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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji perjuangan etnis Tionghoa dalam pertarungan politik di Pilkada DKI 

Jakarta tahun 2017 dengan mengkaji pertarungan identitas antara Tionghoa dan Islam yang 

terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta. Data bersumber dari hasil wawancara terhadap lima orang 

yakni perwakilan dari PDIP, FBR, dan Bang Japar, salah seorang pendiri dari Teman Ahok dan 

manager kampanye Happy Djarot serta beberapa data tambahan dari internet yang berupa berita 

– berita online seputar Pilkada DKI Jakarta 2017. Penelitian ini menemukan adanya penggunaan 

identitas yang efektif oleh pendukung Anies – Sandi, dan pasangan Ahok – Djarot kalah karena 

identitas Ahok yang merupakan etnis Tionghoa dan orang Kristen. Selain itu, adanya peristiwa 

411 dan 212 yang merupakan demonstrasi massa terbesar di sepanjang tahun tersebut membuat 

Ahok semakin kehilangan suara dari warga Jakarta.  

Kata Kunci : identitas, pilkada, DKI Jakarta, pertarungan politik 

 

ABSTRACT 

This research studies about the struggle of Chinese ethnic in the political fight in Governor 

Election of DKI Jakarta 2017 which focusing on identity fight between Chinese and Moslem that 

happened in Governor Election of DKI Jakarta. The source of the data is from the result of the 

interview with five people which are representative from PDIP, FBR, and Bang Japar, one of the 

founder of Teman Ahok, and a campaign manager for Mrs. Happy Djarot, with some additional 

data from internet which is an online news about Governor Election of DKI Jakarta 2017. This 

research found a very effective identity – using from Anies – Sandi supporter and Ahok – Djarot 

lost because of Ahok identity as a Chinese and Christiany. Beside that, there was 411 and 212 

phenomenon which is the biggest mass demonstration in that year that makes Ahok lose more 

voice from Jakarta citizen. 
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Pendahuluan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perjuangan etnis Tionghoa untuk mendapatkan 

kekuasaan dengan identitasnya. Hal ini didasarkan dari beberapa peristiwa yang terjadi pada 

Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Peristiwa pertama adalah adanya pengeroyokan terhadap 

seorang laki – laki bernama Andrew Budikusuma di TransJakarta oleh beberapa orang yang 

tidak dikenal. Andrew yang memang memiliki darah Tionghoa diejek mirip Ahok hanya karena 

ia tidak mau menanggapi celotehan dari orang yang tak dikenalnya itu. (Muslim AR 2016, 

diakses 8 Juni 2017) Hingga pada akhirnya, beberapa orang tak dikenal itu melakukan kekerasan 

pada Andrew. Selanjutnya, ada perkelahian antara relawan Ahok dan kader FPI. (Muhayyidin 

2017, diakses 9 Juni 2017) Meski ada dua versi cerita dari masing – masing pihak hal ini hanya 

terjadi selama proses kampanye Pilkada DKI Jakarta. Selain itu, adanya peristiwa “penistaan 

agama” yang dilakukan oleh Ahok pada saat kunjungannya ke Pulau Seribu dan setelahnya 

muncul demo 411 dan 212 yang dilakukan oleh masyarakat Islam dari seluruh penjuru daerah, 

tidak hanya daerah DKI Jakarta saja. (Ariefana 2016, diakses 9 Juni 2017)  Demo tersebut 

menuntut Ahok untuk ditindak secara hukum karena telah melecehkan agama Islam dan ingin 

Ahok untuk tidak melanjutkan Pilkada DKI Jakarta nya.  

Penelitian ini mengaju pada salah satu penelitian dari Sri Astuti Buchari (2014) yang 

berjudul “Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas” yang kemudian dibukukannya. Dalam 

penelitiannya ini, Buchari meneliti kebangkitan Etnis Dayak di Kalimantan Barat dalam 

pemilihan gubernur baru mereka. Menurut Buchari, etnis Dayak merupakan etnis yang halus, 

pendiam, dan cenderung introvert. Namun, etnis Dayak menjadi inferior karena mereka dianggap 

sebagai etnis yang pemalas dan tidak produktif. Sehingga mereka tidak mendapatkan 

kesejahteraan yang maksimal. Politik identitas muncul sebagai sebuah solusi agar masyarakat 

Dayak menjadi lebih sejahtera. Dengan kesamaan identitas atau karakteristik mereka, masyarakat 

Dayak berkonsolidasi untuk memilih dan memenangkan calon yang mereka inginkan untuk 

memimpin Kalimantan Barat di tahun 2007. Dan pada akhirnya, mereka dapat memenangkan 

calon mereka yang juga merupakan orang Dayak untuk menjadi Gubernur Kalimantan Barat 

tahun 2007. 

