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Abstrak 

Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 terdapat isu-isu politik identitas seperti agama dan etnis. 

Masalahnya dalam pemilihan kepala daerah tersebut, muncul sosok Basuki Tjahaja Purnama 

(Ahok) yang merupakan petahana dan berasal dari agama serta etnis minoritas. Peneliti 

bertujuan untuk melihat pembingkaian sosok Ahok dari sudut pandang politik identitas di 

dalam media. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan metode penelitian framing analysis 

model Robert N. Entman. Ada 2 media yang akan diteliti. Pertama, Eramuslim.com yang 

merupakan media online berbasis Islam pertama di Indonesia. Kedua, Tirto.id yang merupakan 

media online non agama. Hasil yang di dapat ialah kedua media ini menggambarkan secara 

berbeda sosok Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017. Eramuslim.com condong menyorot dari sisi 

agama, etnis dan supremasi pribumi. Sementara Tirto.id lebih menyorot dari sisi agama dan 

kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok. 
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Pendahuluan  

Penelitian ini berfokus pada pembingkaian sosok Basuki Tjahaja Purnomo dari sudut 

pandang politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dalam situs online Tirto.id dan 

Eramuslim.com. Agar mempermudah penyebutan, nama Basuki Tjahaja Purnama akan di tulis 

dengan nama Ahok. Penelitian ini penting karena Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 diwarnai 

isu-isu politik identitas, terutama yang berkaitan dengan para calon gubernurnya. Parahnya, 

media cenderung memanfaatkan situasi tersebut dengan mengangkat permasalahan seputar 

identitas dan menjadikannya konsumsi publik. 

Memasuki masa Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 ada isu ras, etnisitas dan agama yang 

bertebaran dalam media. Salah satunya terkait dengan identitas Tionghoa yang dimilki calon 

gubernur DKI Jakarta, Ahok yang sekaligus merupakan gubernur petahana pada periode 2012-

2017.  

Hal yang sama juga terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ketika Joko Widodo 

(Jokowi) dan Ahok mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI 

Jakarta. Ada isu etnis dan agama yang dibawa dan ditampilkam dalam media. Adanya berita 

yang berjudul “Jokowi-Ahok Bantah Didanai Pengusaha Tionghoa”. Berita tersebut berisi 

dugaan pasangan Jokowi dan Ahok didanai oleh pengusaha Tionghoa (Sumandoyo, 2012). 

Pasangan Jokowi-Ahok membantah tuduhan tersebut dengan argumen mereka tidak memasang 



baliho, spanduk dan memasang iklan mahal karena keterbatasan biaya. Mereka mengklaim 

dana kampanye berasal dari dana sendiri. 

Jika melihat ke belakang, isu etnis dan agama bukanlah hal pertama di Indonesia. 

Dalam era akhir 90an misalnya pada tahun 1995 hingga 1996 terjadi gejolak konflik di berbagai 

daerah, seperti Situbondo, Tasikmalaya, dan beberapa daerah di Jawa (Bertrand, 2004). 

Bertrand (2004) juga menulis permasalahan etnis dan agama menjadi penyebab terjadinya 

beberapa konflik kekerasan di Indonesia. Antara tahun 1997 hingga 2002 setidaknya lebih dari 

10.000 orang terbunuh dalam kekerasan etnis. Tahun 1996-1997 terjadi kerusuhan antar orang 

Dayak dan Madura di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang menewaskan 1000 orang 

dan pindahnya ratusan orang Madura dari Kalimantan. Januari 1999 dan berlanjut selama 3 

tahun terjadi konflik antara orang Kristen dan Muslim di Maluku. 

Berbeda dengan etnis minoritas lainnya seperti Arab dan India. Kedua etnis ini tidak 

mendapat stigma negatif dari masyarakat. Terbukti todak ada stigma negatif yang diperoleh 

Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang merupakan Mantan Menteri Pendidikan 

yang beretnis Arab. Misalnya dalam berita yang ditulis oleh redaksi Liputan6.com (2017) yang 

menceritakan bahwa AR Baswedan yang notabene kakek Anies Baswedan adalah seorang 

pejuang kemerdekaan, diplomat dan sastrawan Indonesia. 

Tersebarluasnya pemberitaan mengenai Ahok tidak lepas dari peran media online. 

