
INTISARI 

 

Republik Panama adalah sebuah negara yang terletak di tenggara Amerika Tengah, sebelah utara 

berbatasan dengan Laut Karibia, selatan berbatasan dengan Samudera Pasifik, timur dengan Kolombia 

dan barat Kosta Rika. Statusnya sebagai negara transit sebagai awal menjadi titik pertemuan budaya dari 

seluruh dunia. Republik Panama kini menjadi salah satu negara yang paling strategis di kawasan 

Amerika Latin. Panama menjadi jalur perdagangan internasional, setelah dibuatnya Terusan 

Panama. kehadiran terusan panama menjadi babak baru bukan saja bagi negara Panam 

melainkan bagi dunia Internasional. Kehadiran Terusan Panama juga telah membuat Panama 

sebagai salah satu negara penting yang menentuka per-politikan di kawasan Amerika dan 

Karibia. 

Politik Panama berbentuk republik demokratis, dimana Presiden Panama adalah kepala 

negara dan kepala pemerintahan, dan sistem multi-partai. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh 

pemerintah. Kekuasaan legislatif diberikan pada pemerintah dan Majelis Nasional. Kehakiman 

adalah independen dari eksekutif dan legislatif. Cabang-cabang yang menurut Konstitusi Politik 

Panama tahun 1972, direformasi oleh Reformatorios Actos 1978, dan oleh Constitucional Acto 

pada tahun 1983. Salah satu indikasi bahwa sebuah negara berdasarkan demokrasi adalah adanya 

pemilihan umum yang bebas sesuai dengan hak yang bertanggungjawab. Dalam prakteknya, 

penerapan demokrasi dilakukan melalui adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara 

teratur dan adanya partai-partai yang berusaha memenangkan pemilu tersebut berserta dengan 

kandidatnya masing-masing. Hal ini tidak lepas dari peranan partai politik dalam menentukan 

suatu kekuasaan dan menjalankan kebijakan umum dalam negara demokrasi yang mereka buat 

Ricardo Martinelli, dinyatakan menang telak dalam pemilihan umum (pemilu) presiden 

di Panama, Minggu 3 Mei 2009. Dengan demikian, dia bakal menjadi pemimpin baru Panama 



dan bertekad membawa negara kecil di Amerika Latin itu keluar dari krisis ekonomi sekaligus 

mewujudkan perluasan Terusan Panama. Kemenangan Martinelli merupakan raihan bersejarah 

bagi partai oposisi, Aliansi Perubahan. Pasalnya, jarang sekali kubu berhaluan kanan-tengah itu 

bisa unggul di negara yang didominasi kekuatan sayap kiri. Ketua Komisi Pemilu Erasmo Pinilla 

sudah menyatakan bahwa pengusaha-politisi berusia 57 tahun itu sebagai pemenang mutlak 

setelah penghitungan sementara menunjukkan dia sudah mendapat dukungan 61 persen suara. 

Jumlah suara yang telah masuk sebesar lebih dari 80 persen. 

Kemenangan ini cukup mengejutkan mengingat Martinelli sebelumnya tidak diprediksi 

akan memenangi pemilu Panama tersebut. Martinelli mendapat dukungan besar dari masyarakat 

Panama dengan menuai mayoritas suara dalam pemilu yang dilangsungkan pada bulan Mei 2009 

tersebut. Martinelli mampu meyakinkan pemilih, bahwa dia sanggup menjalankan kewajibannya 

sebagai Persiden Panama. Martinelli berjanji selama masa jabatannya akan menuntaskan 

persoalan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi nasional.  

Masyarakat memberikan dukungan berupa suara mereka demi kemenangan Ricardo 

Martinelli karena mereka percaya dan yakin bahwa Ricardo Martinelli mampu memimpin 

bangsanya dengan baik. Timbal baliknya, Ricardo Martinelli harus bisa menjalankan amanat 

rakyat yang telah dipercayakan kepadanya untuk menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-

baiknya demi tercapai kesejahteraan masyarakat. Partisipasi dan dukungan dari masyarakat 

pendukung sosok Ricardo Martinelli yang beranekaragam kemudian diakomodir oleh Partai 

Perubahan Demokrat. Ricardo Martinelli diharapkan mampu membawa perubahan baru dalam 

sistem politik pemerintahan Panama ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi 

pembangunan ekonominya, sosial politik yang juga mencakup persoalan kependudukan (pangan, 



sumber daya alam dan lingkungan), juga dalam hubungannya dengan dunia internasional 

lainnya. 

Pada kampanye pemilu, Martinelli mampu meyakinkan rakyat Panama lewat program-

program pembangunan ekonomi yang akan dijalankan bila terpilih sebagai presiden. Martinelli 

juga mampu menggalang dukungan dari partai-partai politik. Aliansi politik yang dibangun 

Martinelli sangat berpengaruh penting bagi peningkatan jumlah suara dukungan baginya. 

Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak dan sejahtera sejalan 

dengan nilai-nilai sosiologis yang terdapat pada partai yang mengusung Ricardo Martinelli, yaitu 

partai Aliansi untuk Perubahan. Ricardo Martinelli mempunyai kemampuan untuk 

mengeksploitasi isu-isu yang sedang berkembang. Terciptanya sistem kesehatan yang baik, 

pendidikan yang baik, transportasi yang baik, dan keamanan yang baik, serta perluasan Terusan 

Panama demi menunjang perekonomian Negara merupakan sebagian contoh nyata isu-isu yang 

berkembang saat itu. 

 