Selain itu, pada tahun 2013 juga terjadi hal yang serupa pada Pemilihan Gubernur Nusa 

Tenggara Timur. Di Kupang lebih tepatnya, Yohanes Yoelvan Negong (2017) meneliti masih 

adanya faktor etnis dan agama yang mempengaruhi pilihan dari masyarakat Kupang. Dimana 
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tidak ada pasangan yang menang di daerah lain, kecuali pasangan Esthon – Paul yang menang di 

Kabupaten Sumba Barat Daya. Pasangan lainnya hanya menang di daerah (kabupate/kota) nya 

masing – masing.  

 Politik identitas semakin menguat di ranah lokal, dari kedua penelitian sebelumnya. Hal 

ini sama dengan apa yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta. Pilkada DKI Jakarta merupakan 

platform bagi umat Islam, yang notabene mayoritas penduduk Indonesia, untuk melakukan 

perlawanan politik terhadap Ahok yang diduga menistakan agama Islam. Mereka melakukan itu 

dengan menyebarkan tafsir – tafsir bahwa umat Islam harus memilih pemimpin yang Islam juga. 

Diskursus gerakan Islam Liberal menganggap negara terlalu otoriter dan tidak membebaskan 

mereka dalam menyampaikan pesan – pesan agama (Qodir dan Latief : 2011). Ditambah, umat 

Islam melihat etnis Tionghoa sebagai etnis yang eksklusif, menguasai perekonomian Indonesia, 

dan mempengaruhi keadaan politik Indonesia (Setijadi : 2017). Kekuatan politik identitas yang 

diperlihatkan umat Islam Jakarta khususnya juga tidak lepas dari bantuan aktor – aktor politik 

yang ada, hal inilah yang membantu gerakan politik identitas masyarakat Islam Jakarta semakin 

kuat dan akhirnya bisa memenangkan pasangan calon yang mereka inginkan. (Haboddin : 2017) 

 

Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 

 Identitas merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi manusia. Identitas lah yang 

dapat membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam satu individu ia tidak hanya 

memiliki satu identitas, tetapi bisa banyak dan bisa berbeda dengan individu satu dengan yang 

lainnya. Maka dari itu, identitas dapat membedakan satu orang dengan orang yang lain karena 

keragaman yang dimilikinya. Identitas orang ketika ia lahir dan ketika ia tumbuh dewasa bisa 

saja berubah karena identitas itu merupakan sesuatu yang mereka yakini adalah benar di hidup 

mereka dan sesuai dengan yang mereka percayai.  

 Individu akan menanyakan kepada diri mereka sendiri dan mengeksplorasi diri mereka 

untuk menentukan identitas yang mereka inginkan. Meskipun identitas mereka telah dipengaruhi 

oleh budaya atau lingkungan mereka dari lahir tetapi tetap dalam proses menentukan identitas 

individu tersebut benar – benar sadar untuk memilih identitas mereka. Identitas dari individu 

merupakan tiga dimensi maksudnya adalah memiliki tiga komponen yang tidak bisa dipisahkan. 

Tiga komponen tersebut saling berhubungan namun tidak bisa dibiarkan sendirian. 
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 Komponen pertama adalah identitas personal yakni identitas yang mendefinisikan mereka 

sebagai seorang manusia yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Yang kedua adalah identitas 

sosial yakni identitas yang berhubungan dengan keanggotaan individu dari berbagai organisasi 

dan komunitas yang berbeda. Dan yang ketiga adalah identitas manusia yakni sebuah identitas 

yang mendefinisikan mereka sebagai seorang manusia. Itulah ketiga komponen dari identitas 

yang tidak bisa dipidahkan satu dengan lainnya.  

