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a b s t r a k

Studi ini berupaya untuk memahami proses penggunaan politik identitas di 
Pilkada 2018 beserta faktor-faktor pendorong (enabling) dan penghambatnya 
(disabling). Lokasi penelitian yang dipilih ada 3, yakni Kota Bogor, Kota 
Palangkaraya, dan Kota Ambon. Ditemukan di tiga daerah penelitian bahwa 
politik identitas digunakan dalam Pilkada dengan tingkat eskalasi dan 
intensitas yang berbeda-beda. Penggunaan politik identitas didorong oleh 
beberapa hal termasuk pragmatisme politik partai untuk memanfaatkan 
momentum sensitivitas antar golongan, konstelasi Paslon dan partai politik 
pendukungnya, serta konteks sejarah masing-masing daerah. Di lain sisi, 
kearifan lokal,  keberadaan pemilih yang rasional, serta komunikasi yang 
baik antar elit politik menjadi harapan untuk menekan penggunaan politik 
identitas di masa depan. 

Kata Kunci: Politik Identitas, Pilkada, Politik Elektoral

P e n d a h u l u a n

Pada tanggal 27 Juni 2018 telah dilaksanakan Pilkada (Pemilihan Kepala 
Daerah) secara serentak di 171 daerah Indonesia yang terdiri dari 17 
provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Dari sisi pemilih, bila mengacu pada 
Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Presiden 2014 lalu, jumlah pemilih 
di 17 provinsi tersebut mewakili 77,61% dari jumlah pemilih secara nasional. 
Pemilih terbesar berada di Jawa Barat, diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah 
(lihat Tabel 1).
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Tabel 1. Jumlah Pemilih di 17 Provinsi Pilkada Serentak 2018

Sumber: KPU

Pilkada serentak gelombang ketiga ini mencerminkan pesta demokrasi 
terbesar di Indonesia. Salah satu ciri utama demokrasi adalah pemilihan di 
mana masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan umum yang bebas, adil, 
dan terbuka bagi warga usia pemilih (IDEA, 2011). Hasil pemilihan harus 
menghasilkan pemerintahan yang memahami bahwa fungsi utama mereka 
adalah menjunjung tinggi semangat pluralisme dan toleransi, serta melindungi 
hak warga negara seperti hak asasi manusia yang meliputi kebebasan 
berbicara dan agama; hak atas perlindungan yang sama di bawah hukum; 
serta kesempatan untuk berorganisasi dan berpartisipasi sepenuhnya dalam 
kehidupan politik, ekonomi, dan budaya.

Sayangnya, proses ini, di salah satu negara demokrasi terbesar di 
dunia, masih memiliki  berbagai kekurangan. Karena proses pemilihan secara 
intrinsik adalah proses pencapaian kekuasaan politik,  pemilihan, sebagai 
proses persaingan kekuasaan, dapat menjadi katalis konflik dan kekerasan. 
Konflik dan kekerasan Pemilu dapat didefinisikan sebagai tindakan atau 
ancaman acak atau terorganisasi yang bertujuan untuk untuk mengintimidasi, 
melukai secara fisik, memeras atau menyalahgunakan pemangku kepentingan 
politik dalam upaya menentukan penundaan atau mempengaruhi proses 
Pemilu (IDEA, 2011). Konflik Pemilu dan kekerasan dapat dipicu oleh politik 

Jawa Barat
Jawa Timur
Jawa Tengah
Sumatera Utara
Sulawesi Selatan
Lampung
Sumatera Selatan
Riau
Nusa Tenggara Barat
Kalimantan Barat
Nusa Tenggara Timur
Bali
Kalimantan Timur
Sulawesi Tenggara
Maluku
Maluku Utara
Papua
Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

33.0455.101
30.638.982
27.385.213
9.902.879
6.323.711
5.976.211
5.865.025
4.208.306
3.522.679
3.506.277
3.185.121
2.942.282
2.499.610
1.798.732
1.216.296
840.253

3.222.426
146.079.104

22,62
20,97
18,75
6,78
4,33
4,09
4,01
2,88
2,41
2,40
2,18
2,01
1,71
1,23
0,83
0,58
2,21

100,00

No.        Nama Provinsi           Jumlah Pemilih             Persentase  (%)
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identitas yang didefinisikan sebagai politik di mana kelompok-kelompok 
orang yang memiliki identitas rasial, agama, etnis, sosial, atau budaya 
tertentu cenderung untuk mempromosikan kepentingan mereka sendiri tanpa 
memperhatikan kepentingan atau kekhawatiran dari kelompok politik yang 
lebih besar. 

Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada (IKP Pilkada) 2018 yang disusun Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat menjadi referensi awal untuk memetakan 
potensi konflik dan kerawanan di masa Pilkada. Namun, indeks tersebut perlu 
dikembangkan dengan melihat dimensi lain yang berpotensi menimbulkan 
kerawanan dan konflik di masa depan, termasuk, salah satunya, dimensi 
politik identitas. Munculnya politik identitas yang berpotensi menciptakan 
konflik elektoral dan kekerasan yang nyata telah tercatat terjadi selama 
Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2017 dan di beberapa pemilihan lokal 
lainnya, seperti di Papua. Dalam Pemilihan Gubernur Jakarta, politik identitas 
telah menjadi senjata strategis bagi lawan untuk mendapatkan kekuasaan 
bahkan dengan mengorbankan mendiskreditkan incumbent berdasarkan ras 
dan agama. Sementara di Papua, elemen kuat dari atribut ‘tribal’ telah 
dimanipulasi untuk mendapatkan suara dan mengakibatkan konflik sosial. 
Kemungkinan diduplikasinya penggunaan politik identitas ini meningkatkan 
kemungkinan Pemilu dan Pilkada yang akan datang dapat memicu konflik 
dan kekerasan di masyarakat. Instrumentalisasi sentimen identitas dalam 
politik ini mengancaman pluralisme dan toleransi melalui normalisasi politik 
eksklusif dan proses polarisasi masyarakat Indonesia yang mungkin terus 
berlangsung di luar Pemilu.

Dalam rangka memahami proses penggunaan politik identitas di tingkat 
lokal, penelitian ini berupaya untuk memahami konteks sejarah lokasi studi, 
penggunaan politik identitas dalam politik elektoral, kasus studi yang menarik 
di lokasi studi, faktor-faktor penghambat politik identitas di masing-masing 
lokasi, dan faktor-faktor pemicu politik identitas di masing-masing lokasi.

Studi ini dilakukan di 3 kota dalam 3 provinsi yang berbeda, yaitu: 
Kota Bogor di Jawa Barat, Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah untuk 
mengamati Pilkada tingkat Walikota, dan Kota Ambon di Maluku untuk 
mengamati Pilkada tingkat Gubernur. Kota Bogor dipilih karena, dari hasil 
studi Bawaslu, Kota Bogor memiliki tingkat kerawanan Pilkada di tingkat 
menengah. Potensi terjadinya konflik identitas berbasiskan SARA, khususnya 
agama dinilai cukup tinggi di Kota Bogor. Kota Palangkaraya dipilih karena, 
dari hasil studi Bawaslu, Kota Palangkaraya menunjukkan tingkat kerawanan 
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dalam Pilkada juga dalam tingkat menengah. Selain itu, kompetensi elektoral 
di dalam kota dinilai cukup tinggi. Terlebihnya, daerah ini memiliki potensi 
konflik Pilkada cukup tinggi berdasarkan atribut agama dan etnis, serta 
karena sumber daya alam. Sedangkan Kota Ambon secara khusus dan 
Provinsi Maluku secara umum juga dijadikan lokasi penelitian karena Indeks 
kerawanan dalam Pilkada mencapai tingkat tinggi menurut pengukuran 
Bawaslu.  Disamping itu, Ambon memiliki sejarah konflik yang cukup mendalam 
akibat penggunaan politik identitas. 
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P o l i t i k  i d e n t i ta s 
d a l a m  P e m i l i h a n 
Wa l i k o ta  2 0 1 8 
k o ta  b o g o r

KoTa Bogor daN SeJarah PoliTiK ideNTiTaS
Secara geografis, Kota Bogor terletak di antara 106’ 48’ BT dan  

6’ 26’ LS  dan berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor. Lokasinya 
yang sangat dekat dengan Ibu kota Negara memberikan Kota Bogor potensi 
yang besar bagi perkembangan, pertumbuhan ekonomi, serta kesempatan 
untuk menjadi pusat kegiatan nasional dalam kancah industri, perdagangan, 
transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Catatan Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor menyebutkan bahwa pada 
tahun 2016, terdapat 1.064.687 warga yang tersebar dalam 6 kecamatan.  
Dari segi agama, mayoritas warga Kota Bogor beragama Islam. Di antara 
1 juta warga, 93,4% dari mereka beragama Muslim, 2,2% dari mereka 
beragama Katolik, dan 3,6% dari mereka beragama Kristen. Secara aliran 
agama, mereka yang beragama Islam terbagi menjadi banyak aliran di 
Bogor, termasuk di antaranya aliran (paham) Sunni, Syi’ah, Wahabbi, Salafi,  
dan Ahmadiyah.

Politik identitas di Kota Bogor tidak dapat dipisahkan dari sejarah 
panjang peliknya permasalah identitas di tanah Sunda. Di antara identitas 
yang mewarnai masyarakat (mis. pekerjaan, budaya, agama) identitas yang 
paling sering muncul dalam persoalan politik identitas di Jawa Barat, termasuk 
di Kota Bogor, adalah identitas Islam. Khususnya tema-tema yang terkait 
dengan perhelatan Islam melawan anti-Islam. Besarnya peran identitas Islam 
dalam konteks soisopolitik kontemporer masyarakat Kota Bogor bermula dari 
menonjolnya peran Islam dalam pengalaman historis mereka. Seperti yang 
dijelaskan oleh Mudzakkir (2009), selama masa perjalanan sejarah kaum 
Muslim Priangan, agama dan politik adalah sepasang identitas yang hampir 
tak bisa dipisahkan; mulai dari zaman kolonial hingga era pasca reformasi. 

Pada masa kolonial, kecemasan pihak penguasa terhadap potensi 
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politik Muslim membuat identitas Islam disinonimkan dengan radikalisme 
yang harus terus diawasi. Dalam upaya untuk melawan tekanan tersebut, 
munculah kelompok-kelompok Islam keras seperti Darul Islam/Tentara Islam 
Indonesia (DI/TII) (mulai berkembang di Kota Bogor sekitar tahun 1940) dan 
Partai Masyumi yang lanjut tumbuh pasca tumbangnya penguasa kolonial. 
Paham ideologi Islam keras mereka yang terkontekstualisasi dalam sentimen 
pembebasan dan perjuangan kemerdekaan membawakan mereka dukungan 
yang kuat dari masyarakat di Priangan. Hal ini dicontohkan oleh, salah 
satu diantaranya, Pemilu tahun 1955, dimana dua partai yang berlandaskan 
Agama Islam, yaitu Partai Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU), memperoleh 
suara yang sangat signifikan di Priangan dibandingkan dengan partai-partai 
lainnya (Syukur, 2011). 

Keterkaitan antara politik dan Islam menguat lagi secara signifikan 
pasca tumbangnya Orde Baru, khususnya setelah diberlakukannya otonomi 
daerah di era Reformasi. Serupa dengan apa yang terjadi pada zaman 
kolonial, pada era Orde Baru,  identitas Islam (baik dari segi politik maupun 
sosiokultural) yang ingin ditampilkan oleh umat Muslim ditekan sekuat-
kuatnya oleh penguasa. Merasa terbebaskan dari tekanan ini, pada awal masa 
Reformasi terjadi limpahan penguatan identitas ke-Islam-an di sejumlah kota 
yang berpenduduk mayoritas Islam. Hal itu bisa dilihat dari sejumlah kota 
yang menuntut formalisasi syariah, seperti: Kabupaten Bireun di Aceh, Kota 
Tangerang di Banten, Kabupaten Indramayu di Jawa Barat, Kota Tasikmalaya 
di Jawa Barat, Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan, sampai Kota Bima 
di Nusa Tenggara Barat (Syukur, 2011).