Margianto dan Syaefullah (2014) menulis media online muncul di Indonesia tidak lepas dari 

pengaruh internet yang telah masuk di awal tahun 90an. Wabah layanan internet komersial ini 

pertama kali di pelopori oleh Indonet di tahun 1994. Media pertama yang hadir di internet 

adalah Republika Online (www.republika.co.id). Meskipun begitu, bentuk baru dari media 

online di Indonesia di pelopori oleh Detik.com pada tahun 1998. Dalam buku yang berjudul 

“Media Online: Pembaca, Laba dan Estetika”, menjelaskan bahwa pertama kalinya Detik.com 

menjadi media online sepenuhnya tanpa ada media cetak yang mengindukinya (Margianto dan 

Syaefullah, 2010). 

Dalam perkembangannya media online tidak hanya menjadi medium penyampaian 

berita namun juga sebagai kendaraan politik. Media online sendiri memiliki pengaruh dalam 

pembentukkan opini masyarakat khususnya isu-isu yang dianggap penting oleh media. Hal 

senada ini diungkapkan oleh Hamad (2004) yang mengatakan pembentukan opini publik 

dilakukan untuk mengubah persepsi khalayak mengenai masalah yang dibicarakan oleh aktor 

politik. Ini tercermin pada tiga kegiatannya, yakni menggunakan simbol-simbol politik 

http://www.republika.co.id/


(language of politic), melaksanakan strategi pengemasan pesan (framing strategies), dan 

melakukan fungsi agenda media (agenda setting function).  

Untuk melihat pembingkaian sosok Ahok di media, penulis memilih dua media online. 

Media online pertama ialah Eramuslim.com. Media online ini  merupakan media yang 

menyajikan informasi tentang dunia Islam dengan  tagline “Media Rujukan.” Sebagai media 

online berbasis agama, Eramuslim.com banyak memuat berita mengenai Ahok apalagi 

semenjak adanya kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok.  

Media kedua yang akan diteliti ialah Tirto.id yang didirikan oleh Atmaji Sapto 

Anggoro, Teguh Budi Santoso dan Nur Samsi. Pemilihan Tirto.id di dasarkan pertimbangan 

bahwa media online ini mengklaim ingin menjadi media yang mencerahkan lewat tulisan-

tulisannya. Dalam websitenya Tirto.id mengatakan tidak bekerja untuk kepentingan politik 

manapun. Meskipun memiliki afiliasi yang berbeda, kedua media tersebut sama-sama memulai 

debut sebagai media online yang tidak memiliki media cetak yang mengindukinya. 

Untuk batasan penelitian, peneliti akan mengambil berita-berita yang terjadi selama 

proses Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung yakni mulai Agustus 2016 hingga Mei 2017. 

Berita yang diambil ialah berita yang tentang Ahok dari sudut pandang politik identitas selama 

Pilkada DKI Jakarta 2017, baik dari sisi kebijakan, kasus penistaan agama  dan identitasnya. 

Diambil dari sudut pandang identitas karena dalam Pilkada DKI Jakarta terdapat isu-isu politik 

identitas yang bertebaran. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing 

model Robert M. Entman. Ada 34 berita dari Eramuslim.com dan Tirto.id yang akan dianalisis. 

Berita-berita tersebut diperoleh dari memasukkan kata kunci, seperti Pilkada DKI Jakarta 2017, 

Ahok, Tionghoa dan penistaan agama. Semua berita tersebut akan dianalisi menggunakan 

framing Entman yang meliputi define problems, diagnose causes, make moral judgment dan 

suggest remedies. 

Pembahasan 

Dalam penelitian ini, peneliti Setelah menemukan data, peneliti mengelompokkan isu-

isu politik identitas yang disematkan pada Ahok menjadi 4 bagian. Pertama, penyematan isu-

isu politik identitas pada sosok Ahok yang berkaitan dengan kebijakan dan figur 

kepemimpinannya selama Pilkada DKI Jakarta 2017. Kedua, peneliti membuat bagian 

mengenai isu etnisitas selama Pilkada DKI Jakarta 2017 untuk melihat cara media 



Eramuslim.com dan Tirto.id mengemas isu ini. Ketiga, peneliti membuat bagian mengenai isu 

agama selama Pilkada DKI 2017 untuk melihat bagaimana isu agama dikemas ditengah 

pemilihan kepala daerah. Terakhir, peneliti membuat subbab mengenai isu politik identitas 

diluar isu etnisitas dan isu agama yang muncul di kedua media tersebut. 

Entman (2004) mengatakan pembingkaian di dalam berita merupakan proses peliputan 

dari tiga kelas objek yang berbeda,  yakni kejadian (events), isu (issues) dan aktor (actors). 

Dalam subbab Pembingkaian Ahok, Eramuslim.com menonjolkan isu (issues) terkait figur dan 

kebijakan yang dilakukan Ahok (actors) saat Pilkada DKI Jakarta 2017 (events). 