 Identitas pada dasarnya dapat digunakan untuk mendapatkan kekuasaan tertentu dan hal 

ini disebut sebagai politik identitas. Pengertian politik identitas secara empiris adalah aktualisasi 

dari partisipasi politik yang terkontruksi dari akar – akar budaya masyarakat yang ada dan 

mengalami proses internalisasi yang berkelanjutan di dalam sebuah kebudayaan masyarakat 

dalam suatu interaksi sosial. Sedangkan menurut Kristianus (2009), politik identitas merupakan 

perebutan kekuasaan politik berdasarkan identitas agama maupun etnis. Politik identitas 

merupakan sebuah tindakan politik yang mengedepankan kepentingan anggota – anggota 

kelompoknya yang didasarkan atas kesamaan identitas ataupun karakteristik yakni etnisitas, 

gender, ras, atau keagamaan, merupakan pendapat dari Lukmantoro (2008). Manuel Castells 

(2010) mengatakan bahwa politik identitas adalah sebuah partisipasi individu kepada kehidupan 

sosial yang ditentukan oleh psikologis orang tersebut atau  budaya dari seseorang.  

 Identitas terbentuk dari sebuah dialog internal dan psikokultural dari individu yang dapat 

memberikan arti dan tujuan dari kehidupan seseorang tersebut. Sri Astuti Buchari (2014) 

mengatakan politik identitas sebagai sebuah upaya untuk mendapatkan kekuasaan tertentu dalam 

kehidupan dan panggung politik yang mana pengakuan dan keberadaan wakil kelompok etnis 

merupakan bagian penting dari sebuah perjuangan yang telah dilakukan. Kesimpulannya, politik 

identitas adalah sebuah upaya atau tindakan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan politik 

dengan menggunakan identitas yang mereka miliki. 

 Politik identitas biasanya muncul ketika suatu kelompok dengan identitas yang sama dan 

mereka merasa termarjinalisasikan atau terdiskriminasikan lah yang mendorong mereka untuk 

berkonsolidasi satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan politik. Ketika mereka berhasil 

membuat calon yang mereka inginkan menang, mereka berharap di kedepannya nasib mereka 

akan menjadi lebih baik lagi. Karena calon yang mereka menangkan memiliki identitas yang 

sama dengan mereka. 
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 Sebagai contoh di dalam disertasi Sri Astuti Buchori (2014), dimana ia mengatakan 

bahwa etnis Dayak di Kalimantan Barat telah mengalami diskriminasi dan marginalisasi selama 

kurang lebih 43 tahun. Mereka tidak bisa berkembang dengan seingin mereka. Etnis Dayak 

menjadi tertinggal daripada etnis yang lain yang ada di Kalimantan Barat dan mereka adalah 

etnis asli Kalimantan Barat. Kondisi inilah yang menimbulkan ikatan emosional yang kuat 

diantara mereka dan akhirnya memunculkan politik identitas ini. Politik identitas etnis Dayak 

muncul untuk memecah padangan mengenai etnis Dayak yang telah ada dari era kolonial 

Belanda bahwa etnis Dayak merupakan etnis Pemalas dan tidak produktif.  

 Munculnya politik identitas etnis Dayak juga tidak lepas dari kekompakan yang 

ditunjukkan oleh etnis Dayak dan kekompakan inilah yang membuat mereka menjadi satu dan 

bersama – sama berjuang untuk memenangkan calon yang mereka usung. Seperti yang dikatakan 

Bikhu Parekh (2002) bahwa Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahwa ia sangat mencintai 

komunitasnya sehingga ia tidak bisa melihat komunitasnya dinodai oleh praktek – praktek seperti 

posisi yang tidak tersentuh yakni penindasan kasta, pengasingan, dan pernikahan anak – anak.  