Selain peran Islam dalam perhelatan politik, mayoritas umat Muslim 
Sunda sangat terikat dengan agamanya karena keberadaan Islam dalam 
nilai budaya bersama yang diwariskan secara turun-temurun. Seperti yang 
dicatat oleh Syukur (2011), memang budaya masyarakat Sunda beberapa 
prinsipnya bersumber dari, atau setidaknya sesuai dengan nilai-nilai ajaran 
Islam. Dengan ini, saat masyarakat Sunda menginternalisasi budaya mereka, 
proses tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses internalisasi nilai-nilai 
ajaran Islam. Hal inilah yang melahirkan ungkapan “Sunda adalah Islam”, 
meskipun pada kenyataannya tidak semua orang Sunda beragama Islam.  

Selain konteks historis agama, perlu juga dipahami bahwa Kota Bogor 
memiliki konteks historis etnis yang kaya. Mudzakkir (2011) menyebutkan 
dalam pemetaan budaya dan Islam di Jawa Barat terdapat beragam tema 
sub-kultur, khususnya Priangan dan Cirebonan. Secara tradisional, wilayah 
Priangan mencakup Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Cimahi, 
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Bandung, Cianjur, Sukabumi, Bogor dan sebagian Karawang. Sementara 
Cirebonan merujuk pada wilayah eks-Karesidenan Cirebon dan sekitarnya, 
meliputi Kuningan, Majalengka, Cirebon, Indramayu dan Subang.  Dalam 
pemetaan ini kota Bogor masuk dalam sub Kultur Priangan. 

Dalam perkembangannya, Kota Bogor banyak menerima pendatang 
dari daerah lain.  Termasuk di antaranya adalah para mahasiswa yang 
setelah selesai kuliah menetap di Bogor. Dengan banyaknya pendatang, 
Bogor menjadi wilayah yang lebih heterogen terutama dari aspek suku dan 
etnis. Bahkan sampai terdapat fenomena peminggiran masyarakat asli Kota 
Bogor. Salah seorang narasumber menyatakan dari mereka yang tinggal di 
Kota Bogor merupakan warga Kota Bogor asli kini terpinggirkan di daerah 
dekat Sungai Ciliwung. 

“...[di] Sungai Ciliwung, itu adalah masyarakat yang sesungguhnya 
asli Kota Bogor, di pinggiran Kota Bogor, masyarakat asli itu tadi 
banyak yang tergusur oleh orang [dari] Jakarta, Betawi”.1  
Beragamnya etnisitas masyarakat pendatang di Kota Bogor ini 

berpengaruh besar pada interaksi budaya masyarakat dan turut menyumbang 
pada rumitnya sentimen identitas.

Meskipun demikian, sentimen budaya dalam politik identitas tidak terlalu 
kuat dibanding sentimen agama. Dengan kata lain, makna menjadi orang 
Sunda, tidak mempunyai resonansi politik yang kuat, berbeda dengan makna 
menjadi orang Muslim. Sejarah menunjukkan bahwa kaum Muslim Priangan 
tidak memiliki preseden konflik yang berakar pada wacana kultural (Lubis, 
2017), meskipun dalam kenyataannya identitas agama dan etnis tidak bisa 
dipertentangkan secara hitam putih.

Konteks historis identitas ini memiliki dampak besar pada konteks 
sosiopolitik masa kini. Terbukti, dalam setiap Pemilu, isu etnisitas dan agama 
menempati porsi terbesar.  Hal ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tetapi 
juga daerah lain di Indonesia. Survei CSIS (2018) menunjukkan dalam Pilkada 
isu terbesar yang dianggap rawan menimbulkan konflik adalah isu agama, 
etnis, dan ras. Simbol identitas (ras, etnik dan agama) sering menjadi 
alat mobilisasi paling menonjol dalam pelaksanaan Pilkada. Hal ini juga 
tampak dalam studi Fox dan Menchik (2011) yang menunjukkan sebagian 
besar (65%) poster kampanye dalam Pilkada mengandung muatan yang 
menekankan pada dimensi identitas para kandidat dalam Pilkada.

1 Dialog Kebijakan, Bogor, 14 Mei 2018
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KaSuS PerSeliSihaN aNTar ideNTiTaS
Hasil penelusuran Tim Peneliti berhasil mengidentifikasi beberapa 

kasus konflik berbasis identitas agama yang relevan namun terjadi di luar 
konteks politik elektoral Kota Bogor. Pertama adalah kasus GKI Yasmin. 
Kasus GKI Yasmin bermula pada tahun 2011 saat warga Curug Mekar, yang 
dipimpin oleh organisasi masyarakat (ormas) agama Forum Komunikasi Umat 
Islam (FORKAMI) melakukan gugatan dan demonstrasi terkait keabsahan 
persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI Yasmin. Walaupun di atas 
kertas permasalahan yang disampaikan adalah adanya pemalsuan tanda 
tangan warga sekitar sebagai prasyarat mendapatkan IMB rumah ibadah, 
kasus ini banyak diwarnai hasutan-hasutan ancaman kristenisasi yang dengan 
cepat meningkatkan ketegangan antara umat Islam dan Kristen di Kota 
Bogor. Muara dari gugatan dan demonstrasi tersebut adalah dikeluarkanya 
Surat Keputusan (SK) No. 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB 
GKI Yasmin oleh mantan Walikota Bogor Drs. H. Diani Budiarto. Walaupun 
pihak GKI Yasmin telah melawan SK tersebut hingga ke Mahkamah Agung 
dan menang, tetap saja Walikota H. Diani Budiarto membatalkan IMB dengan 
alasan pengajuannya dinilai cacat sekaligus meredam gejolak masyarakat 
muncul pasca putusan MA tersebut. Hingga kini, tidak ada perubahan terkait 
sikap pemerintah Kota Bogor terhadap putusan tersebut.

Kasus kedua adalah kasus penutupan Masjid Imm bin Hambal.  Kasus ini 
terjadi pada tahun 2017, dan melihat ribuan warga dari Bogor, Cianjur, dan 
Sukabumi datang ke depan Balaikota Kota Bogor untuk meminta IMB Masjid 
Imam bin Hambal dicabut.  Alasan utama masyarakat melakukan penuntutan 
ini adalah karena Masjid Imam bin Hambal dianggap mengumandangkan 
interpretasi Islam Wahabi/Salafi yang menganggap interpretasi Islam lain itu 
sesat. Seperti yang dijelaskan seorang peserta dialog kebijakan, 

“memang agamanya [Masjid Imam bin Hambal] sama, sumbernya 
sama Al-quran dan Hadist. Tetapi bagaimana memahami cara  
Al-quran dan Hadist dan mengimplementasikannya yang 
menimbulkan masalah...ketika [ditambahkan] yang salah itu 
sesat, kafir, kemudian diviralkan, dibukukan, disebar, ini yang 
bermasalah”.2  
Menanggapi demonstrasi ini, Walikota Kota Bogor, Bima Arya, 

2 Dialog Kebijakan, Bogor, 14 Mei 2018
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pada akhirnya setuju untuk membekukan IMB Masjid Imam bin Hambal.  
Kasus ini menjadi cerminan paling jelas bagaimana agama menjadi dasar 
politik identitas. 

Kerumitan permasalahan antar komunitas beragama menurut Mudzakkir 
(2009)  dapat terjadi bukan karena perselisihan interpretasi dan dogmatis 
semata; akar ekspresi politik Muslim dalam konteks apapun tidak pernah 
hanya berdasar pada alasan keagamaan. Pemahaman ini didukung oleh  
Ul - Haq (2017) yang juga melihat bahwa Islam sebagai agama tidak 
hanya memberikan perhatian kepada masalah kebenaran keberagamaan, 
namun juga peduli terhadap pergulatan kepentingan, kekuasaan, dan 
politik di masyarakat.  Isu-isu terkait kepentingan, kekuasaan, dan politik 
ini yang turut menjadi faktor pendorong konflik antar umat beragama di  
Kota Bogor. Dalam kasus Masjid Imam Hambal, kehadiran kaum Salafi dianggap 
tidak hanya sebagai aliran sesat, namun aliran yang berpotensi membawa 
perpecahan umat dan, pada akhirnya, mengancam pluralisme. Dalam kasus 
GKI Yasmin, penolakan pembangunan geraja bukanlah masalah perbedaan 
agama semata, namun, seperti observasi Rumadi (2016), terkait juga dengan 
masalah-masalah lain seperti persaingan penyiaran dan penyebaran antar 
agama can kecemburuan (baik ekonomi maupun sosial) pemeluk agama lain 
terhadap kemewahan suatu komunitas agama.

aTriBuT ideNTiTaS dalam PoliTiK eleKToral 
PerSePSi PeNgguNaaN PoliTiK ideNTiTaS

Meskipun terdapat beragam perspektif yang masih diperdebatkan di 
tingkat nasional terkait keabsahan politik identitas, dalam konteks Pilkada, 
para aktor politik di Kota Bogor memandang bahwa politik identitas 
merupakan strategi yang wajar dan sah untuk digunakan. Banyak partai politik 
masih memperbolehkan kader dan Tim Sukses Paslon untuk menggunakan 
identitas (mis. agama dan etnis) sebagai alat untuk membangun relasi 
dan kepercayaan kepada konstituen serta strategi untuk menangguk 
suara. Seperti yang dijelaskan salah satu anggota partai politik peserta  
Pilkada Bogor: 

“Saya kira masih wajar, mereka mendatangi satu kelompok fanatik 
dan meminta memilih mereka karena Muslim, kemudian membawa 
satu aspirasi misalkan saya akan perjuangkan perda-perda yang 
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Islami. Itu kira saya masih wajar”.3  
Kewajaran penggunaan strategi politik identitas tersebut juga diungkapkan 

salah satu anggota partai politik lainnya: 
“ya wajar lah, peserta pileg sekarang kan ada benderanya masing-
masing… kalau dia seorang ulama dan dia mengemas dirinya 
sebagai orang lain lucu menurut saya”.4  
Walaupun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa Parpol 

menetapkan batasan-batasan sejauh mana mereka dan kader-kader mereka 
diperbolehkan menggunakan politik identitas sebagai strategi. Pertama, isu 
identitas tidak boleh digunakan secara ekstrim dengan  tidak memperhatikan 
agama lain. Seperti yang disebutkan salah satu anggota dari Parpol: 

“kami akan bicara keras ketika misalkan ada hak-hak Muslim 
maupun yang lain dilanggar, tetapi kemudian kalau kita misalkan 
mengharuskan satu daerah disyariatkan Islam semua ya tidak 
bisa juga”. 
Kedua, kader dan partai tidak boleh membicarakan agama lain atau 

agama  yang tidak mereka anut sendiri. Sewaktu wawancara seorang 
narasumber mengatakan: 

“Ya kalo kita sudah masuk ke ranah keyakinan orang lain dan 
kita tidak memahami. Saya tidak mau. Bagi saya agamamu 
ya agamamu, agamaku ya agamaku. Saya ngapain mendalami 
terlalu dalam keyakinan orang lain.”
Ini menunjukkan bahwa penggunaan politik identitas oleh aktor politik 

dibenarkan atas dasar alasan pragmatis, walaupun mereka juga memahami 
bahaya penggunaan politik identitas. Keabsahan politik identitas ini 
dikarenakan politik dipandang sebagai arena perebutan kekuasaan dan politik 
identitas merupakan satu di antara berbagai alat yang sah digunakan untuk 
mendapatkan kekuatan tersebut. Seperti yang disebutkan oleh beberapa 
responden berikut: 

“tidak dapat dipungkiri, semua partai masuk dalam Pilkada untuk 
menang, tidak ada yang datang untuk ya sudah mengalah.”5   
“idealnya tidak perlu ditonjolkan walaupun di beberapa kasus, 
sebagai politisi untuk mendapatkan kekuasaan, [politik identitas] 
adalah peluang yang bisa dimanfaatkan.”6  

3 Wawancara AP, Bogor, 9 April 2018
4 Wawancara AP, Bogor, 9 April 2018
5 Focus Group Discussion, Bogor, 5 April 2018
6 Wawancara AP, Bogor, 9 April 2018
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Walaupun demikian, tidak semua responden merasa bahwa politik 
identitas merupakan politik yang murni memperjuangkan suatu kepentingan 
kelompok. Beberapa bahkan menganggap bahwa yang terjadi di Kota Bogor 
bukanlah politik identitas, melainkan politik kepentingan yang dibalut dalam 
identitas. Dalam suatu FGD seorang peserta mengatakan: 

“dia ragu bahwa ada politik identitas, para partai politik hanya 
bersatu memperjuangkan satu identitas, ketika ada kepentingan, 
jika  kepentingannya berbeda mereka juga pecah dengan 
sendirinya”.7   
Hal ini semakin tercermin dari bedanya peta koalisi antara partai 

politik di Kota Bogor dibanding dengan koalisi di daerah lain baik ditingkat 
provinsi maupun nasional.  Misalnya koalisi partai di tingkat nasional adalah 
Gerindra, PKS, dan PAN.  Koalisi ini terpecah di tingkat Kota Bogor ketika  
Gerindra, PKS dan PAN  mendukung calon yang berbeda. Gerindra dan PKS 
mendukung Paslon Kahiji sedangkan PAN mendukung Paslon Badra.

