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Abstract 

Political Identity is a classic way that has been used to achieve and maintain the power. 
Political idenity is able to createbthe  variety of social constructions and results according to the 
conditions of the society where it works, as well as Triple Minority in the case of Halimah Yacob. This 
research is focusing on the Singaporean responds and uderstanding towards the  minority side of 
President Halimah Yacob. 
The importance of this research are first, Singapore plays an important in Southeast Asia as the center 
of economic, business, investment, banking, transportation, technology, and distribution. Second, 
Singapore is the only first world country in Southeast Asia so in this case the political situation in 
Singapore is very influential in the  economic stability in Southeast Asia. Third, the research which 
focusing on the minority presidential studies is still rare.  This research  uses the theory of political 
identity and the method used is qualitative descriptive. The phenomenon of triple minority in the 
context of Halimah Yacob who was selected as the President of Singapore in 2017 shows that 
Singaporean are the people who don’t really care about the political identity perspective for the 
political contestation. On the other side, Halimah Yacob who is constructed as a president who has 
three minority sides within herself is considered as a sexy political instrument which has a high selling 
value both internal and external of Singapore.  
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Latar Belakang 

Singapura merupakan sebuah negara maju 

yang berada di kawasan Asia Tenggara.  

Dalam menjalankan proses pemerintahan 

negara tersebut mengalami berbagai dinamika. 

Sebagai negara maju berada diantara berbagai 

negara berkembang, tentunya Singapura 

menjadi pusat perhatian dari negara- negara di 

sekitarnya. Berbagai hal telah menjadi sorotan 

publik kepada negara Singapura, salah satunya 

terhadap proses politik negara tersebut. Pada 

bulan september 2017, setelah mengalami 

berbagai proses maka pada tanggal 13  

september dinobatkan Halimah Binti Yacob, 

sebagai presiden Singapura.  

Halimah Yacob menjadi sosok yang 

kontroversial, pasalnya beliau adalah 

presiden perempuan pertama sepanjang 

sejarah Republik Singapura. Kedua, 

Halimah Yacob berasal dari kalangan 

minoritas yakni  sosok perempuan Melayu 

Muslim yang memakai jilbab dalam 

kehidupan sehari – harinya di Singapura 

yang notabene mayoritas didiami oleh etnis 

Cina yang beragama Budha. Ketiga, hal 

yang tidak kalah pentingnya dari sosok 



Halimah Yacob adalah perjalanannya 

menuju tahta presiden yang bisa dibilang 

unik. Pada Pemilihan Presiden Singapura 

tahun 2017 yang pada awalnya memiliki 

kandidat presiden yang multiracial  atau 

multi-etnis yakni Tan Cheng Book dan 

Shirwin Eu yang ber-etnis China. 

Sementara kandidat Melayunya adalah 

Abdullah Bin Tarmugi, Halimah Yacob, 

Yacoob Ibrahim, Bahreen Shaari, Farid 

Khan Kaim Khan  dan Mohamed Salleh 

Marican.  