1. Pembingkaian Ahok 

Dari pengemasan yang dilakukan oleh Eramuslim.com, media ini menjadikan Ahok 

sebagai aktor (actors) dari setiap masalah yang ada di DKI Jakarta dan Indonesia. Pengemasan 

ini tak lepas dari isu (issues) figur serta kebijakan Ahok selama menjabat sebagai gubernur saat 

kejadian (events) Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung. Untuk mempermudah pembaca 

memahami pengemasan isu figur dan kebijakan Ahok, peneliti membuat tabel singkat sebagai 

berikut: 

Eramuslim.com Tirto.id 

Figur Ahok Kebijakan 

Ahok 

Figur Ahok Kasus Penistaa 

Agama 

Representasi 

negara 

Tiongkok 

Berpihak pada 

etnis Tionghoa 

Menghargai 

kebebasan orang 

lain dalam 

beragama 

Tidak mampu 

menjaga 

keberagaman 
Tidak membela 

kepentingan 

rakyat 

Sumber 

masalah di 

Indonesia 

Penjajah Tidak memusuhi 

umat Islam Tidak 

memperhatikan 

kepentingan 

umat Islam 

Tabel 1. Perbandingan Pembingkaian Ahok dalam Eramuslim.com dan Tirto.id 



Dari tabel diatas dapat diketahui terkait isu figur Ahok, ada permasalahan yang diangkat 

oleh Eramuslim.com yakni Ahok sebagai representasi Tiongkok di Indonesia dan Ahok dinilai 

sebagai sumber masalah. Dalam berita berjudul “Ahok dan Ultra Tiongkok”, Eramuslim.com 

menggambarkan permasalahan figur Ahok terletak pada dirinya yang menjadi titik masuknya 

ekspansi ideologi-ideologi Tiongkok di Indonesia. Hal ini mengingat Ahok sebagai etnis 

Tionghoa yang diklaim menjalin politik pertemanan dengan Tiongkok. 

Figur Ahok juga erat dikaitkan sebagai sumber masalah dalam berita berjudul “SBP: 

Masalah Bukan Ahok Semata, Tapi Soal Cina Yang Jajah Indonesia!” yang berisi pernyataan 

aktivis Sri Bintang Pamungkas yang mengatakan sumber permasalahan yang mendera 

Indonesia terletak pada Ahok dan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Etnis Tionghoa 

digambarkan ingin mengikis kedaulatan bangsa Indonesia.  

Dalam level rasisme yang dikemukakan oleh Jones (2000) dugaan identitas yang 

melekat pada Ahok masuk dalam level personally mediated racism. Level ini didefinisikan 

sebagai prasangka dan diskriminasi. Namun yang lebih menonjol ialah prasangka etnis pada 

figure Ahok sebagai etnis Tionghoa. Bentuk prasangka tersebut ialah menganggap Ahok 

sebagai representasi negara Tiongkok, keinginan Ahok dan orang Tionghoa untuk menguasai 

Indonesia, dan Ahok sebagai sumber masalah yang ingin mengikis kedaulatan bangsa 

Indonesia. 

Sementara dalam isu kebijakannya,  identitas Ahok sebagai etnis  Tionghoa dinilai 

sebagai lebih membela kepentingan warga etnis Tionghoa DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan 

keberpihakkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagai argumen keberpihakkan Ahok, 

Eramuslim.com melakukan penonjolan keberpihakkan ke berita berjudul “Tolak Gusur 

Belakang Glodok, Ahok Berpihak Warga Keturunan China dan Tindas Pribumi” yang berisi 

penolakkan Ahok untuk menggusur bangunan di belakang Glodok Plaza. Menurut 

Eramuslim.com hal ini dikarenakan bagunan di belakang Glodok Plaza dihuni oleh warga etnis 

Tionghoa yang memiliki etnis yang sama dengan Ahok. Disini muncul prasangka bahwa 

pemimpin Tionghoa akan lebih berpihak pada warga yang seetnis dengannya. 

Sebagai etnis Tionghoa, Ahok juga dinilai sebagai gubernur yang setiap kebijakannya 

tidak pro dengan masyarakat dan lebih berpihak pada para pengembang proyek pembangunan. 

Hal ini nampak dalam berita berjudul “Salamuddin Daeng: Ahok Bagian dari Nekolim, 

Korbankan Rakyat Demi Proyek Reklamasi” dan “Gusur Pribumi, Tanah Rawajati Ternyata 

Dikasih Ahok ke Podomoro.” 