Dalam observasinya Kusmayadi dan Gunawan (2011) berpendapat:
“Politik identitas adalah keniscayaan atas maraknya klise ideologi 
dalam politik. Jika ideologi nasionalis telah diklaim oleh partai-
partai besar yang tumbuh tatkala rezim Orde Baru mengukuhkan 
satu ideologi politik, maka kini islam menjadi pilihan partai-partai 
di luar partai mainstream”. 
Absennya kontestasi ideologi juga dianggap sebagai penyebab seluruh 

kekuatan politik ini mengandalkan identitas sebagai daya tarik dan daya ikat 
konstituennya.  Salah satu kritik dari penggunaan politik identitas adalah 
bahwa pengguna politik identitas tidak pernah menawarkan sebuah solusi 
yang tujuannya untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil itu, tetapi 
mereka hanya mencari pemimpin yang baik dari kalangan mereka sendiri. 
Penggunaan identitas agama dalam Pilkada tidak hanya untuk memenangkan 
Pilkada, melainkan juga untuk mendukung agenda-agenda politik lain dengan 
tema-tema yang memasukkan agama dalam ruang publik, seperti mendukung 
Perda Syariah.

Berangkat dari berbagai fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi 
dan persepsi terhadap politik identitas sangat tergantung pada konteksnya. 
Di satu sisi, politik identitas dapat diartikan sebagai eksploitasi domain 
agama dalam arena politik yang diarahkan untuk memperoleh kekuasaan 
oleh kelompok tertentu. Menurut Foucault (1975) hal ini sangat beralasan 

7 Focus Group Discussion, Bogor, 5 April 2018
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karena aktor politik tahu dan paham betul bahwa agama sebagai narasi 
agung dapat memproduksi dan mereproduksi kekuasaan yang dahsyat untuk 
bisa menghasilkan ketaatan dari para pemeluknya. Namun di sisi lain politik 
identitas juga dapat dipahami sebagai upaya memperjuangkan hak-hak dan 
pengakuan terhadap keberadaan kelompok-kelompok minoritas. Narasi politik 
yang digunakan oleh Martin Luther King Jr. dan Malcolm X yang mendobrak 
penindasan kulit putih terhadap kulit hitam di Amerika Serikat, misalkan, 
memanfaatkan teologi liberatif dari Kristen dan Islam.

Seiring menguatnya fenomena ini, pengorganisasian politik kontemporer 
juga sebaiknya dipahami dalam konteks persaingan saling mengutamakan 
identitas oleh kelompok-kelompok dan individu-individu yang berbeda 
(Khisbiyah, 2012).  Dalam perspektif yang pesimis, Khisbiyah melihat bahwa 
permainan politik identitas yang berkelindan dengan pemahaman agama 
dogmatis dapat memicu intoleransi dan permusuhan serta mempertajam 
segregasi sosial dan konflik sektarian. 

aKTor dalam PoliTiK ideNTiTaS

Dalam memahami penggunaan politik identitas dalam Pilkada Bogor 
2018, perlu juga dipahami komposisi aktor yang  terlibat dalam  penggunaan 
politik identitas.  Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai responden, 
disebutkan bahwa terdapat 2 (dua) kelompok aktor utama yang perlu 
diperhatikan. Adapun kelompok aktor pertama yang perlu diperhatikan adalah 
para pasangan calon (Paslon) Pilkada Bogor tahun 2018. 

Terdapat 4 (empat) Paslon yang memperebutkan kursi Walikota dan 
Wakil Walikota Bogor. Adapun Paslon yang dimaksud: Pertama, Paslon 
dengan nomor urut 1 yang menggunakan sebutan Bogor Kahiji.  Paslon 
ini mengusung Achmad Ru’yat sebagai Calon Walikota dan Zaenal Mutaqin 
sebagai Calon Wakil Walikota. Jika dilihat dari asosiasi komunitasnya, Paslon 
Bogor Kahiji cenderung erat dengan 2 komunitas. Pertama, adalah komunitas 
aswaja Nahdlatul Ulama dikarenakan pengalaman Zaenul Muttaqin sebagai 
mantan Ketua GP Anshor pada tahun 2009-2015. Namun kedua, Paslon ini 
juga dicatat memiliki asosiasi yang cukup dekat dengan kelompok habib di 
Bogor. Hal ini ditunjukkan dari kehadiran Achmad Ru’yat dalam beberapa 
acara personal habib, seperti pernikahan putri Habib Hasan bin ‘Abdul Qadir 
Al-Attas. Perlu dicatat juga bahwa selain Paslon ini, tidak ada Paslon lain 
yang ditemukan pernah bertemu dan menghadiri acara komunitas habib di 
Kota Bogor.
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Kedua, Paslon dengan nomor urut 2 yang menggunakan sebutan ESA. 
Paslon ini mengusung Edgar Suratman sebagai Calon Walikota dan Sefwelly 
Ginanjar sebagai Calon Wakil Walikota. Sama seperti Paslon sebelumnya, 
jika dilihat dari afiliasi komunitasnya, Paslon ESA juga memiliki asosiasi yang 
dekat dengan aswaja Nadlatul Ulama. Hal ini karena status Edgar Suratman 
yang pernah menjadi Mustasyar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU). 
Namun, berbeda dengan Paslon sebelumnya, Paslon ESA juga memiliki asosiasi 
yang cukup dekat dengan komunitas adat Sunda di kota Bogor. Asosiasi ini 
ditunjukkan dari beberapa peristiwa. Pertama, peristiwa bertemunya Sefwelly 
dengan budayawan adat Sunda, Roni Ramadani Sanghyang Naga untuk 
meminta restu sebelum dia memutuskan untuk maju menjadi Calon Wakil 
Walikota. Kedua, saat Paslon ESA ingin mendaftar ke KPU Bogor, dimana 
mereka berangkat juga dari rumah budayawan adat Sunda Hj. Tien Asikin 
dan diiringi oleh prosesi adat Sunda bernama Ki Lengser.

Tabel 2. Identitas pasangan calon Pemilu Walikota-Wakil Walikota Bogor 
Tahun 2018

Sumber: Data dikompilasi oleh penulis

Ketiga, Paslon dengan nomor urut 3 yang menggunakan sebutan Badra. 
Paslon ini mengusung Bima Arya Sugiarto sebagai Calon Walikota dan Dedie 
A. Rachim sebagai Calon Wakil Walikota. Berbeda dengan Paslon-Paslon 
sebelumnya, Paslon Badra merupakan Paslon yang sulit untuk dipetakan 
asosiasi komunitasnya. Di satu sisi Bima Arya memiliki track record yang 

Nama

Agama

Daerah Asal

Pekerjaan
Sebelumnya

Koalisi
Partai

Achmad
Ru’yat

Islam

Serang

Wakil 
Walikota 
Bogor

(2009-2014)

Zaenul
Mutaqin

Islam

Bogor

Anggota
DPRD 
Kota
Bogor

(2014-2019)

Ketua GP
Anshor

(2009-2015)

Edgar
Suratman

Islam

Bogor

Asisten
Pemerintah
Setdakot
Bogor
(2017)

Mustasyar
PCNU

Sefwelly
Ginanjar D.

Islam

Bogor

Pengusaha 
Tekstil,
Otomotif
dan Haji

Bima 
Arya S.

Islam

Bogor

Walikota
Bogor

(2014-2019)

Dedie A.
Rachim

Islam

Bogor
(Besar)

Garut
(Lahir)

Pelaksana
Deputi
Bidang

Pencegahan
KPK

(2015)

Dadang
Iskandar

Islam
 Bogor

(Besar)

Yogyakarta
(Lahir)

Ketua DPC
PDIP

Sugeng
Teguh S.

Kristen

Semarang

Perhimpunan 
Advokat
Indonesia

(PAI)

detail Paslon 1
Bogor Kahiji

Paslon 2
eSa

Paslon 3
Badra

Paslon 4
dadang STS

   PKS, PPP, Gerindra            Independen          Demokrat, PAN, Golkar,          PDIP, PKB                             Hanura, Nasdem
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dekat dengan kelompok Islam fundamental, seperti saat dia menghadiri 
peresmian kantor Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ataupun saat dia melarang 
perayaan Hari Besar Syi’ah, Hari As-Syura. Namun, di sisi lain, Bima Arya juga 
memiliki track record yang dekat dengan kelompok Islam moderat, seperti 
saat dia membubarkan Masjid Bin Hambal yang terkenal keras mengkafir-
kafirkan umat lain ataupun saat dia mengabaikan himbauan MUI Bogor dan 
tetap memperbolehkan adanya acara Cap Go Meh. Jika dilihat dari track 
record Bima Arya ini, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Paslon ini 
memiliki afiliasi yang relatif cair dengan kelompok manapun.

Keempat, Paslon yang menggunakan sebutan Dadang STS. Paslon ini 
mengusung Dadang Iskandar sebagai Calon Walikota dan Sugeng Teguh 
Santoso sebagai Calon Wakil Walikota. Paslon Dadang STS, merupakan 
Paslon yang terkenal berasosiasi dekat dengan komunitas agama minoritas 
di Bogor. Selain dikarenakan oleh identitas Sugeng Teguh Santoso yang 
juga merupakan agama minoritas, yakni Kristen Protestan, asosiasi erat ini 
juga dikarenakan oleh pengalaman Sugeng Teguh Santoso dalam membela 
komunitas minoritas agama di Kota Bogor. Salah satu contoh paling terkenal 
akan hal ini adalah ketika yayasan advokasi hukum yang dibuat oleh 
Sugeng Teguh Santoso, Yayasan Satu Keadilan, mengajukan somasi kepada 
Walikota Bima Arya atas keputusannya melarang perayaan Hari As Syura 
dan meneruskan pembekuan IMB GKI Yasmin. 

Selain Paslon, aktor kedua yang perlu diperhatikan adalah para tokoh 
Ormas agama beraliran “keras” yang tinggal di Bogor. Sebagaimana dijelaskan 
oleh salah satu narasumber: 

“sekali lagi, [isu identitas] itu potensinya memang ada [di Bogor] 
karena memang banyak tokoh-tokoh agama garis keras yang 
berdomisili di Bogor.”8 
Pengertian garis keras di sini adalah adanya cita-cita untuk menegakkan 

prinsip syariah Islam dalam konteks sosiokultural. Sebagaimana dikemukakan 
Maarif (2012) bahwa sekalipun gerakan Islamis dan Salafi ini terdiri dari 
berbagai faksi di Indonesia, dalam satu hal mereka punya tuntutan yang 
sama, yaitu penegakan syariah Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara. 

Tokoh-tokoh garis keras yang berdomisili di Kota Bogor tidak hanya 
berasal dari Ormas agama yang aktif dalam konteks lokal, seperti Forum 
Komunikasi Muslim Indonesia (FORKAMI), namun juga Ormas agama yang 

8 Wawancara KN, Bogor, 10 April 2018



1 8

yang aktif dalam konteks nasional, seperti Presidium Persaudaraan 212,  
Ikatan Alumni 212, dan Gerakan Tamasya Al-Maidah yang semua berperan 
besar dalam mengorganisir Aksi Bela Islam 212 di Jakarta pada akhir tahun 
2016. Namun, dari tokoh-tokoh ini, yang pengaruhnya sangat kuat menurut 
seorang narasumber adalah Ustadz Achmad Iman yang merupakan ketua 
dari Ormas FORKAMI. Dijelaskan oleh salah satu petinggi NU:

“FORKAMI itu memaksakan ideologi keIslamannya untuk melakukan 
penetrasi ke dunia politik dengan cara [mengadvokasi untuk] 
pilih calon Muslim. Kalau ada [Paslon yang] sama-sama Muslim, 
[FORKAMI akan advokasi untuk] pilih yang mau menegakkan 
syariah Islam.”9  
Disebutkan beberapa responden bahwa memang tokoh-tokoh “garis 

keras” ini, jika dibandingkan dengan tokoh dan masyarakat ‘moderat’, jumlahnya 
dan pengaruhnya sangat kecil. Salah satu anggota partai mengungkapkan 
tentang keberadaan kelompok ini bahwa: 

“jika penduduk Bogor 1 juta, mereka hanya memiliki pengaruh 
pada 1.000 orang, dan dari itupun paling yang bisa digerakkan 
juga tidak sampai 200.”10  
Walau demikian, individu-individu ini dinilai merupakan komponen 

masyarakat yang paling militan dan siap untuk melakukan apapun guna 
mengedepankan ideologi mereka. Sentimen agama yang sangat dogmatis 
tidak hanya berkembang di antara para tokoh, tetapi saat ini sangat kuat 
keberadaannya di arus bawah; khususnya diantara lingkaran keanggotaan 
Ormas-Ormas tersebut.