 Hal ini amat persis dengan fenomena yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta. Anies – Sandi 

bisa keluar sebagai pemenang dikarenakan strategi politik identitas mereka. Para pendukung 

Anies – Sandi yang mayoritas masyarakat Islam sangat kompak untuk mengajak masyarakat 

Islam yang lain untuk sama – sama mengusung Anies – Sandi karena pemimpin Islam lah yang 

mereka butuhkan untuk Jakarta. Selain itu banyak juga dari pendukung Anies – Sandi yang 

merupakan masyarakat Betawi dimana kebanyakan dari mereka merasa kurang diperhatikan 

ketika Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, makannya mereka tidak ingin Ahok melanjutkan 

masa jabatannya menjadi Gubernur DKI Jakarta.  

 Kekompakan masyarakat Islam pun bisa dilihat bahkan dari sebelum Pilkada DKI Jakarta 

resmi dimulai dan dibuka, dimana pada saat itu muncul wacana Ahok akan mencalonkan diri ke 

Pilkada DKI Jakarta. Banyak masyarakat muslim yang tidak setuju Ahok mencalonkan diri dan 

mereka tidak ingin dipimpin Ahok dengan periode yang lebih lama, dikarenakan oleh beberapa 

hal yakni Ahok bukanlah seorang Muslim, dan Ahok adalah seorang Tionghoa. Mereka 

(masyarakat Muslim Jakarta) bahkan membuat ormas yang berbasis agama dan mereka ingin 

mengusulkan calon pilihan mereka sendiri. Ormas tersebut adalah Majelis Tinggi Jakarta 

Bersyariah (MJTB) dan Majelis Pelayanan Jakarta (MPJ) dimana MJTB ini pembentukannya 
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diinisiasi oleh Imam Besar FPI (Front Pembela Islam) Habib Rizieq. Sedangkan MPJ diinisiasi 

oleh KH Bachtiar Nasir, beliau merupakan Sekjen Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia.  

 MJTB dan MPJ pada saat itu bersama – sama ingin mencalonkan “gubernur Islam” versi 

mereka untuk melawan Ahok. Lantas, MPJ mendatangi kantor DPP PKS untuk 

mensosialisasikan calon – calon yang mereka miliki. Hingga akhirnya pada tanggal 8 Mei 2016, 

mereka resmi menggandeng Sandiaga Uno sebagai calon gubernur yang diusung oleh Partai 

Gerindra. Banyak sekali ormas – ormas baru berbasiskan agama Islam yang muncul disaat 

Pilkada DKI Jakarta. Hal itu menunjukkan bahwa cukup banyak masyarakat Muslim Indonesia 

yang terang – terangan bahwa mereka tidak mendukung Ahok dan menginginkan pemimpin 

Muslim untuk memimpin DKI Jakarta. 

 Selain itu, ada sebuah ormas yang baru dibentuk ketika putaran kedua Pilkada DKI 

Jakarta berlangsung. Yakni adalah Bang Japar (Bangkit Pengacara dan Jawara). Bang Japar 

sendiri baru dibentuk di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta dan memang mereka dibentuk untuk 

membantu memenangkan pasangan Anies – Sandi. Awal pembentukan Bang Japar diinisiasi dari 

peristiwa Iwan Bopeng di Pilkada sebelumnya dimana Iwan Bopeng “membantu” beberapa 

warga yang tidak boleh memilih karena persyaratan mereka dikatakan tidak valid oleh panitia 

pilkada. Maka dari itu salah satu tujuan dibentuknya Bang Japar ini juga mereka ingin 

mengurangi kecurangan – kecurangan yang ada di Pilkada DKI Jakarta ini. 

 Bang Japar memang memiliki background pengacara dan jawara namun tidak semua 

anggotanya memiliki background itu. Dan keanggotaan Bang Japar ini mayoritas anggotanya 

beragama Muslim meski tidak semua anggotanya beragama Islam namun kata Ahmad Jaeni atau 

yang sering dipanggil Cing Abu, beliau mengatakan “tidak semua anggota beragama Islam tetapi 

sejauh ini saya belum melihat anggota yang tidak beragama Islam”. Dan secara kebetulan atau 

tidak memang mayoritas dari Bang Japar ini mendukung pasangan Anies – Sandi. Ketika ditanya 

alasan mereka mendukung Anies Sandi, Cing Abu mengatakan,  

  