Oleh karena itu, dalam kebijakan pembangunan di DKI Jakarta sosok Ahok dinilai 

sebagai penjajah yang ingin menggusur pribumi. Hal ini terdapat dalam berita “Ahok Gusur 

Pribumi dari Tanahnya Sendiri, Ditangkarkan di Rusunawa dan Diusir, Persis Seperti Nasib 

Aborogin di Aussie”. Eramuslim.com kerap menggambarkan Ahok sebagai pemimpin yang 

setiap kebijakan yang diambil selalu merugikan pribumi. Salah satu isu politik identitas yang 

kerap digunakan dalam ranah lokal ialah penggunaan istilah pribumi. Namun, pribumi pada 

kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 ditempatkan sebagai korban atas kesewenang-wenangan 

kebijakan Ahok. Eramuslim.com menunjukkan adanya dukungan pribumi pada pasangan 

Anies-Sandi yang notabene bukan sebagai ‘pribumi’ asli DKI Jakarta. Anies Baswedan dikenal 

sebagai orang beretnis Arab. 

Temuan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Haboddin (2012) yang 

mengatakan isu putra daerah telah terjadi di pemilihan kepala daerah di berbagai daerah 

Indonesia, seperti Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Dalam temuan tersebut 

Haboddin mengatakan di Kalimantan Barat yang menjadi pemimpin daerah biasanya orang 

dari etnis Dayak sementara yang menjadi wakilnya dari etnis Melayu. Berbeda dengan yang 

terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017 yang mana dukungan etnis “pribumi” ditujukan pada Anies 

Baswedan yang beretnis Arab. 

Identitas kedua yang melekat pada Ahok ialah dirinya orang beragama Kristen. Dalam 

penonjolan kedua ini, Eramuslim.com menggambarkan sosok Ahok tidak dapat membuat 

kebijakkan memuat kepentingan umat Islam di DKI Jakarta. Ahok dinilai berpihak pada warga 

beragama Kristen saja. Untuk memperkuat argumennya Eramuslim.com mempublikasi ulang 

berita tahun 2015 yang berjudul “#Menolak Lupa: Ahok Larang Pengajian di Monas, Tapi 

Perayaan Paskah Boleh.” Dalam berita ini, Ahok melarang pengajian diadakan di Monas 

padahal di tahun sebelumnya ada perayaan Paskah yang dilakukan di Monas.  

Rekomendasi yang diberikan oleh Eramuslim.com terkait figur dan kebijakan yang 

diambil Ahok ialah dengan melakukan perlawanan. Rekomendasi perlawanan ini muncul 

bersamaan dengan identitas Ahok sebagai pemimpin beretnis Tionghoa dan beragama Kristen. 

Dalam perlawanan ini, Eramuslim.com menampilkan umat Islam sebagai pahlawan yang dapat 

melakukan perlawanan pada sosok Ahok dinilai mengorbankan rakyat demi kepentingannya. 

Terkait pembingkaian Ahok, Tirto.id menampilkan pembingkaian yang berbeda. Figur 

Ahok digambarkan sebagai sosok yang tidak mampu menjaga keberagaman karena tersandung 

isu penistaan agama. Hal ini nampak dalam berita berjudul “Survei LSI: Ahok Paling Tidak 



Mampu Menjaga Keberagaman” yang berisi survei dari lembaga penelitian LSI yang 

mengatakan Ahok tidak mampu berempati dengan agama masyarakat dan memiliki gaya bicara 

yang blak-blakan. 

Namun yang menarik adalah ada berita yang meliput persidangan Ahok. Dalam berita 

berjudul “Saksi Mantan Cawagub Ahok: Tidak Mungkin Ahok Menista Agama” yang berisi 

pembelaan kasus penistaan agama Ahok. Oleh karena itu dihadirkan saksi yang meringankan 

vonis Ahok yaitu mantan pasangan Ahok ketika menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, Eko 

Cahyono yang mengatakan Ahok tidak mungkin memusuhi umat Islam karena sejak kecil 

hidup di lingkungan yang 90 persen memeluk agama Islam. 

Berita persidangan berikutnya berisi kesaksian supir Ahok yang mengatakan Ahok 

selalu mengingatkannya untuk menuaikkan salat Jumat. Hal ini terdapat dalam berita berjudul 

“Sopir Ahok Bersaksi Soal Kesehariannya Hingga Disuruh Salat.” Dari kedua berita tersebut, 

Tirto.id menggambarkan sosok Ahok bukanlah pembenci umat Islam dalam kasus penistaan 

agama yang menyeretnya. 