Jika ditelusuri lebih jauh bahwa pengaruh tokoh-tokoh ini dipengaruhi 
oleh beberapa faktor. Pertama, para tokoh memiliki akses yang besar dan 
interaksi yang konstan ke masyarakat melalui masjid dan pengajian-pengajian 
di perumahan; kedua, para tokoh memiliki semangat untuk me-wakaf-kan diri 
mereka dan mengabdi serta memberikan khotbah di masyarakat. 

Hal ini menjadi penting karena dua hal: pertama, masyarakat lebih 
sering memilih tokoh dan ulama Ormas agama beraliran keras untuk mengisi 
pengajian karena mereka tidak menarik biaya (dibandingkan dengan ulama 
dan para tokoh Ormas agama yang moderat dimana cenderung mempunyai 
tarif tersendiri jika diundang); dan kedua, masyarakat memandang bahwa 
tokoh dan ulama ini lebih tulus dalam mengabdi kepada masyarakat, 

9 Wawancara KN, Bogor, 10 April 2018
10 Wawancara AP, Bogor, 9 April 2018
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sehingga kepercayaan kepada  mereka lebih mudah untuk dibangun. Seperti 
yang dijelaskan oleh salah satu Pendeta yang diwawancarai: 

“kenapa mereka bisa diterima karena di masjid-masjid tertentu 
mereka secara sengaja mewakafkan dirinya untuk hadir dan 
sebagainya, nah ini dipercaya.”11  
Selain itu, berhubung tokoh dan ulama ini menyebarkan isu-isu yang 

meningkatkan sentimen antar identitas di dalam masjid, namun kerap tidak 
memiliki ikatan khusus terhadap satu partai politik, mereka sering tidak bisa 
diawasi aparat pemerintah dan penegak hukum. Walaupun memang terdapat 
Dewan Masjid Indonesia yang seharusnya bisa mengawasi konten khotbah 
masjid, pada prakteknya dewan tersebut tidak efektif memantau di tingkat 
akar rumput.

iSu-iSu PoliTiK ideNTiTaS

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isu yang dianggap penting oleh 
masyarakat Kota Bogor dan juga menjadi fokus kampanye kader dan partai 
politik adalah permasalahan-permasalahan yang menyangkut ketertiban dan 
ekonomi, seperti kemacetan, pengangguran, dan kemiskinan. Walau demikian, 
banyak responden yang mengatakan bahwa, tidak dapat dipungkiri, di tingkat 
akar rumput terdapat isu-isu politik identitas berbasis agama yang, walau 
kecil, terus diangkat. 

Setidaknya terdapat 2 (dua) isu lokal Bogor yang diangkat di tingkat 
akar rumput dan memicu peningkatan sentimen antar identitas. Pertama, isu 
ketidakberpihakan pemerintah kota terhadap masyarakat Islam. Seperti yang 
dicontohkan oleh salah seorang anggota PKS: 

“misalkan ini, ketidakberpihakan Walikota Bima Arya dalam 
pembangunan Masjid Agung di Pasar Bogor. Itu Masjid yang 
[hingga kini] gagal dilelang [dan] akhirnya terbengkalai sampai 
sekarang. Entah dari mana, isu itu muncul”.12  
Isu yang muncul tersebut bisa  terkait dengan memori kolektif masa 

Islam yang merasakan penekanan dan penindasan aspirasi Islam sejak zaman 
Kolonial sampai Orde Baru. Dalam bukunya, Ul-haq (2017) menyatakan 
bahwa struktur sosial dan memori publik masyarakat Muslim ditempatkan 
secara imajinatif dalam relasi ‘hegemoni kolonial’, sehingga upaya respons 
dan ekspresi resistensi atau perlawanan masyarakat Muslim terhadap wacana 

11 Wawancara DP, Bogor, 11 April 2018
12 Wawancara AP, Bogor, 9 April 2018
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kolonialisme berjalan pada latar post-kolonial. Dalam konteks ini, kegetiran 
masa lalu direvitalisasi melalui sentimen-sentimen primordial dalam bungkusan 
politik identitas, sehingga memicu semangat perlawanan.

Sebetulnya jika politik identitas digunakan untuk menuntut keadilan 
dan perlakuan wajar bukanlah sesuatu yang harus dikutuk. Permasalahannya 
tuntutan semacam itu sering diajukan dalam bingkai yang sempit sebagai 
strategi perjuangan kelompok masyarakat dengan identitas tertentu untuk 
memperoleh keuntungan tertentu, dengan cara yang sering mengabaikan 
kepentingan menjaga harmoni dan silaturahmi dengan kelompok lain dalam 
kerangka pluralitas. Mudah munculnya konflik identitas yang dipicu oleh 
berbagai persoalan termasuk tuntutan keadilan ekonom, menunjukkan bahwa 
pemerintah lalai dalam membangun dan memfasilitasi proses pematangan 
atau pendewasaan masyarakat dalam ruang realitas kemajemukan bangsa. 
Akibatnya basis-basis ikatan sentimen yang berdasar primodialisme, seperti 
politik identitas mudah meletup dengan memanfaatkan setiap momen yang pada 
akhirnya memporak-porandakan harmoni sosial dan keberagaman masyarakat.

Kedua, adalah isu ancaman pemimpin non-Islam. Isu ini ditujukan 
secara khusus kepada Paslon yang salah satu diantaranya merupakan non-
Muslim, yaitu Paslon Dadang STS yang mengusung dengan Sugeng Teguh 
Santoso (non-Muslim) sebagai Wakil Walikota. Seperti yang dikatakan salah 
satu anggota NU yang diwawancarai: 

“[kini terdapat isu-kalau memilih yang non-Muslim] nanti di tiap 
kelurahan atau kecamatan akan didirikan gereja atau kalau 
[non-Muslim] yang jadi pemimpin nanti, akan banyak masjid 
yang dipersoalkan IMB-nya. Walaupun itu nggak akan terjadi, di 
masyarakat ada berita itu walaupun sayup-sayup”.13 
Namun, ditemukan bahwa isu-isu lokal bukan satu-satunya isu yang 

muncul dan dipertimbangkan pada saat kampanye. Seringkali, isu-isu nasional 
juga sering  mempengaruhi tingkat sentimen antar identitas di Kota Bogor. 
Bahkan, terkadang isu-isu nasional ini memiliki pengaruh yang lebih besar 
daripada isu-isu lokal. Seperti yang dikatakan salah satu anggota peserta 
dialog kebijakan: 

“Kalau kita coba cermati beberapa grup media sosial WA, FB, 
dan sebagainya, ternyata yang banyak berkembang itu adalah 
bukan isu-isu Bogor. Setelah ada debat calon  pertama kemarin, 
 

13 Wawancara KN, Bogor, 10 April 2018
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sebenarnya banyak isu yang dibahas tapi respon masyarakat di 
kota itu malah tidak bersentuhan dengan itu”.14 
Isu-isu nasional yang berpengaruh kepada sentimen antar identitas di 

tingkat lokal di antaranya adalah pandangan atau perasaan bahwa Islam 
merupakan agama yang terdzolimi. Salah satu contoh yang diberikan berbagai 
responden adalah puisi Sukmawati yang menyebutkan bahwa “kidung lebih 
indah dari adzan”.  Isu ini kerap dijadikan contoh bahwa Islam kini sedang 
terdzolimi karena walaupun banyak orang menganggap apa yang diucapkan 
Sukmawati sebagai penistaan agama, dia tidak pernah ditangkap dan 
dipenjara. Akibat hal ini, pemerintah dan polisi terkesan tebang pilih dalam 
menegakkan keadilan. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang narasumber:  

“...lihat opini berikutnya yang dibangun di media, kalau 
[Sukmawati] kenapa polisi menyarankan bermusyawarah tapi 
kalau Alfian Tanjung, atau Jonru [polisi] langsung menyidang. 
Dan juga, dibandingkan kenapa kalau [Sukmawati] minta maaf 
langsung dimaafin, kalau Habib Rizieq tidak dimaafkan. Banyak 
yang terpengaruh, ‘iya ya, berarti ini tidak adil’ Nah baru disitu 
muncul opini terdzolimi”.15 

STraTegi PeNgguNaaN PoliTiK ideNTiTaS

Walaupun politik identitas tidak secara langsung disarankan 
untuk digunakan partai politik, akan tetapi, partai politik tidak dapat 
memungkiri bahwa strategi-strategi politik identitas masih dipraktikkan oleh  
kader-kader partai politik guna mendapatkan suara. Untuk konteks Kota 
Bogor, strategi penggunaan politik identitas dalam Pilkada masih didominasi 
elemen agama. Bahkan ketika mayoritas pasangan calon beragama Islam,  
isu “anti-Islam” tetap saja masih dianggap relevan untuk dimainkan kandidat guna  
menjegal lawan. 

Meskipun demikian, beberapa wawancara dengan narasumber 
menunjukkan bahwa politik identitas tidak selalu ditonjolkan dalam poster 
ataupun baliho yang dipasang secara terbuka. Misalnya dalam poster dan 
foto Paslon yang diusung PKS, mereka tidak mengenakan pakaian yang 
layaknya dipakai pasangan yang diusung partai islam, seperti peci atau baju 
koko yang menjadi simbol Agama Islam. Adapun kesan yang ingin ditampilkan 
adalah bahwa pasangan ini terbuka dan dapat menampung semua aspirasi 

14 Dialog Kebijakan, Bogor, 14 Mei 2018
15 Wawancara KN, Bogor, 10 April 2018
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bukan hanya pemilih di kalangan Muslim akan tetapi juga non-Muslim. 
Secara umum strategi politik identitas dimanifestasikan para kader atau 

Paslon  melalui dua cara utama. Pertama, dengan menonjolkan kesamaan 
identitas (misal: agama dan etnis) Paslon  terhadap konstituennya masing-
masing melalui simbolisme pekerjaan dan statusnya. Sebagaimana dijelaskan 
oleh beberapa narasumber anggota Parpol: 

“misalkan dia ini Ustad, ya dia [akan] mengambil suara di 
kelompoknya”.16 
“ya wajarlah, peserta pileg sekarang kan ada benderanya masing-
masing…kalau dia seorang ulama dan dia mengemas dirinya 
sebagai orang lain lucu menurut saya”.17  
Kemudian  langkah  strategis kedua adalah menjanjikan kebijakan 

yang akan bermanfaat bagi kelompok identitas tersebut, jika mereka terpilih. 
Seperti dijelaskan oleh seorang anggota PKS: 

“saya kira masih wajar, mereka mendatangi satu kelompok 
fanatik dan meminta memilih mereka karena (sama-sama) Muslim 
kemudian membawa (menjanjikan) satu aspirasi misalkan saya 
akan perjuangkan Perda-perda yang Islami”.18 
Namun demikian, disadari bahwa strategi penggunaan politik identitas 

oleh kader dan partai politik mempunyai keterbatasan. Sering kali, partai 
politik hanya akan menggunakan politik identitas hanya jika sudah ada 
momentum atau aktivasi peningkatan sentimen identitas yang sudah 
terbangun di masyarakat. Sebagaimana ungkapan salah satu anggota PKS: 