 Ya kalau orang Islam kan memang ada perintah untuk memilih pemimpin yang juga 

Islam. Dan juga kita sudah mendapatkan seruan dari ulama untuk memilih pemimpin Islam, jadi 

ya kita berusaha membenarkan hal itu kepada masyarakat Jakarta. Karena ulama sendiri 

adalah utusan nabi jadi ya harus dipatuhi apa yang mereka serukan. (wawancara, 4 November 

2017) 
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 Dari jawaban beliau memang salah satu faktor yang mempengaruhi mereka untuk 

akhrinya memutuskan mendukung Anies – Sandi adalah faktor agama. Mereka menginginkan 

pemimpin dengan identitas yang sama dengan mereka dengan harapan mereka akan diperhatikan 

lebih oleh pemimpin tersebut karena memiliki identitas yang sama. Meski tidak mengatakan 

bahwa Ahok adalah pemimpin yang buruk namun jika diberi pilihan mereka lebih memilih 

pemimpin dengan identitas yang sama dengan mereka. 

 Begitu pula dengan ormas primordial yang telah terbentuk sejak lama yakni FBR (Forum 

Betawi Rempug) dimana mereka merupakan ormas yang berbasis etnisitas yakni etnis Betawi. 

Dari apa yang dikatakan oleh Zainal selaku ketua gardu FBR cabang Jakarta Timur,  

 

 Kalau ditanya apa yang dilakukan FBR di Pilkada sebenarnya kita tidak melakukan 

sesuatu yang begitu berarti karena kita hanya ikut – ikutan saja. Mayoritas masyarakat memilih 

apa, kita juga akan memilihnya karena kita percaya pilihan mayoritas adalah yang terbaik untuk 

Jakarta. Kemarin waktu pemilihan presiden semua orang pilih Jokowi ya kita semua juga ikut 

pilih Jokowi. Di Pilkada sekarang orang banyak memilih Anies – Sandi ya kita juga ikut. 

(wawancara, 5 November 2017) 

  

 Zainal pun mengatakan hal yang sama dengan apa yang dikatakan Cing Abu, bahwa 

mereka memilih pemimpin dengan identitas yang sama dengan mereka. Mereka meyakini jika 

pemimpin tersebut memiliki identitas yang sama dengan mereka maka semua kebijakannya juga 

akan memberikan dampak yang positif untuk mereka. Keyakinan itulah yang mendorong mereka 

untuk melakukan kampanye pribadi atau word to mouth kepada beberapa masyarakat untuk 

memilih Anies – Sandi karena memiliki identitas yang sama yakni beragama Islam. Inilah yang 

membuktikan bahwa kekompakan dan loyalitas memegang peranan penting untuk keefektifan 

politik identitas.  

 Sepak terjang Ahok di Pilkada DKI Jakarta ini memang tidak mudah. Meski dari awal 

Ahok telah mendapatkan banyak ketidaksetujuan dari masyarakat Jakarta terutama masyarakat 

Muslimnya, ia tetap tidak menyerah dan mundur dari pencalonannya. Bahkan ketika beliau 

terjerat kasus penistaan agama atas pidatonya di kepulauan Seribu, dan setelah kasus tersebut 
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banyak orang yang menyarankan ke Ahok untuk mundur dari Pilkada DKI Jakarta, beliau tidak 

sekalipun menyerah dan mundur.  

 Sangat tidak mudah bagi Ahok untuk bertahan sebagai the one and only kandidat yang 

beretnis Tionghoa dan beragama Kristen. Sedangkan lawannya semuanya beragama Islam dan 

mayoritas orang – orang Indonesia memeluk agama Islam. Identitas Ahok sebagai etnis 

Tionghoa dan beragama Kristen masih menjadi minoritas dan masih sangat susah bagi mereka 

untuk masuk ke dalam perpolitikan Indonesia.  

 Kekompakan dan loyalitas dari masyarakat Muslim Jakarta benar – benar membuat 

politik identitas masyarakat Muslim Jakarta menjadi efektif dan pada akhirnya dapat 

memenangkan calon yang mereka inginkan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta selanjutnya. 