Disisi lain Ahok dibingkai sebagai figure yang menghargai kebebasan seseorang dalam 

menjalankan kewajiban agamanya. Hal ini terdapat dalam berita berjudul “Ahok Melarang 

Siswi Memakai Jilbab Kecuali Karena Panggilan”  yang berisi pendapat Ahok tentang 

kewajiban memakai jilbab sebagai seragam sekolah. Pasalnya, bagi Ahok mengenakan jilbab 

merupakan panggilan hati dan sebagai bentuk menghayati keyakinannya, bukan sekadar 

simbol keagamaan semata. 

Berbeda dengan Eramuslim.com yang memberikan rekomendasi terkait sosok Ahok, 

Tirto.id tidak memberikan rekomendasi penyelesaian apapun. Tirto.id hanya menyajikan isu-

isu yang melekat pasa sosok Ahok. 

2. Isu Etnisitas dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 

3.2.1 Isu Etnisitas 

Eramuslim.com Tirto.id 

Dekatnya Ahok dengan 

ideologi komunisme 



Ahok dan orang-orang 

beretnis Tionghoa ingin 

menguasai Indonesia 

Meninggalkan 

kebencian terhadap 

etnis Tionghoa 

Orang beretnis 

Tionghoa tidak dapat 

menjalankan Bhineka 

Tunggal Ika 

Tabel 2. Perbandingan Isu Etnisitas di Eramuslim.com dan Tirto.id 

Dari tabel diatas dapat diketahui dalam isu etnisitas, Eramuslim.com dan Tirto.id 

memiliki pembingkaian yang berbeda. Eramuslim.com menggambarakan bahwa ada dugaan 

pendanaan dari Partai Komunis China terhadap pasangan Ahok-Djarot di Pilkada DKI Jakarta 

2017. Secara tidak langsung, Eramuslim.com membingkai bahwa etnis Tionghoa memiliki 

kedekatan dengan ideologi komunisme. 

Kemudian dalam isu etnis ini pula ada dugaan bahwa Ahok dan etnis Tionghoa ingin 

menaklukan Indonesia. Indonesia di klaim sebagai negara yang harus di taklukan. Oleh karena 

itu, jalur penguasaan Ahok dan etnis Tionghoa ialah menguasai DKI Jakarta, menguasai 

ekonomi dan menguasai UUD 2002. Dari pemingkaian ini, penulis berpendapat bahwa ada 

prasangka bahwa menangnya Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 berarti terjadi penaklukan 

orang Tionghoa di Indonesia. 

Etnis Tionghoa juga dianggap tidak menerapkan Bhineka Tunggal Ika dan 

sembarangan menuduh umat Islam yang memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur 

dari identitas yang sama. Dugaan Eramuslim.com diperkuat dengan adanya data dari lembaga 

survey yang mengatakan etnis Tionghoa DKI Jakarta cenderung memilih pasangan Ahok-

Djarot yang memiliki kesamaan identitas etnis dengan mereka. 

Eramuslim.com memiliki rekomendasi terkait isu terkait di Pilkada DKI Jakarta 2017. 

Rekomendasi tersebut ialah harus ada perlawanan terhadap upaya penaklukan Indonesia. 

Eramuslim.com membingkai perlawanan ini hanya bisa dilakukan oleh umat muslim saja. 

Kedua, rekomendasi bahwa umat Islam harus bersatu dan jangan mudah terprovokasi berita-

berita yang memecahbelah persatuan umat. Terakhir adanya rekomendasi Presiden Jokowi 

harus menepati janji untuk netral dalam Pilkada DKI Jakarta. Apabila Jokowi tidak menepati 

janjinya maka akan ada bencana alam. 



Eramuslim.com yang salah satu visi misinya menjadi sarana advokasi suara umat Islam 

menggambarkan narasi isu etnisitas dengan menjadikan etnis Tionghoa sebagai biang dari 

semua permasalahan yang ada di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari tersandungnya sosok Ahok 

yang notabebe beretnis Tionghoa pada kasus penistaan agama. Sebelum kasus penistaan agama 

ini muncul Eramuslim.com juga meliput beberapa berita tentang etnis Tionghoa dengan narasi 

yang lebih positif seperti berita berjudul “Warga Tionghoa Bangun Masjid Cheng Ho di 

Makassar”. Dalam artikel ini Perhimpunan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Sulawesi Selatan 

membangun masjid di Kabupaten Gowa seluas 3240 m2. 

Sementara, Tirto.id tidak meliput banyak berita terkait etnisitas di Pilkada DKI Jakarta. 