Meskipun kandidat – kandidat 

Presiden Singapura dari berbagai etnis siap 

bertanding pada kontestasi Pemilihan 

Presiden Singapura, sayangnya Perdana 

Menteri Singapura saat ini yakni Lee Hsien 

Long sedari tahun 2015 telah membentuk 

opini publik dan membangun wacana pada  

masyarakat bahwasanya Presiden Singapura 

pada periode selanjutnya adalah dari suku 

Melayu. Hal ini dibuktikan dari berbagai 

pernyataan– pernyataan Lee Hsien Long 

dalam Pidato Hari Kebangsaan (Pidato Hari 

Dirgahayu Kemerdekaan Singapura ) yang 

dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2015 

 menteri  yang juga menjabat 

sebagai Sekretaris Jendral atau Sekjen 

People Action Party  tersebut , kita bisa 

melihat bahwasanya parlemen sudah 

menetapkan bahwa Calon Presiden 

Singapura periode ini harus dari suku 

Melayu , dan bukan dari suku lainnya . Hal 

ini dapat terlihat  

Pidato Perdana menteri Lee Hsien 

Long  tersebut nampaknya  menjadi 

kenyataan, pasalnya President Election 

Comitee Singapura (PEC) telah 

mengumumkan bakal calon kandidat yang 

akan maju pada pemilihan presiden 

Singapura pada Setpember mendatang 

hanya terdapat tiga kandidat saja dan 

seluruhnya berasal dari suku Melayu yang 

diantaranya adalah  Mohamed Shalleh  

Marican yang notabene adalah sebagai 

mantan CEO Bank of Singapore, Halimah 

Yacob adalah politisi dari partai politik 

People Action Party sebagai partai politik 

yang mendominasi parelemen di Singapura  

sepanjang sejarah dan  masih menjabat 

sebagai anggota parlemen sekaligus speaker 

of the parlianment di Singapura, serta yang 

terakhir adalah Farid Khan Kaim Khan 

yang notabene adalah seorang pengusaha 

kaya raya di Singapura. Dalam hal ini dari 

tujuh kandidat presiden yang ada kemudian 

dikerucutkan hanya menjadi tiga kandidat 

saja dan hanya Halimah Yacoblah yang 

berasal dari Partai Politik besutan Lee Kuan 

Yew dan saat ini masih menjadi partai 

politik yang paling dominan di parlemen 

Singapura, mengingat kedua pesaingnya 

adalah pengusaha tulen.  

 Parlemen juga kembali 

menghembuskan isu – isu hangat yang 

kemudian menjadi viral di tengah 

masyarakat hingga mancanegara, pasalnya 

salah satu staff Perdana Menteri Singapura 



yakni Chan Chun Sing pada tanggal 5 

Februari 2017 ketika Rapat Penyusunan 

Undang–Undang di Parlemen telah 

memanggil Halimah Yacob dengan sebutan  

Madam President atau Puan President, 

meskipun posisi Halimah Yacob saat itu 

sedang menjabat sebagai the speaker of the 

Parlianment. Pada tanggal 6 February 

2017, Chan Chun Sing juga kembali 

memanggil Halimah Yacob sebagai Puan 

President (bukan Puan Speaker ) sehingga 

hal ini menjadi issue yang viral baik di 

dunia maya maupun dunia nyata.1  

Hal ini dapat menunjukkan 

bahwasanya Parlemen yang didominasi 

oleh Partai People Action Party (PAP) 

hendak membentuk opini publik jauh 

sebelum pelaksanaan  pemilihan presiden 

itu sendiri bahwsanya Halimah Yacob-lah 

sosok presiden Singapore pengganti Tonny 

Tan Kam Yeng yang masa 

pemerintahannya akan berhenti pada 

tanggal 31 Agustus tahun  2017. Jikalau 

dilihat dari kacamata demokrasi, tentu saja 

hal ini bukanlah menjadi hal yang normal 

dan etis untuk dilakukan oleh pemerintah 

yang berkuasa yang dengan vulgarnya 

mendukung salah satu kandidat tertentu 

yang memiliki kesamaan kendaraan politik 

apalagi hal ini dilakukan bukan pada 

konteks kampanye outdoor di luar jadwal 

kerja parlemen, mengingat parlemen adalah 
																																																								
1	https://www.youtube.com/watch?v=Ct1vDnqatWk  
diakses pada Sabtu 09 July 2017 Pukul 19.13	

tempat para politisi tersebut bekerja untuk 

menyalurkan aspirasi – aspirasi rakyat akan 

tetapi dalam hal ini justru para politisi 

tersebut menggunakan parlemen untuk 

menggiring opini dan wacana masyarakat 

yang seolah–olah telah memastikan 

Halimah Yacob ini adalah kandidat 

presiden yang pasti terpilih pada bulan 

Setpember tahun 2017, meskipun proses 

seleksi kandidat maupun penobatan 

Presiden Singapura belum dilakukan.  