“politik identitas itu akan dipakai atau dimanfaatkan kalau dalam  
masyarakat [sudah] ada  itu. Menurut saya politisi hanya melihat 
peluang saja, dia tidak sanggup mengangkat isu ini sendiri.”19  
Justru, disebutkan oleh berbagai responden, penggunaan politik 

identitas menjelang Pilkada lebih giat dan sering dilakukan di tingkat akar 
rumput oleh Ormas-Ormas agama beraliran keras.  Seperti yang disebutkan 
salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor: 

“yang agak [dikhawatirkan] adalah pendukung yang di bawah, 
[karena] kadang kadang isu itu berkembang di bawah, bukan dari 
tim kampanye”.20 

16 Wawancara AP, Bogor, 9 April 2018
17 Wawancara RN, Bogor, 9 April 2018
18 Wawancara AP, Bogor, 9 April 2018
19 Wawancara AP, Bogor, 9 April 2018
20 Wawancara UK, Bogor, 9 April 2018
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Tokoh-tokoh Ormas agama beraliran keras di Bogor menggunakan 
politik identitas melalui, pertama, membangun opini dan isu di masyarakat 
yang meningkatkan sentimen antara komunitas agama. Pada umumnya isu-
isu yang dibangun adalah isu terkait upaya kristenisasi. Kerap, tokoh Ormas 
agama beraliran keras tersebut membangun opini “jika yang memimpin 
adalah non-Muslim maka di setiap kelurahan akan didirikan gereja, dan IMB 
masing-masing masjid akan dipermasalahkan” atau “jangan mau daerahnya 
dijadikan tempat relokasi GKI Yasmin karena itu kan sekarang sampah 
buangan dari masyarakat Yasmin”.21 

Isu-isu di atas, seringkali dibangun melalui interaksi langsung tokoh-
tokoh dengan masyarakat di acara pengajian ataupun khotbah sholat 
jum’at. Kesuksesan tokoh-tokoh ini untuk menyampaikan pesan dan gagasan 
mereka tidak terlepas dari keberhasilan mereka dalam mendapatkan akses 
dan memanfaatkan masjid-masjid besar di Bogor.  Dijelaskan oleh salah 
satu narasumber yang diwawancarai bahwa pada masa pemerintahan Diani 
Budiarto, tokoh-tokoh ini mendapatkan akses kepada masjid-masjid besar di 
Kota Bogor: 

“di jaman Pak Diani semuanya dibabat kok, Masjid Raya Bogor, 
Masjid Al-Taqwa, Masjid Balaikota, Imam-imam Masjid ini 
dikuasai”.22  
Kini, saat kepengurusan mereka atas masjid-masjid tersebut diambil 

alih NU dan Muhammadiyah, mereka berganti untuk menguasai masjid-
masjid kecil di tingkat perumahan.  Jadi rupanya ada proses pergulatan 
antara NU dan Muhammadiyah dengan tokoh-tokoh garis keras terkait 
dengan penguasaan masjid dan implikasinya isi dakwah dan khotbah  yang 
disampaikan kepada umat. 

Proses pengambil-alihan masjid tersebut, dilakukan bertahap dan dalam 
kurun waktu jangka panjang. Adapun tahapan yang dimaksud, pertama, 
jika terdapat masjid baru, maka anggota dari kelompok-kelompok ini akan 
kerap datang untuk beribadah ke sana. Beberapa kelompok (seperti: Hizbut 
Tahrir Indonesia/HTI), bahkan akan mengontrakkan satu rumah sendiri di 
dekat masjid tersebut agar anggota mereka bisa beribadah di sana. Kedua, 
anggota kelompok ini kemudian rajin hadir dalam acara-acara masjid.  
Dari sana mereka membangun kepercayaan antara mereka dan pengurus 
Masjid. Ketiga, setelah membangun kepercayaan melalui interaksi yang 

21 Wawancara KN, Bogor, 10 April 2018
22 Wawancara KN, Bogor, 10 April, 2018
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berkelanjutan, anggota kelompok ini diberikan tanggung jawab melaksanakan 
kegiatan-kegiatan masjid, mulai dari yang kecil (misal: untuk adzan  
dan qomat) hingga yang besar (misal: mengagendakan pengajian). Keempat, 
saat mereka sudah memegang tanggung jawab yang besar, dipastikan akan  
mendatangkan ulama-ulama yang berpaham keras untuk mengisi pengajian 
dan khotbah di masjid yang sudah “dikuasai”.

Setelah membangun opini di masyarakat, tahap kedua penggunaan 
politik identitas oleh tokoh Ormas agama beraliran keras adalah untuk 
menekan aktor-aktor politik dengan momentum yang telah mereka bangun 
tersebut.  Sebagaimana dijelaskan salah seorang narasumber: 

“dulu itu Pak Diani diancam oleh orang-orang ini yang berada 
di bawah KMB… [kalau] ingin dapat dukungan orang Islam, tarik 
IMB GKI, kan gitu”.23  
Proses serupa juga dijelaskan dalam wawancara seorang narasumber, 

saat yang bersangkutan menjelaskan proses dipaksa pindahnya jemaat GKI 
Bogor Baru: 

“dia pribadi [yang memprovokasi]... lalu dia ke partai tertentu, 
dipolitisasi, mengirim surat ke DPRD. Nah itu sempat rame, lalu 
membawa partai tertentu untuk turun…ya dan seterusnya”.24 

FaKTor PeNdoroNg (eNaBliNg) PeNgguNaaN PoliTiK 
ideNTiTaS di KoTa Bogor
SiKaP PragmaTiS ParTai PoliTiK

Salah satu faktor pendorong digunakannya politik identitas di Kota 
Bogor adalah sifat pragmatis para partai politik untuk mendapatkan suara. 
Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu anggota dari dialog kebijakan: 

“segala cara akan dilakukan oleh orang bagaimana untuk menang, 
jangankan pake uang. Jualan agama, jualan buku, jualan [ini 
itu]... tadi udah menegaskan bahwa untuk berkuasa itu segala 
cara akan dilakukan. Salah satunya adalah menggunakan politik 
identitas”.25 
Sifat pragmatis  partai politik di atas, jika diinternalisasikan, maka 

akan termanifes ke dalam 2 (dua) sikap. Pertama, sikap oportunis yang 

23 Wawancara KN, Bogor, 10 April 2018
24 Wawancara DP, Bogor, 11 April 2018
25 Dialog Kebijakan, Bogor, 14 Mei 2018
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memanfaatkan isu politik identitas, hanya jika isu tersebut memiliki momentum 
dan peluang di masyarakat.  Misalkan dalam Pilkada Kota Bogor tahun 2018, 
memang, partai politik dalam kampanye seringkali menonjolkan program 
dan agenda kebijakan (misal: kemacetan dan kemiskinan). Akan tetapi hal 
tersebut, keputusan tersebut sebenarnya tidak didasari oleh keinginan untuk 
meninggalkan penggunaan politik identitas, melainkan alasan pragmatis 
bahwa belum ada momentum di masyarakat yang membuat mereka sensitif 
terhadap isu identitas. Sebagaimana diungkapkan salah satu anggota partai  
yang diwawancarai oleh tim: 

“hanya 10% dari komponen Umat Islam (di Bogor) yang 
menggunakan [identitas] untuk memilih. Kalau kita mau menang 
Pilkada jangan ambil yang 10%, ambil yang 90%. Politisi akan 
memanfaatkan [politik identitas] itu kalau ada kesempatan. 
Sekarang dia tidak sanggup membuat rekayasa sosial dari 10% 
menjadi besar”.26  
Pernyataan tersebut bersyarat, jika isu politik identitas menguat di 

tingkat akar rumput Kota Bogor, maka dapat dipastikan strategi politik 
identitas digunakan partai politik serta kader-kadernya secara masif.

Selanjutnya sikap kedua, yakni sikap permisif partai politik pada saat 
ada peningkatan sentimen  identitas di tingkat masyarakat. Sikap ini memberi 
kesan  bahwa para aktor politik bersikap “main aman”.  Sikap ini dimaksudkan 
bahwa aktor politik tidak menutupi kemungkinan untuk melaksanakan program-
program yang meningkatkan toleransi, namun, ketika program-programnya 
tidak berhasil dan sentimen antar identitas di masyarakat tetap menguat, 
para aktor politik ini tidak akan bertindak banyak untuk memperbaiki atau 
mengadili mereka yang salah. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu 
Pendeta yang diwawancarai: 

“tapi saya bisa yakinkan, tokoh-tokoh kunci di Bogor ini ya 
baik tokoh masyarakat, agama, atau pemerintah, mereka tidak 
masalah soal perbedaan gitu ya, cuma kalau ada hal-hal yang 
mengganggu stabilitas, mereka juga nggak akan berani berbuat 
banyak. Artinya kan ada semacam ketakutan yang muncul kalau 
takut dianggap mendukung kelompok tertentu… belum siap gitu 
ya, main aman”.27 

26 Wawancara AP, Bogor, 9 April 2018
27 Wawancara DP, Bogor, 11 April 2018
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lemahNya KaPaSiTaS iNSTiTuSi PeNJaga ToleraNSi

Faktor lainnya yang mendorong digunakannya politik identitas di Kota 
Bogor adalah lemahnya kapasitas (baik secara pendanaan maupun kualitas 
sumber daya manusia) dari institusi-institusi yang ditugaskan menjaga 
kerukunan. Sebagai misal, lemahnya institusi keberadaan Forum Kerukunan 
Umat Beragama (FKUB). Salah satu narasumber yang diwawancarai Tim 
Peneliti mengungkapkan bahwa kini FKUB hanya aktif dalam hal memberikan 
rekomendasi penerbitan IMB rumah ibadah. Sementara dalam kasus 
penyelesaian masalah antara komunitas agama, terkesan FKUB hanya 
bertindak secara reaktif dan tidak memiliki upaya-upaya berkelanjutan untuk 
mencegah terjadinya masalah.  Narasumber tersebut melanjutkan bahwa: 

“[FKUB] cenderung seperti pemadam kebakaran, datang kalau 
sudah ada masalah. Usaha, terencana, strategis, sistematis itu 
belum dilakukan. Saya di FKUB makanya saya berani bilang hal 
yang demikian”.28  
Adapun salah satu permasalahan yang menghambat terselenggaranya 

program pencegahan masalah antar umat beragama yang berkelanjutan 
adalah kurangnya dana yang diberikan kepada FKUB. Seperti yang dijelaskan 
oleh salah satu narasumber: 

“...dana-dana di FKUB enggak terlalu oke, tapi berharap pada 
kerukunan. Padahal ini kan upaya besar yang tidak ringan…Dari 
dana kecil yang dialokasikan FKUB ini bisa menggambarkan 
sebetulnya kesungguhan [pemerintah] membangun kerukunan”.29  
Institusi lain yang teridentifikasi tidak cukup gigih dalam menjaga 

toleransi adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor. Walaupun 
institusi ini dalam beberapa tahun terakhir melakukan banyak usaha untuk 
meningkatkan kerukunan antar umat beragama, namun tidak jarang MUI 
menjadi sumber masalah kerukunan antar umat beragama juga. Hal ini 
sebagaimana diungkapkan oleh salah satu narasumber studi ini: 

“terkadang macem-macem hoax, tulisan, meme, dan itu dipercaya. 
Ternyata setelah diselidiki, siapa itu yang bikin, staf sekretariat 
MUI yang sekarang sudah digeser ke bagian perpustakaan”.30   
 

28  Wawancara DP, Bogor, 11 April 2018
29  Wawancara DP, Bogor, 11 April 2018
30  Wawancara KN, Bogor, 10 April 2018
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Insiden anggota MUI di atas, menunjukkan sentimen buruk antar-agama 
terkadang tidak dapat dihindari. Walaupun di tingkat atas, MUI memiliki 
ketua-ketua yang moderat dan progresif, namun MUI sendiri merupakan 
sebuah payung organisasi dari banyak Ormas agama di Bogor. Oleh karena 
itu, di lapisan bawah, MUI memiliki anggota dengan afiliasi yang beragam 
yang sulit untuk dikendalikan.

aPaTiSme maSyaraKaT yaNg TiNggi

Faktor ketiga yang mendorong digunakannya politik identitas dalam 
Pilkada Kota Bogor adalah tingginya tingkat apatisme di masyarakat Kota 
Bogor. Dijelaskan oleh responden bahwa di satu sisi, sifat apatisme ini memang 
baik, karena tingginya sifat apatisme masyarakat membuat tidak mudah bagi 
aktor-aktor politik maupun ulama untuk menggerakkan masyarakat Kota 
Bogor ke suatu tujuan tertentu. Namun di sisi lain, sifat ini justru mendorong 
berkembangnya sentimen antar identitas, khususnya karena dua hal.