Tirto.id membingkai bahwa Pilkada DKI Jakarta 2017 meninggalkan kebencian terhadap etnis 

Tionghoa. Apalagi kebencian etnis ini muncul bersamaan dengan munculnya calon pemimpin 

DKI Jakarta yang berasal dari etnis Tionghoa, Ahok. Tirto.id juga tidak memuat rekomendasi 

apapun terkait isu etnisitas ini. 

3. Isu Agama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 

Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 terdapat isu agama yang menjadi fokus selain isu 

etnisitas. Isu agama ini bermula dari adanya calon gubernur dari agama non muslim yaknI 

Ahok. Kemudia, isu ini semakin panas dan menjadi fokus media sejak kasus penistaan agama 

yang dilakukan oleh Ahok di Kepulauan Seribu. Puncaknya terjadi demo 411 dan 212 yang 

menyuarakan dipenjaranya Ahok. 

Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, agama erat kaitannya dengan konflik. Muncul kasus-

kasus ujaran kebencian yang bertebaran di media online. Raharjo (2015) memiliki 3 hipotesis 

hubungan faktor agama dan konflik. Pertama dalam pandangan sosio-psikologis, identitas 

keagamaan membentuk identitas kelompok dan menghasilkan pertambahan dinamika 

antarkelompok. Implikasinya ialah orang akan mengistimewakan orang yang memiliki 

identitas keagamaan yang sama dengan dirinya. Kedua, identitas keagamaan bersifat khusus 

karena terhubung dengan ide, norma, dan nilai bersama yang dilegitimasi oleh sumber 

transendental. Transendental ini mengakibatkan terciptanya klaim mutlak dari Tuhan yang 

tidak dapat diganggu gugat oleh manusia. Dengan kata lain sulit mengkompromikan hal-hal 

yang berada dalam ajaran agama tertentu. Terakhir, agama sebagai sumber mobilisasi yang 

memungkinkan dalam konflik. Hal ini menyebabkan mudahnya elit agama yang ikut dalam 

kontestasi politik untuk menggerakan massa untuk memperjuangkan suatu hal atas nama 

agama yang dianutnya. 



Isu Agama 

Eramuslim.com Tirto.id 

Orang Islam yang memilih 

pemimpin tidak seiman 

dianggap murtad dari 

agamanya 

Adanya sentimen agama 

di Pilkada DKI Jakarta 

2017 

Pasangan calon gubernur 

beragama Islam yang layak 

dipilih 

Memilih pemimpin seiman 

tidak melanggar konstitusi 

Tabel 3. Perbandingan Isu Agama di Eramuslim.com dan Tirto.id 

Terkait isu agama, ada masalah jika pemimpin non muslim menang di Pilkada DKI 

Jakarta. Hal itu nampak dalam berita berjudul “Orang Islam Yang Pilih Ahok, Murtad 

Hukumnya!” yang berisi pernyataan bahwa memilih pemimpin kafir (non muslim) itu haram 

hukumnya. Menurut kbbi.web, haram memiliki pengertian terlarang (oleh agama Islam). 

Artikel tersebut menekankan apabila memilih pemimpin non muslim akan berakibat gugurnya 

dua kalimat syahadatnya atau dengan kata lain menjadi murtad. Menurut kbbi.web, murtad 

memiliki arti berbalik belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar. 

Dengan kata lain, Eramuslim.com berusaha membingkai bahwa memilih pemimpin yang tidak 

seiman akan membuat si pemilih keluar dari agama Islam. 

Hal ini semakin diperkuat dengan isu hanya ada dua pasangan calon gubernur dan wakil 

gubernur yang layak dipilih dan notabene beragama Islam. Rekomendasi yang diberikan oleh 

Eramuslim.com terkait anjuran memilih pemimpin seiman menjadi suatu kewajaran. Wajar 

apabila umat muslim juga memilih pemimpin muslim karena adanya data yang menunjukkan 

bahwa umat non muslim memilih pasangan Ahok-Djarot. Eramuslim.com berpendapat 

memilih calon pasangan seiman tidaklah melanggar konstitusi.  

Sementara terkait isu agama, Tirto.id membingkai bahwa permasalahan yang ada di 

Pilkada DKI Jakarta 2017 ialah sentimen agama yang dilakukan oleh setiap kandidat gubernur 

dan wakil gubernur DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan adanya penggalangan suara di 

rumah-rumah ibadah. Dalam berita berjudul  “Menggalang Suara Pilgub Jakarta via Masjid” 



yang berisi pasangan Anies-Sandi dan Agus Sylvi menggalang suara di masjid. Sementara, 

pasangan Ahok-Djarot yang menggalang dukungan pemilih di gereja dan masjid.  