Meskipun Parlemen telah 

memutuskan bahwasanya calon Presiden 

Singapura tahun 2017 seluruhnya berasal 

dari etnis Melayu akan tetapi masih terdapat 

hal yang sangat menarik dari salah satu 

kandidat presiden Singapura tersebut, yakni 

sosok Halimah Yacob yang berjenis 

kelamin perempuan. Halimah Yacob adalah 

Politisi perempuan Singapura yang 

merepresentasi Gorverment Representative 

Council (GRC) atau yang biasa kita sebut 

dengan Daerah Pilih (Dapil ) Marsiling-

Yew Tee dimana beliau juga menjadi satu – 

satunya politisi perempuan yang berhasil 

menduduki jabatan the Speaker of The 

Parlianment Singapura serta menjadi calon 

presiden perempuan pertama di Singapura 

sepanjang sejarah.2  

																																																								
2 http://www.utusan.com.my/berita/terkini/halima

h-yacob-wanita-melayu-pertama-sebagai-

presiden-singapura-



Penduduk Singapura didominasi 

oleh etnis Tionghoa  atau China yakni 

sebesar 80% kemudian disusul dengan 

Tamil atau India sebesar dan Tamil /India 

sebesar 10%, sedangkan Melayu sebanyak 

7% , Eurasia 1,3% , Peranakan 1,5% , lain – 

lain sebanyak 0,2%. Sedangkan agama 

yang paling banyak dianut oleh warga 

negara Singapura adalah agama Budha 

sebanyak  49%), kemudian Kristen 

sebanyak 20 %, Islam sebanyak 

12,5%Taoisme 8,5% , Hindu 7 % , dan 

sisanya yakni  kepercayaan – kepercayaan 

lain seperti Jainism, Judaism , Zoroaster  

sebanyak 3%). 3  Dengan segala kondisi 

demografi yang telah dijabarkan diatas , 

kita bisa melihat bahwasanya sosok 

Halimah Yacob bukanlah politisi yang 

merepresentasi kaum mayoritas di 

Singapura. Beliau adalah politisi berdarah 

Melayu dimana Melayu adalah etnis 

minoritas di Singapura . Selain itu beliau 

juga beragama Islam dan merupakan sosok 

muslimah yang taat karena beliau selalu 

mengenakan jilbab di kehidupan sehari – 

hari,sementara agama Islam bukanlah 

agama Mayoritas di Singapura . Kita pula 

juga akan sangat jarang menjumpai 

perempuan berjilbab di Singapura karena 

																																																																																		
1.442530#ixzz4miQ40XUg ) diakses pada Jumat 

08 July 2017 pukul 20.01 Wib 

3	http://www.singstat.gov.sg/statistics/browse-by-
theme/population-and-population-structure diakses 
pada Jumat 08 Juli 2017 Pukul 20.21 

bagaimanapun Singapura adalah bukan 

negara Islam melainkan negara sekuler. 

Selain itu politisi – politisi perempuan PAP 

juga mayoritas tidak beragama Islam dan 

berdarah China atau Tionghoa. 

Hal yang menarik yakni telah terjadi 

suatu kejadian yang tidak lazim dalam 

perpolitikan Singapura yaitu, Negara 

Singapura telah menetapkan Pemilu pada 

tanggal 9 september 2017, namun pada saat 

itu Pemerintah Singapura tidak mengadakan 

proses Pemilu. Hal yang mengherankan 

adalah dalam persiapan pemilu tersebut 

telah nama –nama yang digadang-gadang 

akan dicalonkan menjadi presiden 

singapura seperti; Farid Khan, Muhamad 

bin Marican, dan Halimah Binti Yacob. 

Menjelang hari pemungutan suara dua 

kandidat tidak lolos dari bursa calon 

kandidat presiden karena pemerintah 

menilai kedua sosok ini yakni Farid Khan 

dan Mohamad Soleh Bin Marichan tidak 

memenuhi syarat sebagai kandidat Presiden 

Singapura yakni tidak memenuhi 

persyaratan pencalonan presiden 

berdasarkan peraturan pencalonan presiden 

singapura yang telah diamandemen4. Hal ini 

dikarenakan Muhammad Shaleh Bin 

Marichan dan Farid Khaim Khan dianggap 

tidak lolos kualifikasi karena kedua 

kandidat tersebut tidak memiliki 
																																																								
4	http://tabloidjubi.com/artikel-9556-mengapa-
halimah-terpilih-jadi-presiden-singapura.html 
diakses pada tanggal 18 September 2017 Pukul 
21.45 Wib.	