Pertama, masyarakat Kota Bogor menjadi memiliki kecenderungan 
untuk tidak peduli terhadap masalah-masalah yang berkembang di komunitas 
mereka. Akibatnya masyarakat tidak responsif dalam menyelesaikan isu-
isu yang mungkin tereskalasi menjadi konflik antar identitas atau agama. 
Sebagaimana diungkapkan seorang anggota partai: 

“kadang-kadang di kota Bogor itu apatismenya tinggi. Jadi di 
sisi lain masyarakat dalam sistem kolektif dan komunal (untuk) 
menyelesaikan (masalah) bersama-sama tidak tumbuh”;31 
dan kedua, apatisme yang tinggi ini menyebabkan timbulnya prasangka-

prasangka buruk antar komunitas agama. Tanpa kepedulian yang tinggi 
antara satu sama lain, masyarakat tidak akan berupaya untuk mengklarifikasi 
prasangka yang dia miliki. Demikian ungkapan salah seorang narasumber: 

“apriori keagamaan itu selalu muncul kalau gak pernah ketemu. 
Harus sering ketemu, kita lihat kok dia nggak segala yang saya 
pikir, baru dari situ orang akan cair satu sama lain”.32 
Selanjutnya studi ini menemukan bahwa terdapat 2 hal yang berkontribusi 

pada tingginya apatisme masyarakat: pertama adalah fakta bahwa banyak 
dari masyarakat Bogor memiliki pekerjaan di Jakarta, sehingga jarang memiliki 
waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar atau di lingkungan 
mereka. Seperti ungkapan salah satu  peserta FGD: 

31  Wawancara AP, Bogor, 9 April 2018
32  Wawancara DP, Bogor, 11 April 2018
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“lebih dominan, hampir setengah lebih, masyarakat [Bogor] yang 
migrasi di siang hari. Artinya Senin sampai Jumat itu kota 
Bogor ditinggalin hanya 40% masyarakat. Selebihnya ke Jakarta, 
kemana bekerja. Artinya komunikasi dan interaksi mereka hanya 
pada malam hari, dan malam hari ini sudah istirahat”.33; 
dan kedua, adalah adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai 

secara sengaja membatasi interaksi-interaksi ini. Sebagaimana ungkapan 
seorang narasumber: 

“ruang-ruang [interaksi] ini yang saya pikir secara sengaja oleh 
kepentingan tertentu nih dibatasi, tidak boleh ucap selamat…
ya juga kebijakan misalnya, sekolah homogen dan perumahan-
perumahan homogen”.34 

FaKTor PeNghamBaT (diSaBliNg) PeNgguNaaN PoliTiK 
ideNTiTaS di KoTa Bogor
KomPoSiSi KoaliSi ParTai daN KaNdidaT

Faktor pertama yang menghambat adanya penggunaan strategi politik 
identitas adalah komposisi partai dan kandidat Paslon. Terdapat beberapa 
aspek yang perlu diperhatikan dari komposisi Paslon. Pertama, komposisi 
agama dari setiap Paslon cukup homogen. Dengan pengecualian calon Wakil 
Walikota Paslon 4, Sugeng Teguh Santoso, semua Paslon memeluk agama 
Islam. Fakta ini mengurangi insentif para Paslon untuk menyerang dengan 
basis agama, karena jika mereka menyerang identitas non-Muslim, mereka 
tidak akan tahu suara masyarakat Muslim yang sebelumnya akan diberikan 
kepada Paslon campuran (Muslim dan non-Muslim) akan berpindah ke Paslon 
Muslim yang mana. Hal ini senada dengan pernyataan seorang anggota 
partai politik: 

“saya kira ini sebuah pertaruhan. Kalo saya melakukan hal ini 
dengan hasil yang belum tentu sesuai dengan yang kita targetkan, 
lebih kita fokus membuat program yang bisa kita jual sesuai 
dengan [kebutuhan] masyarakat”.35 
Kedua, komposisi koalisi partai dan pekerjaan sebelum pencalonan 

masing-masing Paslon.  Aspek ini dapat dilihat bahwa mayoritas mereka 

33 Focus Group Discussion, Bogor, 5 April 2018
34 Wawancara DP, Bogor, 11 April 2018
35 Wawancara AP, Bogor, 9 April 2018
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memiliki dukungan dan latar belakang dari kelompok moderat. Paslon pertama, 
mengusung calon Wakil Walikota yang merupakan mantan Ketua Gerakan 
Pemuda Anshor Kota Bogor periode 2009-2015; organisasi pemuda milik 
Ormas Nahdlatul Ulama (NU) yang dinilai moderat. Paslon kedua, memiliki 
calon Walikota yang merupakan mustasyar Pengurus Cabang Nahdlatul 
Ulama (PCNU). Paslon ketiga, dapat dilihat sudah memiliki dukungan dari 
koalisi partai-partai yang cenderung dinilai “nasionalis” dan secara agama 
moderat (misal: Demokrat, Golkar, Nasional Demokrat). Paslon keempat, juga 
dilihat dari koalisi partainya, didukung oleh partai yang berpaham agama 
moderat, khususnya PDIP dan PKB, yang memiliki afiliasi kuat dengan NU. 

TidaK mudah mereKayaSa iSu ideNTiTaS di KoTa Bogor  

Faktor kedua yang menghambat digunakannya strategi politik identitas 
adalah keterbatasan (baik finansial maupun kemampuan sumber daya 
manusia) dari partai politik untuk mengembangkan isu yang dipandang dapat 
meningkatkan sentimen negatif antar identitas termasuk agama. Salah satu 
anggota partai mengungkapkan bahwa sesungguhnya masyarakat Kota Bogor 
sulit untuk tersulut isu politik identitas. 

“Dari survey kami, dari 100% masyarakat Bogor, yang Muslim itu 
83%, yang Muslim nya dalam tanda kutip identitas banget itu 
10% sementara yang 73% sisanya itu sangat moderat. Jadi kalo 
kita mau jual (politik identitas) itu sangat tidak laku.”36  
Oleh karena ini, perlu upaya yang sangat besar dari koalisi partai 

politik jika mereka ingin mengembangkan suatu  isu politik identitas  sebagai 
strategi  menarik mayoritas dari pemilih. Merekayasa isu politik identitas yang 
dapat mengubah pilihan suara mayoritas pemilih di Kota Bogor memerlukan 
dana yang sangat besar. Seperti ungkapan seorang anggota Parpol yang 
berhasil diwawancarai oleh Tim Peneliti: 

“jadi gini, kita butuh anggaran untuk menyampaikan sebuah 
gambaran, bukan [dalam arti] face to face yang harus kita 
berikan uang, tapi untuk menyampaikan pesan. Nah harganya 
itu besar untuk menyampaikan di Bogor...karena keraguannya 
[masyarakat] itu tinggi”.37  
Pernyataan responden ini senada dengan berbagai responden yang 

berasal dari partai politik di Kota Bogor, dimana mereka tidak memiliki 

36 Wawancara AP, Bogor, 9 April 2018
37 Wawancara RN, Bogor, 9 April 2018
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dana yang cukup untuk “merekayasa” isu identitas sebagai strategi  
pemenangan suara.  

Hal menarik yang ditemukan dalam studi ini adalah dana yang besar 
bukanlah satu-satunya hambatan dalam menciptakan isu identitas. Menurut 
anggota Parpol,selain membutuhkan dana besar, penciptaan isu identitas juga 
memerlukan keterampilan manajemen konflik dari pembuat isu. Keterampilan 
manajemen konflik adalah kemampuan individu atau tim pemenangan untuk 
memastikan bahwa ketegangan/konflik yang dihasilkan dari rekayasa isu 
identitas dapat dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan partai dan tidak 
melebar menjadi konflik yang tidak terkendali. Pandangan tersebut, telah 
dijelaskan oleh seorang responden: 

“cuman untuk melakukan sebuah rekaya isu itu kan tidak mudah 
dan membutuhkan banyak sumber daya manusia, kemudian 
[terkait] manajemen konfliknya, sejauh mana seorang pemimpin 
menciptakan konflik dan dia bisa menggunakan itu sesuai 
kepentingannya, kita tidak ada...Kader (kami) banyak dan militan, 
tapi untuk melakukan kegiatan semacam ini mereka ngga suka”.38 

KomuNiKaSi aNTar eliT PoliTiK yaNg KuaT

Faktor ketiga yang menghambat digunakannya strategi politik identitas 
adalah adanya komunikasi berkelanjutan di antara elit politik di Kota Bogor. 
Dengan adanya komunikasi yang berkelanjutan ini, dibangun sebuah rasa 
kekerabatan dan persahabatan antara elit politik yang membuat mereka 
sungkan untuk menggunakan strategi-strategi yang kurang etis (misal: politik 
identitas) dalam memenangkan Pilkada. Selain itu, dengan akrabnya dan 
seringnya interaksi antara ketua partai politik, prasangka buruk antara satu 
sama lain yang dapat berujung pada eskalasi konflik dapat dikurangi.

Interaksi antar elit politik di Kota Bogor dibangun melalui pertemuan-
pertemuan informal antara ketua partai politik. Seperti yang dijelaskan oleh 
salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, pertemuan-
pertemuan informal ini sering terjadi di cafe dan bersifat komplementer 
terhadap rapat dan pertemuan formal yang difasilitasi KPU:

“Sering pertemuan informal antara pimpinan partai politik baik 
partai politik islam maupun partai politik nasionalis ya, ini kan 
kadang-kadang ngobrol, ngopi… ngobrolin Pemilu bareng KPU, 
ngopi bareng KPU lah disini, kita nggak tempatkan, kita undang 

38 Wawancara AP, Bogor, 9 April 2018
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walikota bukan sebagai kepala daerah, dan wakilnya kita undang 
juga, kepala-kepala daerah, ketua partai, anggota dewan kita 
undang, dan masyarakat kita undang”.39 
Selain itu, interaksi juga dibangun melalui kelompok Whatsapp. 

Interaksi online ini merupakan sarana penting dalam komunikasi ringan 
yang membangun keakraban bersama. Seperti yang dijelaskan salah seorang 
anggota dialog kebijakan di Kota Bogor:

“...dibuat WA grup antar ketua partai itu adalah untuk meringankan 
pikiran kita, melepaskan kepenatan kita. Kita memang waktu 
Pilkada fokus untuk masing-masing, tapi habis Pilkada ya di 
grup kita bercanda-bercanda saja, tidak ada pembicaraan Pilkada 
sama sekali, hanya bercanda gurau saja”.40

oBServaSi haSil PilKada WaliKoTa Bogor 2018
Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bogor 2018 berakhir 

dengan aman dan damai. Dari hasil perhitungan KPU, Paslon Badra, Bima 
Arya Sugiarto dan Dedie A. Rachim menang dengan suara 43.64% dan 
diikuti oleh Paslon Bogor Kahiji dengan suara 31.03%, lalu Paslon Dadang 
STS dengan suara 12.81%, dan kemudian Paslon ESA dengan suara 12.52%. 
Dengan ini, Bima Arya Sugiarto berhasil melanjutkan jabatannya ke masa 
kedua. Menanggapi kemenangan ini, tidak terdapat protes terhadap KPU 
Kota Bogor maupun intensifikasi gerakan protes berdasarkan identitas agama  
atau etnis.

Perlu dicatat juga bahwa hingga akhir masa kampanye, tidak ada 
eskalasi penggunaan isu identitas politik yang signifikan di masyarakat 
Kota Bogor. Memang, tidak dapat dipungkiri, bahwa di tingkat akar rumput 
isu identitas tetap berkembang. Walaupun demikian, isu-isu tersebut tidak 
pernah menjadi diskursus utama masyarakat Kota Bogor yang muncul saat 
membahas pasangan calon yang mereka pilih. Seperti yang dijelaskan di FGD, 
diskusi utama yang diangkat oleh partai politik dan dibahas oleh masyarakat 
tetaplah isu-isu program seperti kemacetan, Sistem Satu Arah, dan angkot.