Kekompakan masyarakat Muslim ini bisa dilihat dari kegiatan demonstrasi massa yang terjadi di 

Jakarta untuk menuntut Ahok supaya ditindak secara hokum karena telah menistakan agama 

Islam. Pada tanggal 4 November dan 2 Desember 2016, masyarakat Muslim secara kompak 

berbondong – bondong datang ke Jakarta untuk melakukan protes, dan masyarakat Muslim 

tersebut tidak hanya datang dari Jakarta saja tetapi juga dari luar Jakarta. Meskipun pada 

akhirnya mereka tidak bisa memilih tetapi mereka tetap datang ke Jakarta untuk membantu 

melakukan demonstrasi massa yang ada. Dua peristiwa utama itulah yang sangat mempengaruhi 

suara – suara dari masyarakat Muslim lainnya (terutama swing voters) untuk membuat mereka 

memilih Anies – Sandi pada akhirnya. Ini menunjukkan bahwa kekompakan dan loyalitas dari 

setiap anggota kelompok dengan identitas yang sama dapat memunculkan politik identitas yang 

begitu efektif. 

 

Perjuangan Pendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017 

  Ketika kita sudah menetapkan hati untuk memilih dan mendukung seseorang dalam 

sebuah pertarungan politik, tentu saja kita tidak akan tinggal diam dan menunggu orang lain 

untuk membantu pasangan tersebut. Begitu pula dengan pendukung Ahok – Djarot, mereka telah 

melakukan banyak hal untuk mendukung dan membantu Ahok memenangkan Pilkada DKI 

Jakarta. Seperti yang kita tahu dari awal munculnya wacana Ahok akan mencalonkan diri untuk 

Pilkada DKI Jakarta, banyak sekali orang yang mengkritik dan kontra terhadap keputusan Ahok 

ini. Namun, banyak juga yang pada akhirnya mendukung keputusan Ahok untuk maju Pilkada 

DKI Jakarta. 
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 Di awal pemberitaan Ahok akan mencalonkan diri dalam Pilkada, ia masih belum tau 

akan maju melalui jalur apa. Karena pada saat itu Ahok bukanlah orang partai sehingga ia tidak 

bisa memilih maju melalui jalur partai, dan ia juga tidak terikat kontrak apapun dengan partai 

politik. Setelah pemberitaannya ingin mencalonkan diri, muncullah sebuah perkumpulan yang 

terdiri dari relawan – relawan yang mendukung Ahok dan siap membantu Ahok untuk dapat 

maju ke Pilkada DKI Jakarta, yang disebut sebagai Teman Ahok. Teman Ahok ini merupakan 

sekumpulan relawan yang tidak terikat kontrak apapun dengan siapapun, mereka bersedia 

membantu Ahok mendapatkan satu juta KTP supaya Ahok bisa terverifikasi.  

 Teman Ahok didirikan oleh lima orang yang berusia sekitar 23 – 25 tahun pada saat itu. 

Orang – orang tersebut adalah Amalia Ayuningtyas, Singgih Widiyastono Aditya Yogi Prawobo, 

Richard Haris Purwasaputra, dan Muhammad Fathony. Lima orang ini yang merupakan pentolan 

dari Teman Ahok dan mengkoordinasikan relawan – relawan lainnya untuk membantu Ahok. 

Selain itu, Teman Ahok memiliki 3 tim inti di dalamnya yakni tim lapangan, tim konten, dan tim 

logistik. Tim inti ini tidak lebih dari 30 orang jumlahnya. Kebanyakan relawan dari Teman Ahok 

ini memang mereka yang mendukung Ahok dari jaman ia masih berpasangan dengan pak Jokowi 

kala itu. Mereka percaya bahwa Ahok merupakan orang yang tepat untuk melanjutkan program – 

program yang telah dibuat dan direncanakan oleh Jokowi dan Ahok pada saat itu. 

 Tujuan dari dibentuknya Teman Ahok ini adalah untuk membantu Ahok maju ke Pilkada 

DKI Jakarta dengan jalur independen karena pada saat itu Ahok belum memiliki KTA (Kartu 

Tanda Anggota Partai) sehingga mereka tetap ingin memperjuangkan Ahok melalui jalur 

independen. Dalam melakukan perjuangannnya untuk mendapatkan 1 juta KTP masyarakat 

tidaklah mudah bagi Teman Ahok. Karena konsep dari Teman Ahok ini merupakan sebuah 

perkumpulan dari relawan mereka menjual merchandise untuk mendapatkan dana dan 

pemasukan mereka. Pada awalnya, Teman Ahok memang mendapat modal dari beberapa 

donator atau sumbangan – sumbangan yang diberikan kepada mereka, dengan modal awal 

sekitar 500 juta, setelahnya Teman Ahok tidak menerima sumbangan atau donator sama sekali 

dari siapapun. Mereka bekerja sama dengan beberapa took atau percetakan untuk menjual 

merchandise dari Teman Ahok untuk membiayai operasional mereka.  