pengalaman dalam mengelola saham 

equitas sebesar 370 Juta US Dollar atau 

yang setara dengan 500 Juta Dollar 

Singapura. Oleh karena itu Pemerintah 

Singapura langsung menetapkan Halimah 

binti Yacob sebagai Presiden Singapura 

pada tanggal 13 September 2017 tanpa 

melalui proses pemungutan suara seperti 

yang telah direncanakan karena hanya 

terdapat satu kandidat presiden. Halimah  

Yacob di nilai pemerintah merupakan sosok 

yang pantas dan mampu untuk menjadi 

Presiden Singapura, karena Halimah 

dianggap mampu mengelola keuangan 

berdasarkan besaran yang telah di tetapkan 

oleh Presiden Singapura. 5  Hal ini 

mengundang kontroversi di masyarakat 

Singapura, beragam aksi penolakan 

terhadap keputusan ini seperti aksi unjuk 

rasa dan berbagai komentar-komentar di 

media sosial dan bahkan dalam aksi mereka 

mengeluarkan spanduk- spanduk yang 

berisi tentang tidak menyetujui dengan 

keputusan tersebut6 7  

Dari fenomena – fenomena tersebut 

tentu saja dapat menjadi isu yang patut 

diperhitungkan dalam menganalisis 

perpolitikan di Singapura dan menjadikan 

penelitian ini semakin menarik untuk 

																																																								
5	ibid 
6 https://www.youtube.com/watch?v=A_Z1l0hM-p8 
7 
https://international.sindonews.com/read/1240367/4
0/warga-singapura-protes-pemilihan-presiden-
1505580278/13 diakses pada tanggal 18 September 
2017 pukul 22.00 Wib. 

ditindak lanjuti dan dibaca oleh para 

pemerhati politik maupun khalayak 

masyarakat karena dapat menambah kajian 

literasi tentang perpoltikan di Singapura 

untuk wawasan kelimuan bidang politik. 

Kedua, ditinjau dari sisi kontestasi politik di 

negara  Indonesia belum pernah memiliki 

wacana tentang presiden minoritas 

sebagaimana yang sudah kita ketahui 

bersama bahwasanya sosok Ahok atau 

Basuki Tjahaya Purnama yang maju 

sebagai politisi dari kalangan minoritas 

pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 

tahun 2017 juga mendapatkan caci maki 

yang bertubi – tubi dari kaum mayoritas 

hingga dijerat dengan pasal penodaan 

agama dan dianggap sebagai penista agama 

lantas dikenai hukuman penjara. Ketiga, 

ditinjau dari konsep demokrasi, penelitian 

ini akan sangat berguna untuk menambah 

wawasan mengenai penerimaan rakyat 

terhadap politisi minoritas, sebagaimana 

kita  dapat kita ketahui bahwasanya suara 

rakyat haruslah menjadi hal yang 

diutamakan atau yang biasa disebut dengan 

suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga 

yang memerintah atau yang  menduduki 

jabatan harusnya adalah calon atau kandidat 

yang diminati rakyat, bukan yang diminati 

para elite politik.   

Dengan kondisi sosok Halimah 

Yacob sebagai Presiden Singapura yang 

memiliki identitas serba minoritas  yang 

kemudian penulis membahasakannya 



dengan istilah triple  minority yakni 

pertama, berjenis kelamin perempuan 

dimana selama ini calon presiden Singapura 

dari partai politik manapun selalu berjenis 

kelamin laki – laki, kedua dari suku 

minoritas yakni Melayu dan ketiga dari 

agama minoritas yakni Islam ditambah lagi 

dengan gaya busananya yang senantiasa 

memakai atribut keagamaan yakni jilbab 

dalam kehidupan sehari – harinya . Dalam 

hal ini penulis hendak mengeksplorasi lebih 

dalam mengenai pandangan – pandangan 

rakyat Singapura mengenai sisi – sisi  

minoritas atau dalam hal ini adalah triple 

minority yang melekat pada sosok Halimah 

Yacob yang kemudian menjadi kunci 

kemenangannya dalam  pemilihan presiden 

Singapura walaupun tanpa proses pemilihan 

umum. Penulis akan menggali informasi 

lebih dalam kepada masyarakat Singapura 

dari lima  etnis di Singapura  yakni China, 

India, Melayu, Eurasia dan others. Selain 

itu, penulis ingin mengetahui lebih dalam 

bagaimana penerimaan rakyat Singapura 

dari berbagai etnis tersebut terhadap sosok 

presiden Halimah yang berjenis kelamin 

perempuan, ber-etnis Melayu dan beragama 

Islam yang saat ini menjadi Presiden atau 

Kepala Negara Singapura periode 2017 –

2023. Terakhir, penulis  juga ingin 

mengetahui lebih dalam bagaimana rakyat 

Singapura memaknai sosok Presiden dalam 

kehidupan sehari – hari, mengingat 

Singapura adalah negara Parlementer 

dimana negara ini memiiki dua pemimpin 

yakni presiden sebagai kepala negara dan 

perdana menteri sebagai kepala 

pemerintahan.  