Dari hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Bogor 2018, dapat 
dilihat bahwa resiliensi masyarakat Kota Bogor terhadap isu politik identitas 
cukup tinggi. Hal ini dapat disimpulkan dari 4 fakta. Pertama, bahwa satu-

39 Wawancara UK, Bogor, 9 April 2018
40 Dialog Kebijakan, Bogor, 14 Mei 2018
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satunya pasangan calon yang mengusung calon agama Kristen (Paslon 
Dadang STS yang mengusung calon Wakil Walikota Kristen, Sugeng Teguh 
Santoso) menempati posisi suara terbanyak ketiga dengan jumlah suara 
12.81%, di atas Paslon ESA dengan jumlah suara 12.52% yang mengusung 
pasangan calon beragama Muslim-Muslim. Dengan asumsi bahwa identitas 
politik merupakan strategi efektif dalam menggerakkan suara masyarakat, 
maka seharusnya Paslon Dadang STS ini mendapatkan urutan suara terendah 
dalam Pemilu Walikota 2018. Namun, hal ini tidak terjadi.

Tabel 3. Hasil Pilkada Kota Bogor 2018

Sumber: KPU, 2018 (https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/
penetapan/t2/jawa_barat/kota_bogor)

Kedua, bahwa yang memenangkan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota 
Kota Bogor 2018 adalah Paslon Badra yang diusung oleh partai-partai yang 
dinilai nasionalis (mis. Demokrat, Golkar, Nasional Demokrat) dan dekat 
dengan Presiden yang dianggap oleh berbagai Ormas Islam beraliran keras 
sebagai anti-Islam. Jika diasumsikan bahwa strategi politik identitas Islam 
efektif untuk menggerakkan suara masyarakat, seharusnya Paslon Bogor 
Kahiji, Paslon yang didukung oleh partai yang, di tingkat nasional, cenderung 
berafiliasi dengan gerakan Islam konservatif-lah (mis. Gerindra, PKS) yang 
menang. Namun, hal ini tidak terjadi, dan justru jarak suara antara Paslon 
Badra dan Paslon Bogor Kahiji cukup  jauh (12.61%).

Ketiga, bahwa afiliasi masyarakat Kota Bogor terhadap suatu partai 
dan juga ideologinya sangatlah cair. Dapat dilihat dari beberapa Pemilu 
ke belakang bahwa tidak ada pola pemilihan partai dan ideologi (Islamis 
ataupun nasionalis) yang jelas di Kota Bogor. Dalam Pemilu legislatif 
tahun 2009, partai yang menang adalah Partai Demokrat, namun hal ini 
berubah drastis pada Pemilu legislatif tahun 2014 dimana Partai Demokrat 
memiliki penurunan kursi paling signifikan dibandingkan dengan partai-partai 
lainnya (kehilangan 2/3 dari kursinya pada tahun 2009). Terlebihnya, calon 

Achmad Ru’yat & Zaenul Mutaqin

Edgar Suratman & Sefwelly Gynanjar D.

Bima Arya S. & Dedie A. Rachim

Dadang Iskandar & Sugeng Teguh S.

153.407

61.871

215.708

63.335

31,03%

12,52%

43,64%

12,81%

              Nama Paslon                   Perolehan Suara         Persentase
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dari partai yang mendapatkan kursi tertinggi pada Pemilu legislatif tahun 
2014 (PDI Perjuangan dengan 8 kursi), pada Pemilu Walikota Bogor tahun 
2018 mendapatkan suara yang relatif rendah (Paslon Dadang STS hanya 
mendapatkan 12.81%). Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu  
2009-2018, pilihan masyarakat Kota Bogor sangat cair dalam memilih 
partai dan tidak mudah terkotakkan dalam dikotomi ideologi partai Islamis  
ataupun nasionalis.

Tabel 4. Perolehan kursi partai di DPRD Kota Bogor.

Sumber: KPU Kota Bogor, tahun 2009 dan 2014 (diolah).

Keempat, bahwa aktor-aktor Ormas agama beraliran keras tidak berhasil 
mengangkat isu sentimen antar umat beragama di Kota Bogor, sehingga 
rasionalitas pemilih tetap terjaga. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan 
fokus aktor-aktor Ormas beraliran keras ini cenderung terserap ke Pilkada 
Bupati Kab. Bogor. Dijelaskan oleh beberapa anggota FGD bahwa kini ketua tim 
sukses Paslon ke-5 di Pemilu Bupati Kab. Bogor adalah Ketua Persaudaraan 
Alumni 212 dan Ketua Tamasya Al-Maidah. Seperti yang dijelaskan oleh 
salah satu anggota NU: 

“Sekarang ini di [Pilkada] bupati yang genting. Al-Khathath dan 
Noor Sukma ketuanya, dan itu [afiliasi gerakan] 212 semua. Kalau 
di kota, nggak tau ya mungkin di kota kecewa tapi karena Noor 
Sukma gagal dicalonkan”.

PDIP
GOLKAR
DEMOKRAT
PAN
GERINDRA
PPP
PKS
PBB
HANURA
PKB
PKNU
NASDEM
PKPI

Total

6
6
15
2
2
3
7
1
3
0
0
0
0

45

(13,33)
(13,33)
(33,33)
(4,44)
(4,44)
(6,66)
(15,55)
(2,22)
(4,44)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)

(100)

(17,78)
(13,33)
(11,11)
(6,66)
(13,33)
(11,11)
(11,11)
(2,22)
(8,88)
(2,22)
(0,00)
(2,22)
(0,00)

(100)

8
6
5
3
6
5
5
1
4
1
0
1
0

45

          Nama Partai                              Periode (%)
                                        2009-2014                2014-2019
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Di lain sisi, dari hasil Pilkada Kota Bogor 2018, dapat disimpulkan 
juga bahwa kemenangan Bima Arya tidak dapat diatribusikan kepada isu 
identitas politik. Bukan hanya karena fakta bahwa Paslon Dadang STS, yang 
memiliki Calon Wakil Walikota beragama Kristen, dapat mendapatkan suara 
terbanyak ke-3 di atas Paslon ESA yang memiliki calon beragama Islam-
Islam, namun juga karena memang Politik Identitas bukan menjadi strategi 
utama kampanye Paslon Badra, Bima Arya – Dedie A. Rachim. Seperti yang 
diutarakan salah satu anggota tim sukses Paslon Badra, 

“…jadi persepsi gitu aja, ‘kalau bisa beresin atau hilangin angkot 
aku pilih kamu’, ‘kalau SSAnya diubah saya pilih’ kan itu banyak 
[yang] pandangan-pandangannya [seperti] itu. Banyak. Saya juga 
sebagai ketua tim pemenangan saya bilang sama Paslon saya, 
kan itu ada banyak salah satu syaratnya. Kalau SSA-nya berubah 
kan banyak yang pilih.”

CaTaTaN aKhir 
Sejarah priangan menunjukkan politik identitas, khususnya yang berbasis 

agama (Islam) dan etnisitas, terkait erat dengan pergulatan memperoleh 
kekuasaan. Perspektif ini menempatkan sejarah Islam dalam bingkai dialektika 
wacana agama dengan kekuasaan. Perjuangan masyarakat Islam dengan 
menggunakan agama sebagai payung ideologi politik identitas terus berlanjut 
sejak masa kolonial hingga saat ini. Penyelenggaraan Pilkada sebagai arena 
perjuangan untuk memperoleh kekuasaan menjustifikasi penggunaan politik 
identitas khususnya Agama Islam.  

Banyak faktor yang mendorong penggunaan politik identitas dalam 
Pilkada Kota Bogor, diantaranya adalah pandangan politik pragmatis, apatisme 
masyarakat yang tinggi, dan lemahnya kapasitas institusi penjaga toleransi. 
Hal menarik yang terjadi di Kota Bogor adalah pentingnya peran Ormas 
Islam beraliran keras dalam menyulut dan membuat momentum penguatan 
sentimen antar-agama. Melalui momentum inilah partai politik dapat bergerak 
dan secara efektif memanfaatkan strategi politik identitas. 

Meski demikian, kesadaran bahaya yang terkandung dalam penggunaan 
politik identitas sudah hadir dalam masyarakat Kota Bogor. Konteks 
sosial masyarakat Kota Bogor yang heterogen juga membatasi efektivitas 
penggunaan politik identitas dalam Pilkada. Rasionalitas masyarakat yang 
mengaitkan kepemimpinan kepala daerah dengan manfaat yang diperolehnya 
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telah berhasil meredam efektivitas eksploitasi sentimen primordial dalam 
kemasan politik identitas. 

Kota Bogor menghadapi perjuangan yang rumit dalam pengelolaan 
politik identitas, terutama dalam konteks Pilkada. Disatu pihak masyarakat 
dan elit politik berusaha membatasi penggunaan politik identitas, namun di 
lain pihak  pragmatisme politik dan dorongan kelompok garis keras dalam 
pemanfaatan politik identitas untuk memperoleh kekuasaan semakin menguat. 
Tanggung jawab untuk menyantuni pluralisme dan rasionalitas masyarakat 
Bogor dalam memilih pemimpinnya diharapkan dapat meredam penggunaan 
politik identitas, serta menempatkan politik identitas bukan sebagai alat yang 
dapat menentukan kemenangan dalam Pilkada.

Oleh karenanya, merujuk studi kasus Kota Bogor, studi ini memberikan 
rekomendasi untuk menekan penggunaan politik identitas dalam Pilkada 
melalui, antara lain; penegakan regulasi Pemilu terkait penggunaan isu SARA 
dalam kampanye; mendorong partisipasi berbagai kelompok agama untuk 
mengadvokasi pentingnya toleransi dan anti-identitas politik; meningkatkan 
pertemuan antara Ormas Islam moderat dengan masyarakat; meningkatkan 
ruang interaksi dan diskusi publik antar-agama; meningkatkan peran FKUB 
dalam urusan keagamaan; mengadakan dialog dan komunikasi antar tokoh; 
dan melakukan penindakan pelanggaran.
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Dengan total luas wilayah sebesar 712,480 km2 dan jumlah pulau 
sebanyak 1.412 yang dihuni 1.715.548 jiwa dalam sebaran 12 kabupaten 
dan 2 kota, Maluku merupakan cerminan dari heterogenitas dan pluralitas 
masyarakat di Indonesia. Selain kondisi geografis dan administratif 
tersebut, secara demografis dan sosial-budaya terdapat kurang lebih 130  
bahasa lokal.

Dari sisi etnisitas, masyarakat di Provinsi Maluku, menurut catatan 
Pemerintahan Provinsi Maluku (Sianturi, 2017) bisa dikelompokan ke dalam 
etnis keturunan Alifuru atau etnis asli Maluku yang dianggap mayoritas, 
beberapa etnis minoritas (seperti keturunan Eropa, Arab, Tionghoa) dan 
beberapa etnis pendatang (seperti Jawa, Bugis, Buton dan Makassar). 
Sedangkan dari aspek agama, terdapat agama Islam (50,61%); Kristen 
Protestan (41,40%); Katolik (6,76%); Hindu (0,37%); Buddha (0,02%), Khong 
Hu Chu (0,01%); dan lain-lain (0.84%). Semua atribut demografi dan sosial 
budaya di atas membentuk “identitas” masyarakat di Provinsi Maluku.
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Tabel 5. Penduduk Provinsi Maluku berdasarkan Agama yang Dianut (%)

Sumber: BPS, 2010

Keberagaman identitas, terutama dari aspek etnis dan agama bukan 
semata-mata warisan “asli” masyarakat Maluku, tetapi merupakan pengaruh 
dari proses akulturasi dengan bangsa dari negara lain terutama terkait 
kepentingan ekonomi atau perdagangan. Maluku dikenal sebagai sebuah 
provinsi yang memiliki kekayaan alam terutama rempah-rempah yang sangat 
melimpah. Kondisi tersebut menarik perhatian negara lain, seperti pedagang 
dari Tiongkok, Arab, maupun negara kolonial (seperti: Portugis, Spanyol, 
Inggris dan Belanda) yang terkenal dengan sebutan VOC (sebuah kongsi 
perdagangan). Belanda merupakan negara yang paling mendominasi dan 
paling lama‘ menjajah’ masyarakat di Maluku.