Yang menarik dari penggalangan suara di rumah ibadah ini dilakukan oleh semua 

pasangan di semua tempat ibadah. Sebut saja viralnya foto pasangan Agus-Sylvi yang pernah 

didoakan oleh pendeta. Selain pasangan ini menggalang suara dari masjid, mereka juga 

menggalang suara dari gereja. 

Sentimen agama yang diangkat oleh Tirto.id menjadi masalah lantaran ada himbauan 

untuk memilih pasangan seiman yang dilakukan oleh sejumlah tokoh agama dalam pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur tertentu. Sebut saja sejumlah pengurus masjid berpendapat adalah 

kewajiban memilih pasangan pemimpin yang beragama Islam. Sementara, ada pula pendeta 

yang menunjukkan dukungan politiknya pada pasangan Ahok-Djarot karena kesamaan agama. 

Tirto.id menyajikan rekomendasi agar tidak takut memilih pemimpin non muslim 

seperti dalam berita “Nusron Minta Warga Tak Takut Hadapi Ancaman Pilih Pemimpin”. 

Rekomendasi ini berkaitan dengan adanya ancaman untuk tidak memilih pemimpin non 

muslim di Pilkada DKI Jakarta 2017. Kemudian ada  rekomendasi memilih pemimpin 

sebaiknya berdasarkan kualitas saja seperti yang terdapat dalam berita berjudul “Syafii Maarif: 

Pilih Pemimpin Jangan Berdasarkan Agama Saja”. Menguti pernyataan Syafii Maarif agama 

telah menjadi alat politik sehingga anjuran memilih pemimpin berdasarkan kesamaan agama 

tidak menjamin seseorang dapat memimpin dengan baik. Rekomendasi serupa juga ditujukan 

pada umat Kristen untuk tidak hanya memilih pemimpin dari kesamaan agamanya saja. 

4. Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 

Selain isu identitas etnisitas dan agama yang ada dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, ada 

pula isu identitas lain yang muncul, yakni supremasi pribumi dan sekularisme. Terkait isu 

supremasi pribumi, ada larangan pemimpin non pribumi memimpin DKI Jakarta. Hal itu 

nampak dalam berita berjudul berjudul “Dosen Unhan : Non-Pribumi Seperti Ahok Alias 

Zhōng Wànxué Haram Mendapatkan Jabatan Politik di RI” yang mengatakan bahwa yang 

berhak menguasai suatu negara adalah pribumi aslinya. Dalam berita tersebut, narasumber 

bernama Dahrin La Ode membuat klasifikasi non pribumi berasal dari golongan etnis 

Tionghoa, India, Arab dan sebagainya. Dalam isu supremasi pribumi ini, ada politik identitas 

dimainkan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebulan kami bagi “orang asli” 

yang menghendaki kekuasaan dan mereka “orang pendatang” yang harus melepaskan 



kekuasaan (Chandrakirana 1989 dalam Haboddin 2012). Dengan kata lain, “orang asli” 

melarang “orang pendatang” untuk menjadi pemimpin di Indonesia. 

Supremasi pribumi ini juga mengingatkan pada maraknya rasisme selama Pilkada DKI 

Jakarta 2017 berlangsung. Menurut Hafizh (2016) rasisme adalah suatu keyakinan yang 

mempunyai dua komponen, yaitu perbedaan dan kekuasaan. Oleh karenanya, rasisme yang 

memandang mereka berbeda dari dirinya secara permanen dan tidak dapat terjembatani. Dalam 

kasus ini, Ahok sebagai etnis Tionghoa tidak dapat diterima sebagai bagian dari “pribumi”. 

Akibatnya menurut Hafizh (2016) munculnya perasaan berbeda tersebut kemudian mendorong 

masyarakat ras yang merasa lebih unggul untuk mendominasi dan menguasai masyarakat ras 

lainnya.   

Dalam kasus Pilkada DKI Jakarta 2017, ada perasaan lebih unggul dari orang-orang 

yang mengklaim dirinya sebagai ‘pribumi’ merasa lebih unggul dari etnis lain. Itulah yang 

menimpa Ahok sebagai warga etnis Tionghoa dianggap  berbeda dan diyakini tidak boleh 

menguasai ‘pribumi’. Sementara pernyataan dalam artikel berita tersebut mengatakan hanya 

‘pribumi’lah yang berhak menguasai negara. Ini menunjukkan hanya ‘pribumi’lah yang pantas 

menguasai etnis-etnis lain yang dimasukkan ke dalam klasifikasi ‘non pribumi’ yang ada di 

wilayah negaranya. Namun dilain sisi, rasisme yang menimpa Ahok merupakan bentuk 

ketakutan masyarakat pada etnis Tionghoa. Misalnya dalam berita berjudul “SBP: Masalah 

Bukan Ahok Semata, Tapi Soal Cina Yang Jajah Indonesia!” yang berisi dugaan penjajahan 

yang dilakukan etnis Tionghoa di Indonesia. 

