of policy Committee pada partnership for 
Govermance reform in indonesia (2000-2002). dari sana, 
andi dikenal sebagai pengamat, kolumnis dan komentator 
politik di berbagai media. pada setiap kesempatan, andi 

menunjukan pikiran yang cerdas dan lugas dalam mengurai 
setiap wacana politik yang menyeruak.

pada 2004, andi pun ditunjuk sebagai Juru bicara 
kepresidenan oleh presiden susilo bambang Yudhoyono. 
sejak itu pula, mantan aktivis mahasiswa di himpunan 
mahasiswa islam dan senat mahasiswa ini pun berhenti 
sementara menjadi pengamat dan komentator politik. 
baginya tugas sebagai Juru bicara kepresidenan ini adalah 
suatu kehormatan yang menuntut seluruh waktu dan 
perhatiannya.

kian melangkah mantap di kancah politik, andi pun 
sukses menjadi menteri pemuda dan Olahraga ke-10 (2009-
2014), pada masa kabinet indonesia bersatu jilid ii. pada 
masa jabatannya, ayah dari tiga orang anak yang bernama 
Gemilang mallarangeng, Gemintang kejora mallarangeng 
dan mentari bunga rantiga mallarangeng itu, berhasil 
mengharumkan nama indonesia dengan menggondol juara 
umum di ajang sea Games XXVi.

namun, tugas belum berakhir. membangun sebuah 
bangsa lewat cabang olahraga dan kepemudaan, masih harus 
melalui jalan panjang. prestasi bisa diraih, tapi juga cepat 
menghilang jika tak dipertahankan dengan baik. pembinaan 
usia muda adalah harga mati yang harus dilakukan, bila 
ingin indonesia terus berjaya.

“sang juara tak turun dari langit, namun lahir melalui 
proses. dan pembinaan itulah yang bisa menciptakannya. 
Jika bakat tak diasah, maka kemampuan itu akan hilang,” 
kata andi. l