Literature Review 

 Penelitian ini merupakan penelitian 

pertama mengenai kajian perempuan dalam 

kontestasi pemilihan Presiden Singapura 

dengan melihat fenomena yang dipandang 

cukup unik yakni mengkaji tentang 

presiden perempuan di Singapura yang 

berasal dari kalangan minoritas. Hal yang 

ingin dikaji adalah mengenai pemaknaan 

dan penerimaan rakyat singapura terhadap 

presiden perempuan dari kalangan yang 

sangat minoritas serta terpilih tanpa melalui 

proses pemungutan suara atau Pemilihan 

Umum. 

Minoritas adalah kelompok-

kelompok yang paling tidak memenuhi tiga 

gambaran berikut:  

1. Anggotanya sangat tidak 

diuntungkan, sebagai akibat dari 

tindakan diskriminasi orang lain 

terhadap mereka;  

2. Anggotanya memiliki solidaritas 

kelompok dengan “rasa kepemilikan 



bersama”, dan mereka memandang 

dirinya sebagai “yang lain” sama 

sekali dari kelompok mayoritas; 

3. Biasanya secara fisik dan sosial 

terisolasi dari komunitas yang lebih 

besar.8 

Graham C. Lincoln mendefinisikan 

kelompok minoritas sebagai 

kelompok yang dianggap oleh elit-

elit sebagai berbeda dan/atau 

inferior atas dasar karakteristik 

tertentu dan sebagai konsekuensi 

diperlakukan secara negatif9 

  

(Suatu Kelompok penduduk dengan 
karakteristik etnis, agama,  atau bahasa 
yang secara numerik dan dominasi statistik 
polulasi berada di tingkatan bawah di suatu 
negara, dalam posisi yang tidak dominan. 
Kelompok penduduk tersebut masih 
merupakan warga negara nasional yang 
memiliki rasa solidaritas untuk melestarikan 
nilai leluhur , budaya , tradisi , religi yang 
berbeda dengan warga mayoritas.)  

Triple Minority adalah dalam 

minoritas yang menjelaskan seseorang atau 

kelompok  mengalami tiga minoritas 

berlipat dalam suatu kelompok mayoritas. 

																																																								
8	Eddie Riyadi Terre, “Posisi Minoritas Dalam 
Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan”, 
http://interseksi.org/publications/essays/articles/ 
posisi_minoritas.html, diunduh 11 Juni 2017 
9Hikmat Budiman, “Minoritas, Multikulturalisme, 
Modernitas”, dalam Hikmat Budiman, ed., Hak 
Minoritas Dilema Multikulturalisme Di Indonesia, 
Jakarta Selatan: The Interseksi Foundation/Yayasan 
Interseksi, 2005, hlm. 5. 

Misalnya dalam sebuah kelompok 

masyarakat terdapat seseorang yang 

bersuku minoritas, kemudian ia juga agama 

minoritas serta berkebudayaan  dan atau 

memiliki  sifat atau (Jenis 

Kelamin,Fisik,hobby, dan lain-lain) 

minoritas dari kelompok mayoritas tersebut. 

Konsep Identitas10  

               Perbincangan identitas dalam 

ragam berpikir yang lebih kompleks 

dibahas oleh Bikhu Parekh, yang 

menjelaskan bahwa pemahaman tentang 

identitas bisa diidentifikasi ke dalam tiga 

dimensi. Pertama adalah dimensi personal, 

yang merupakan identitas personal sebagai 

individu yang unik, yang memiliki tubuh 

secara berbeda, kesadaran dan subjektivitas. 

Kedua, adalah dimensi sosial, yang 

merupakan identitas sosial sebagai anggota 

dari kelompok tertentu yang terhubung 

dengan kelompok lainnya dalam relasi yang 

formal maupun informal. Kelompok 

masyarakat pada tahap ini masing – masing 

																																																								
10	Laode	Machdani	Afala,2018,	Politik	Identitas	di	
Indonesia,	Malang	:	UB	Press,	hlm	9-12	



mendefinisikan dan membedakan dirinya 

dengan kelompom yang selainnya.  