 Untuk mengumpulkan 1 juta KTP, Teman Ahok harus melakukan beberapa hal yakni 

melakukan door to door ke masyrakat Jakarta, membuka posko – posko yang dapat menjelaskan 

keberadaan mereka, melakukan canvasing dan profiling dari Ahok melalui sosial media. Meski 
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Teman Ahok juga melakukan upaya – upaya yang berupa physical tetapi memang mereka lebih 

banyak melakukan kampanye melalui social media atau secara online. Bisa dilihat di akun 

youtube mereka yang bernama “Sejuta Teman” disitu mereka sangat gencar mempromosikan 

kebijakan – kebijakan dan kegiatan yang Ahok tawarkan ketika ia terpilih menjadi Gubernur 

DKI Jakarta nanti. Selain itu, ada testimoni dari beberapa orang mengenai Ahok secara personal 

ataupun professional.  

 Hingga akhirnya pada bulan Juni tahun 2016 Teman Ahok berhasil mengumpulkan 

sebanyak 1.024.632 KTP yang ini melampau target mereka yakni 1 juta KTP. Dengan 

keberhasilan Teman Ahok mendapatkan satu juta KTP bisa menghantarkan Ahok untuk 

mendapatkan verifikasi maju ke Pilkada DKI Jakarta. Namun setelah itu, Ahok belum 

memutuskan bahwa ia akan maju melalui jalur independen ataupun jalur lainnya meski jika 

Ahok memilih jalur independen Ahok tinggal menandatanganinya saja. Namun, Teman Ahok 

mengatakan apapun jalan yang dipilih Ahok mereka akan senantiasa mendukung Ahok dan tidak 

memutarbalikkan badan mereka menjadi memusuhi Ahok. Seperti yang disampaikan oleh 

Amalia Ayuningtyas, 

 

 Nggak kok, kita nggak dendam sama sekali ketika Bapak memilih untuk maju lewat jalur 

partai. Kita malah bersyukur ada partai yang mau mengusung Bapak dan itu tidak cuma satu. 

Kita malah semakin semangat untuk membantu Bapak biar menang Pilkada, apapun jalur yang 

dipilih Bapak kita akan selalu support. (wawancara, 24 Juli 2018) 

 

 Memang pada akhirnya, Ahok mengumumkan bahwa ia akan maju ke Pilkada DKI 

Jakarta melalui jalur partai dan diusung langsung oleh PDIP dengan wakil beliau Pak Djarot. 

Ada empat partai lainnya yang berkoalisi dengan PDIP untuk mendukung Ahok – Djarot yakni 

Golkar, Nasdem, PPP, dan PKB. Lima partai ini bekerja sama dan secara maksimal 

mengerahkan semua mesin – mesin partai yang mereka miliki untuk memenangkan Ahok – 

Djarot. Seperti yang dikatakan Syaiful selaku anggota Pusat Analisa dan Pengendali Situasi 

Partai, 

 

 Kita sebagai partai pengusung utama benar – benar memaksimalkan dalam 

menggerakka mesin – mesin partai hingga ke tingkat Anak Ranting (RW), kita bersama – sama 
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bergotong royong mengumpulkan suara rakyat untuk memenangkan Ahok – Djarot. Selain itu, 

kita juga memperkuat basis – basis relawan yang lahir dari kantong – kantong massa penduduk 

DKI Jakarta. (wawancara, 29 November 2017) 

 

 Upaya – upaya yang dilakukan oleh Partai Politik lebih kearah kampaye physical tetapi 

mereka juga tetap melakukan kampanye secara virtual. Beberapa hal yang dilakukan oleh partai 

koalisi pendukung Ahok – Djarot antara lain, kampanye dialogis yakni diundang dan datang 

sebagai pembicara di sebuah acara. Sebagai contoh datang di acara perkumpulan Ibu – Ibu PKK, 

adanya pertemuan dengan komunitas 1000 perempuan, menghadiri acara talk show dengan 

Radio Republik Indonesia (RRI). Kampanye dialogis merupakan hal yang sangat sering 

dilakukan oleh partai koalisi pendukung Ahok – Djarot untuk menjaring suara dan aspirasi dari 

masyarakat DKI Jakarta.  