Dalam isu pribumi ini pula, ada dukungan dari keluarga besar masyarakat NTB dan 

NTT di Jakarta yang melabeli diri sebagai pribumi kepada pasangan Anies-Sandi di putaran 

kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini nampak dalam berita berjudul “Ajak Pribumi Bersatu, 

Warga DKI asal NTB: Kami Tidak Ingin Pemimpin Seperti Fir’aun!”. Dalam dukungan politik 

ini terjadi ketimpangan. Masyarakat NTB dan NTT yang melabeli diri sebagai pribumi justru 

memberi dukungan pada Anies Baswedan yang notabene beretnis Arab.  

Dalam Pilkada DKI Jakarta, tidak hanya diwarnai dengan isu agama dan etnisitas saja. 

Menurut Fuad (2009) sebuah negara sekular mengasumsikan pemisahan agama dan politik 

(separation of religion and politics) secara total yang mana agama menjadi urusan pribadi dan 

politik tidak boleh dipengaruhi agama. Agama juga tidak boleh masuk ke ranah politik dan 

negara tidak boleh mengontrol agama. Namun, di Indonesia sekulerisme dianggap sebagai 

ancaman. Hal itu tidak lepas dari peran lembaga keagamaan seperti MUI. Barakat (1993 dalam 



Fuad 2009) mengatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang 

menyatakan sekularisme, liberalisme dan pluralisme adalah haram. Dalam penelitiannya, Fuad 

(2009) menjabarkan tantangan sekulerisme di Indonesia adalah menguatnya ideologisasi 

agama, kebangkitan kembali fundamentalisme, munculnya mitos-mitos dalam politik, 

rendahnya tingkat literasi terhadap demokrasi. Apalagi adanya anggapan di masyarakat 

Indonesia bahwa. 

Oleh karena itu, muncul ketakutan-ketakutan yang ditebarkan media bahwa  Pilkada 

DKI Jakarta 2017 sebagai eksperimen kaum sekular untuk menyekularkan Indonesia. Hal ini 

nampak dalam berita berjudul “Pilgub DKI 2017 Itu Ajang Kaum Sekuler Ingin Lumpuhkan 

Islam Lewat Isu SARA.” Fuad (2009) menambahkan ketakutan akan sekularisme tak luput dari 

dominannya mitos-mitos dalam politik, pertimbangan-pertimbangan super-natural dalam 

politik, dan keyakinan terhadap infalibilitas figur-figur politik. Oleh karena itu, tantangan 

sekularisme lebih bersifat kultural. 

Kesimpulan  

Dalam penelitian ini juga menganalisis bahwa isu identitas tidak hanya melekat pada Ahok 

selama proses Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung. Selama proses pemilihan kepada daerah 

di DKI Jakarta tahun 2017 ini juga diwarnai dengan isu identitas. Dalam penelitian ini isu 

identitas yang dibahas oleh peneliti mencangkup isu etnisitas, agama, supremasi pribumi dan 

ideologi (komunisme dan sekularisme). 

Namun, peneliti melihat kedua media ini memiliki kesamaan yakni mendukung calon 

gubernur DKI Jakarta tertentu. Eramuslim.com menjadi partisan bagi calon gubernur beragama 

Islam di Pilkada DKI Jakarta 2017. Berita-berita di Eramuslim.com membingkai secara positif 

calon gubernur Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono yang notabene beragama 

Islam. Sementara, Tirto.id menjadi partisan Ahok. Berita-berita yang dimuat oleh Tirto.id lebih 

membela Ahok dengan narasi jangan takut memilih pemimpin non muslim dan adanya 

sentimen pada etnis Tionghoa dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. 

Dari kedua media ini, hanya Eramuslim.com saja yang mencantumkan identitas lain diluar 

isu etnisitas dan agama. Eramuslim.com melekatkan ideologi komunisme pada sosok Ahok. 

Ahok dinilai mendapat dukungan dari Partai Komunis China. Berikutnya, ada isu sekularisme 

dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Eramuslim.com menganggap pemilihan kepala daerah di 

DKI Jakarta adalah upaya menyekulerkan Indonesia karena adanya anggapan ingin 

memisahkan agama dari dunia perpolitikan. 
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