Teori  Politik Identitas 

Menurut Lukmantoro (2012:2) 

Politik identitas adalah tindakan politis 

untuk mengedepankan kepentingan-

kepentingan dari anggota-anggota suatu 

kelompok karena memiliki kesamaan 

identitas atau karakteristik, baik 

berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau 

keagamaan.  Politik identitas merupakan 

rumusan lain dari politik perbedaan. 

Kemunculan politik identitas merupakan 

respon terhadap pelaksanaan hak-hak asasi 

manusia yang seringkali diterapkan secara 

tidak adil. Lebih lanjut dikatakannya bahwa 

secara konkret, kehadiran politik identitas 

sengaja dijalankan kelompok-kelompok 

masyarakat yang mengalami marginalisasi. 

Hak-hak politik serta kebebasan untuk 

berkeyakinan mereka selama ini 

mendapatkan hambatan yang sangat 

signifikan. Politik Identitas ini terkait 

dengan upaya-upaya mulai sekedar 

penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi 

kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-

nilai yang dipandang berharga hingga 

tuntutan yang paling fundamental, yakni 

penentuan nasib sendiri atas dasar 

keprimordialan. Dalam format keetnisan, 

politik identitas tercermin mula dari upaya 

memasukkan nilai-nilai kedalam peraturan 

daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, 

keinginan mendaratkan otonomi khusus 

sampai dengan munculnya gerakan 

separatis. Sementara dalam konteks 

keagamaan politik identitas terefleksikan 

dari beragam upaya untuk memasukan 

nilai-nilai keagamaan dalam proses 

pembuatan kebijakan, termasuk 

menggejalanya perda syariah, maupun 

upaya menjadikan sebuah kota identik 

dengan agama tertentu.11 

Menurut Barker (2005:217) politik 

identitas  terdorong perjuangan politik serta 

minat terhadap filsafat dan bahasa, 

’identitas’ berkembang menjadi tema utama 

kajian budaya di era 1990-an. Politik 

																																																								
11	Ahmad Syafii Maarif,2012, Politik Identitas dan 
Masa Depan Pluralisme Kita,Jakarta,Demokrasi 
Project, hlm.23. 



feminisme, etnisitas, dan orientasi seks, 

juga tema-tema lain, menjadi minat utama 

yang memiliki kaitan erat dengan politik 

identitas. Politik Identitas didasarkan pada 

esensialisme strategis, dimana kita 

bertindak seolah-olah identitas merupakan 

entitas yang stabil demi tujuan politis dan 

praktis tertentu. 

METODE PENETELIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif menurut 

Masri Singarimbun,bertujuan untuk 

mendeskripsikan secara terperinci tentang 

fenomena sosial tertentu dalam kehidupan 

masyarakat12. Bogdan dan Taylor metode 

kualitatif adalah prosedure penelitian yang 

menghasilkan data deskriptive berbentuk 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku-perilaku yang dapat di 

amati. Pendekatan ini diarahkan pada latar 

individu secara holistik. 13 Denzin dan 

Lincoln mengatakan bahwa penelitian 

																																																								
12 	Bogdan and Taylor, 1982. Introduction to 

Qualitative Research Methods: the 
search for meaning, New York Wiley 
and Son Inc. pp. 5 

13	Ibid	hal.	5	

kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan 

dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada. Dalam 

penelitian kualitatif metode yang biasa 

dimanfaatkan adalah Wawancara, 

pengamatan dan pemanfaatan dokumen14  

Dapat disintesiskan bahwasanya penelitian 

kualitatif bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain 

secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

padasuatu konteks khusus yang alamiah 

dan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. Sasaran penelitian adalah 

masyarakat tertentu yang berdomisili di 

negara singapura Adapun penentuan 

informan penelitian ditentukan secara 

purposive sampling yakni pengambilan 

sumber data dengan pertimbangan tertentu; 

suku bangsa asal, tempat tinggal, tingkat 

																																																								
14	Moleong, Lexy. 2005. Metodologi Penelitian 
Kualitatif (Bandung : Remaja Rosda Karya) hal. 112 



pendidikan, ketokohan dalam masyarakat. 

15 

Adapun dalam penelitian ini 

diambil dari masyarakat Singapura yang 

bersuku melayu, Tamil, Eursian, China, 

Others yang beragama Islam, Katholik, 

Sikh, Budha,Kristen/Other.  Informan 

lainnya berasal dari People Action party 

dan Workers Party. 