 Partai koalisi pendukung Ahok tidak bekerja sendirian, mereka membutuhkan pihak lain 

untuk membantu mereka melakukan kampanye. Maka dari itu, mereka melakukan kerjasama 

dengan beberapa komunitas dan perkumpulan yang ada di Jakarta. Mereka sangat sering 

mendapat undangan dari komunita dan perkumpulan yang ada di Jakarta dan dengan senang hati 

mereka datang dan menemui komunitas tersebut. Beberapa komunitas juga telah menyampaikan 

dukungan mereka kepada pasangan Ahok – Djarot seperti Komunitas Banteng Muda Indonesia 

(KBM Indonesia) selain itu juga ada Relawan Matahari Muhammadiyah yang mendeklarasikan 

dukungan mereka untuk Ahok – Djarot. Partai juga mengunjungi beberapa komunitas atau 

organisasi Tionghoa yang ada di Jakarta seperti komunitas Cap Gomeh yang ada di Glodog. 

(Elvi, wawancara, 26 April 2018) 

 Banyak hal telah dilakukan oleh pendukung Ahok namun semua itu menjadi jauh lebih 

susah setelah Ahok terjerat kasus penistaan agama hingga akhirnya ia kalah dan harus 

mendekam di jeruji besi selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Masih sangat susah bagi 

kelompok minoritas untuk masuk ke dalam perpolitikan sebuah negara meski kekompakan dan 

loyalitas telah ditunjukkan oleh kelompok minoritas tersebut. 

 

Simpulan  

Identitas merupakan suatu yang sangat penting bagi seorang manusia. Baik itu 

merupakan identitas yang mereka pilih sendiri atau identitas yang telah melekat dari diri mereka 
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semenjak mereka lahir. Pilkada DKI Jakarta benar – benar menunjukkan bahwa seseorang dapat 

mendapatkan kekuasaan dengan menggunakan identitas mereka, kesamaan identitas. Bagaimana 

pendukung Anies – Sandi dapat menggunakan kesamaan agama Islam untuk memenangkan 

Anies – Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta selanjutnya. Melalui loyalitas 

dan kekompakan yang benar – benar mereka tunjukkan, hal ini terbukti dari demonstrasi massa 

yang terjadi 411 dan 212 disitu kita benar – benar melihat berbondong – bondong umat Islam 

datang ke Jakarta untuk melakukan unjuk rasa. 

Fenomena yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta ini sama persis dengan yang terjadi 

pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat tahun 2007 dimana entis Dayak bekerja sama untuk 

memenangkan calon mereka sebagai Gubernur Kalimantan Barat. Di Pilkada DKI Jakarta, 

masyarakat Muslim bersama – sama secara kompak memenangkan calon yang mereka ajukan 

yakni Anies – Sandi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta selanjutnya. Pada akhirnya mereka 

dapat memenangkan Anies – Sandi di Pilkada DKI Jakarta. 

 Melalui Pilkada DKI Jakarta juga kita melihat bahwa masih sulit untuk orang Tionghoa 

masuk ke dalam perpolitikan Indonesia. Meski mereka telah menghuni Indonesia sejak Indonesia 

belum merdeka, dan dikarenakan image etnis Tionghoa dari awal datang ke Indonesia adalah 

untuk berdagang dan mereka sangat bagus dalam menghandle bisnis, hal ini membuat orang 

Indonesia “asli” tidak ingin etnis Tionghoa juga berupaya masuk ke dalam perpolitikan 

Indonesia. Masih belum bisa untuk etnis Tionghoa menggunakan identitasnya untuk 

mendapatkan kekuasaan di Indonesia.  
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