PEMBAHASAN 

Triple minority yang lekat pada diri 

Presiden Singapura yakni Halimah Yacob 

yang merupakan reprsentasi dari kalangan 

minoritas yang terdiri dari tiga aspek 

keminoritasan yakni pertama, berjenis 

kelamin perempuan dimana Halimah Yacob 

merupakan presiden perempua pertama di 

sepanjang sejarah di Singapura. Kedua, 

yakni Presiden Melayu dimana di negara 

Singapura merupakan suku minoritas 

dimana presentase suku Melayu di negara 

tersebut hanya berkisar 13,4% dari total 

keseluruhan populasi. Ketiga, Halimah 

Yacob adalah perempuan beragama Islam 

																																																								
15	Sugiyono,2017,	Metode	Penelitian	Kualitatif,	
Bandung,	Alfabeta,	hal.	96.	

yng juga tergolong agama minoritas di 

negara Singapura, dimana pemeluk agama 

Islam hanya sebanyak 14,7%. Selain itu, 

Halimah Yacob juga merupakan sosok 

wanita Muslim yang dikenal religius 

dimana kita bisa melihat penampilan sehari 

– hari Presiden Singapura ini yang selalu 

mengenakan busana Muslimah dan 

mengenakan Jilbab atau penutup kepala. 

Dengan segala sisi – sisi minoritas yang 

dimiliki oleh sosok Halimah Yacob 

nyatanya bukan menjadi suatu penghalang 

bagi bliau untuk menjadi seorang kepala 

negara.         Menurut Bikhu Parekh terkait 

dengan pemahaman identitas bisa 

teridentifikasi ke dalam tiga dimensi. 

Pertama adalah dimensi personal, yang 

merupakan identitas personal sebagai 

individu yang unik dan memiliki tubuh 

yang berbeda , kesadaran , dan 

subjectivitas. Dalam hal ini sosok Halimah 

Yacob dipandang sebagai sosok individu 

yang unik dimana beliau adalah sosok 

presiden perempuan pertama di Singapura 

sepanjang sejarah. Dimensi personal terkait 



dengan presiden perempuan pertama 

Singapura yang terbilang unik ini 

nampanya mendapatkan penerimaan yang 

baik dari rakyat Singapura. Menurut Bikhu 

Parekh terkait dengan pemahaman identitas 

bisa teridentifikasi ke dalam tiga dimensi. 

Pertama adalah dimensi personal, yang 

merupakan identitas personal sebagai 

individu yang unik dan memiliki tubuh 

yang berbeda , kesadaran , dan 

subjectivitas. Dalam hal ini sosok Halimah 

Yacob dipandang sebagai sosok individu 

yang unik dimana beliau adalah sosok 

presiden perempuan Islam pertama di 

Singapura sepanjang sejarah. Dimensi 

personal terkait dengan presiden perempuan 

pertama Singapura yang terbilang unik ini 

nampanya mendapatkan penerimaan yang 

baik dari rakyat Singapura. Berdasarkan 

hasil penelitian terbukti bahwa keseluruhan 

informan dari total sepuluh informan 

menyatakan penerimaannya terhadap sosok 

Muslim untuk menjadi seorang Kepala 

Negara. 

										Mayoritas	 dari	 keseluruhan	

informan	 tersebut	 menyatakan	 tidak	

keberatan	 untuk	 memiliki	 seorang	

Presiden	 yang	 berjenis	 beraga	 Islam	

karena	 mayoritas	 informan	 berfikir	

bahwasanya	 Singapura	 adalah	 negara	

maju	di	Asia	Tenggara	sehingga	pola	fikir	

rakyat	 Singapura	 	 sudah	 sangat	 terbuka	

untuk	 memberikan	 kesempatan	 kepada	

setiap	 warga	 negaranya	 baik	 lelaki	

maupun	 perempuan	 untuk	 menjadi	

seorang	 Kepala	 Negara.	 Kepala	 negara	

pada	hakikatnya	berbeda	dengan	kepala	

pemerintahan	 dimana	 dalam	 hal	 ini	

kepala	 negara	 adalah	 hanya	 sbagai	

simbol	 negara.	 Kewajiban	 seorang	

presiden	 di	 negara	 parlementer	 identik	

dengan	 acara	 –	 acara	 yang	 bersifat	

ceremonial	 .Selain	 itu	 	 presiden	 juga	

mendukung	 kegiatan	 –	 kegiatan	

komunitas	–	komunitas	soisal	yang	ada	di	

negaranya	 seperti	 mengadakan	 acara	 –	

acara	 bhakti	 sosial	 dan	 lain	 sebagainya.	

Akan	tetapi	di	Negara	Singapura		peneliti	

melihat	 fenomena	yang	berbeda,	dimana	



rakyat	 Singapura	 nampak	 sangat	 serius	

dan	 antusias	 menyikapi	 segala	

kejanggalan	 –	 kejanggalan	 yang	 terjadi	

pada	 saat	 momen	 pemilihan	 Presiden	

Singapura	 tahun	 2017.	 Hal	 ini	 terjadi	

karena	adanya	pemaknaan	yang	berbeda	

dari	 rakyat	 Singapura	 terhadap	 sosok	

presiden	 itu	 sendiri.	 Rakyat	 Singapura	

memaknai	 sosok	 Presiden	 bukan	 hanya	

sekedar	 kepala	 negara	 atau	 simbol	

negara	 akan	 tetapi	 lebih	 dari	 itu.	

bahwasanya pemerintah Singapura yang 

didominasi oleh PAP berupaya untuk 

mengatasi kekosongan representasi politik 

yaitu posisi Presiden dalam rangka 

mempertahankan kekuasaan baik secara 

legislative dan eksekutif mengingat salah 

satu tugas Presiden adalah menjadi 

pengontrol kinerja parlemen yang memiliki 

wewenang untuk mengontrol keuangan 

parlemen dan membubarkan parlemen. 

Dengan tidak diadakannya proses 

Pemilihan Umum di Singapura  tentu saja 

kekecewaan demi kekecewaan 

bermunculan di berbagai kalangan 

masyarakat. Dalam hal terjadi beragam 

reaksi dari  masyarakat terhadap Presiden 

Halimah Yacob.  Sebanyak tujuh informan 

menyatakan kekecewaan atas 

ditidadakannya proses Pemilihan Umum 

Presiden karena hal ini dinilai sangat 

menciderai suara rakyat Singapura. Dengan 

adanya kebijakan yang sudah ditetapkan 

Pemerintah mengenai kandidat Presiden 

lantas diikuti dengan ditiadakannya 

Pemilihan Umum Presiden dengan dalih 

hanya Halimah Yacob yang memenuhi 

persyaratan pencalonan Presiden. Triple 

Minority pada diri Halimah Yacob yakni 

perempuan , Islam dan Melayu dianggap 

sebagai kombinasi identitas yang’’ Sexy ‘’ 

sebagai alat politik di internal maupun 

eksternal Singapura. Jika ditinjau dari 

konteks eksternal Singapura, dengan 

mencalonkan serta menobatkan Halimah 

Yacob sebagai Presiden maka tentu saja 

Singapura akan mencetak sejarah dunia 

baru dengan memiliki sosok presiden 

perempuan Islam pertama di negara sekuler 

dimana hal ini belum  pernah terjadi di 



negara yang mayoritas Muslim seperti 

Indonesia dan Malaysia. 

KESIMPULAN 

Triple minority pada diri Halimah 

Yacob yang terpilih sebagai Presiden 

Singapura pada tahun 2017 menunjukan 

bahwa rakyat Singapura merupakan 

masyarakat yang tidak mengedepankan 

prespektif politik identitas dalam kontestasi 

politik. Rakyat Singapura sangat terbuka 

menerima segala bentuk keberagaman  

dalam diri pemimpin negara. Sosok 

presiden Halimah Yacob yang terkonstruksi 

sebagai seorang presiden yang memiliki 

tiga konsep minoritas dalam dirinya 

merupakan sebuah simbol bahwa bagi 

masyarakat Singapura politik identitas tidak 

berlaku sebagai strategi  mencapai  tujuan 

politik. Walaupun upaya dalam praktek 

tersebut tetap mengandung unsur politik 

identitas. Situasi tersebut tidak memberikan 

pengaruh yang cukup signifikan bagi 

masyarakat Singapura hanya saja prespektif 

masyarakat yang tidak menerima cara yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam 

menyelenggarakan pemilu tanpa melalui 

proses pemungutan suara. 
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