Meskipun komposisi demografis di atas mencerminkan masyarakat 
yang multikultur, akan tetapi, pada dasarnya masyarakat Maluku mempunyai 
kesamaan-kesamaan nilai budaya sebagai representasi kolektif. Sebagai misal, 
Siwalima yang dilihat sebagai world view dan common values masyarakat 
Maluku tentang kehidupan bersama dalam kepelbagaian (Sianturi, 2017). 
Selain itu, terdapat pranata budaya (seperti budaya Masohi, Maren dan Pela 
Gandong) yang menekankan pada aspek harmoni, tolong menolong, dan 
kehidupan yang penuh kedamaian. 

Meskipun ada pranata dan nilai-nilai lokal yang mengikat kehidupan 
bersama di dalam masyarakat Maluku, kondisi tersebut tidak menjamin 

Nama
Kabupaten/Kota

Maluku
Tenggara Barat

Maluku 
Tenggara

Maluku Tengah

Buru

Kepulauan Aru

Seram Bagian
Barat

Seram Bagian
Timur

Maluku Barat
Daya

Buru Selatan

Kota Ambon

Kota Tual

Provinsi Maluku

5,46

28,93

61,85

84,85

29,97

60,31

95,01

1,62

65,27

38,77

74,91

50,61

61,16

26,37

36,39

7,98

59,84

38,80

2,64

97,69

29,27

57,99

18,83

41,40

33,05

44,18

0,82

0,82

9,32

0,66

1,49

0,59

0,45

2,40

5,79

6,76

0.07

0,36

0,29

2,21

0,05

0,02

0,41

0,01

1,55

0,13

0,08

0,37

0,01

0,00

0,01

0,03

0,03

0,01

0,02

0,01

0,00

0,04

0,01

0,02

0,00

0,00

0,36

3,69

0,01

0,00

0,03

0,03

1,58

0,01

0,00

0,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,24

0,15

0,27

0,37

0,75

0,20

0,40

0,06

1,88

0,66

0,37

0,43

0,00

0,01

0,01

0,03

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

islam     Kristen    Katolik    hindu    Budha lainnya

agama (%)

Khong
hu Chu

Tidak 
Terjawab

Tidak 
ditanya
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bahwa masyarakat Maluku bebas dari potensi konflik. Dalam sejarah Maluku, 
intrusi dari negara atau bangsa lain tidak saja mempunyai kepentingan 
ekonomi semata-mata, namun juga kepentingan “ekspansi” keagamaan dan 
politik untuk secara absolut memegang kendali pemerintahan terhadap 
“daerah jajahannya”. Dari sisi ekspansi keagamaan, bangsa Arab berkontribusi 
menyebarkan Agama Islam, bangsa Spanyol menyebarkan Agama Katolik, 
dan bangsa Portugis serta Belanda menyebarkan Agama Kristen. 

Strategi kolonial untuk melakukan ekspansi keagamaan dan politik 
inilah yang kemudian berkembang menjadi strategi mengkotak-kotakan 
masyarakat berdasarkan agama, dengan kata lain, strategi “devide et impera”,  
yang berujung pada segregasi masyarakat, termasuk secara spasial, dimana 
ada satu agama diuntungkan secara ekonomi dan politik, sedangkan yang 
lain dirugikan atau menjadi kelompok yang marginal. Disinilah agama mulai 
dipakai sebagai alat politik (politisasi agama). Agama sebagai suatu identitas 
mulai dimanipulasi sebagai strategi yang menguntungkan kepentingan 
kolonial. Dengan berjalannya waktu, pemakaian identitas sebagai alat politik 
atau alat untuk meraih kekuasaan menjadi suatu hal yang dianggap biasa 
di Provinsi Maluku. 

Sebagai balasnya, emakaian politik identitas dalam perebutan 
kekuasaan juga dimanfaatkan sebagai sebuah momentum pihak yang selama 
ini “dirugikan” sebagai akibat dari kebijakan warisan kolonial untuk unjuk gigi 
atau “balas-dendam” untuk mendapatkan pengaruh atau kekuasaan.  Hal 
ini sebagaimana terungkap oleh seorang peserta kelompok diskusi terfokus 
(FGD) di Ambon yang membahasakan politik identitas sebagai 

“bangkitnya kesadaran politik kelompok atau identitas tertentu”;41 
kini, identitas sudah menjadi suatu gerakan politik.
Dalam konteks di  Maluku, politik identitas telah menjadi suatu 

kompleksitas dimana berbagai macam identitas dimainkan sebagai alat politik, 
termasuk dalam Pemilihan Daerah (Pilkada). Selain definisi sebelumnya yang 
sudah disebutkan, pengetahuan atau awareness masyarakat tentang definisi 
politik identitas kembali berhasil digali dalam penelitian ini sebagaimana 
diungkapkan seorang informan kami:   

”...menurut saya politik identitas adalah orang yang menggunakan 
kekuatan dan kemampuan identitas untuk mencapai tujuan 
kesuksesan di politik. Identitas kan luas ya, identitas ini tergantung 

41 Focus Group Discussion, Ambon, 18 April 2018
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kondisi wilayah, kalau di Maluku identitasnya cukup banyak”.42

Dari definisi secara “emic” di atas, dapat dipahami bahwa identitas di 
Maluku adalah suatu hal yang hybrid. Seorang informan di salah satu FGD 
mengungkapkan bahwa: 

“identitas di Provinsi Maluku ibarat kue lapis, dimana satu jenis 
identitas melekat pada identitas yang lain, sehingga sulit untuk 
dilepaskan.  Identitas akan mengakar dari desa atau kampung, 
lalu etnis, agama dan seterusnya.”43   
Suburnya pemakaian identitas dalam politik, seperti telah menjadi 

suatu “trade-mark” bagi masyarakat di Maluku ini dengan meletupnya konflik 
berbasiskan keagamaan; antara Islam dan Kristen yang terjadi tahun 1999-
2002. Konflik tersebut telah mengakibatkan 5.000-9.000 orang meninggal 
dunia, 300.000-700.000 orang kehilangan tempat tinggal, serta 29.000 rumah 
dan ratusan masjid dan gereja dirusak (Schulze, 2002).

Konflik yang mulai terjadi di Kota Ambon dan menyebar ke beberapa 
kota/kabupaten di Provinsi Maluku ini disinyalir beberapa ahli bukan murni 
“konflik agama”, melainkan strategi provokasi yang terorganisir yang digerakan 
di tingkat pusat paska jatuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden 
Soeharto yang otoriter. Selain itu, ada juga alasan ketimpangan ekonomi 
antar agama dan etnis tertentu yang memicu konflik tersebut. 

Inisiasi perdamaian melalui Deklarasi Malino di tahun 2002 sedikit banyak 
telah berkontribusi mendatangkan stabilitas di Maluku. Di dalam deklarasi 
tersebut terdapat kesepakatan tidak tertulis agar dilakukan “perimbangan” 
kekuasaan atau cross-religious pairing yang didasarkan agama melihat 
demografi Maluku yang multi agama, khususnya Kristen dan Islam. Selain itu, 
ada juga konsensus informal tidak mengikat yang “menjatahkan” masa tugas 
Gubernur Maluku 10 tahun untuk yang beragama Islam dan 10 tahun untuk 
yang beragama Kristen.

Selain konsensus-konsensus tersebut di atas, sering juga diutarakan 
kearifan lokal masyarakat Maluku di masa konflik, yaitu Pela (dan) Gandong. 
Pela Gandong adalah sebuah konstruksi interaksi kemasyarakatan yang 
berdasarkan kepentingan dan hubungan darah.  Idealnya, Pela Gandong 
ini dapat berfungsi sebagai sebuah mekanisme untuk mencegah konflik 
berbasiskan identitas.44 Meskipun perdamaian akhirnya terjadi segregasi 
spasial antara masyarakat Kristen dan Islam tetap berlanjut sampai saat ini.    

42 Wawancara  MM, Ambon, 19 April 2018
43 Focus Group Discussion, Ambon, 18 April 2018
44 Di bagian lain di tulisan ini akan menjelaskan konsep Pela Gandong secara lebih dalam
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Terlepas dari berbagai alasan yang dapat dipakai untuk menjelaskan 
faktor pemicu konflik di Maluku tahun 1999, dari tragedi berdarah tersebut 
masyarakat mulai belajar bahwa memakai identitas dalam perjuangan politik 
merupakan suatu hal yang wajar:

”...aspek agama dalam politik di Maluku ini sudah inheren, terlebih 
lagi ditegaskan pada pasca konflik [Maluku 1999-2002], polarisasi 
itu makin terbuka, tidak bisa dihindari.”45 
Di era pasca kolonial di Maluku, identitas ibarat dipakai sebagai sebuah 

“strategi revolusioner” untuk mengubah struktur sosial, politik dan agama 
masyarakatnya.  Dimana atribut agama dan etnis mempunyai peran yang 
krusial. Hal ini didukung dengan terbukanya iklim “kebebasan” sebagai buah 
reformasi setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang otoriter.  Atribut 
berbau SARA dan primordial yang selama ini “ditekan” pemerintahan Orde 
Baru mulai bebas diekspresikan.  

Pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia mulai memasuki 
alam demokrasi dimana pemilihan umum secara langsung baik di level 
nasional maupun daerah dianggap sebagai suatu prestasi. Hanya saja, trend 
pemakaian identitas politik di Pemilu dan Pilkada juga disinyalir meningkat di 
era demokrasi ini. Untuk konteks di Maluku, seperti yang disinggung di atas, 
politik identitas dalam Pilkada sudah terjadi sejak era Orde Baru dimana 
ada gerakan “Islamisasi” dalam intrusi birokrasi dan pemerintahan. Hal ini 
yang telah menimbulkan sensitivitas dengan pemeluk agama lain, khususnya 
Kristen dan sekaligus pemicu konflik di masyarakat sampai saat ini.

Untuk itu, perhelatan Pilkada Gubernur Maluku di bulan Juni 2018 
akan menjadi suatu tantangan bagaimana politik identitas ini bermanifestasi. 
Bagian ini hendak memetakan atribut identitas 3 pasangan Calon Pilkada 
Gubernur, serta strategi untuk meraih kemenangan.  Tidak itu saja, juga akan 
dijelaskan faktor-faktor pemicu (enabling) dan penghambat (disabling) politik 
identitas di Provinsi Maluku ini.

Secara lebih jelas, meskipun politik identitas merupakan suatu 
keniscayaan, enabling factors akan menjelaskan beberapa faktor yang 
“menyuburkan” pemakaian politik identitas di Maluku, sedangkan disabling 
factors menjelaskan faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dipakainya 
politik identitas sebagai alat yang melemahkan kohesi sosial masyarakat dan 
pemicu terjadinya konflik di Maluku.  Kaitan antara enabling dan disabling 
factors sangatlah erat di mana satu mempengaruhi yang lain.

45 Wawancara FR, Ambon, 17 April 2018
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aTriBuT ideNTiTaS, Pela gaNdoNg, daN STraTegi PoliTiK PaSloN 
guBerNur maluKu 2018

Sudah disebutkan sebelumnya, pemakaian politik identitas dianggap 
sebagai suatu hal yang wajar dalam proses politik termasuk juga pemilihan 
kepala daerah di Provinsi Maluku. Pemakaian atribut agama sangatlah 
menonjol dalam hal ini seperti dikatakan salah satu informan:

”...dibanyak survei yang dilakukan untuk kebutuhan Pilkada, 
dukungan di kantong-kantong Islam itu cenderung memberikan 
dukungan politiknya di figure calon kepala daerah yang latar 
belakangnya Islam, yang Kristen di wilayah Kristen banyak 
memberikan dukungan ke calon yang Kristen.”46

Pengalaman dengan Pilkada-Pilkada terdahulu di Maluku sudah 
memperlihatkan pemakaian politik identitas.  Di jaman Orde Baru, pada 
tahun 1992 diangkat Gubernur Muslim pertama, yaitu Saleh Latuconsina.  
Pemerintahan Orde Baru memiliki “misi” untuk melakukan Islamisasi di Maluku.  
Selama ini, jabatan strategis di pemerintahan di pegang orang Kristen.  
Dengan demikian, Latuconsina bertugas menangani “ketidakseimbangan” 
masa lalu dalam alokasi posisi-posisi dan sumber daya. Dia mempercepat 
pengangkatan para Muslim ke eselon-eselon  birokrasi yang lebih tinggi. 
Nominasi ini kian mempolitisasi identitas agama (Bertrand, 2012).

Sebagai contoh kasus yang lain, dampak dari Deklarasi Malino, para 
kandidat pemimpin lokal di Maluku cenderung “berpasangan” secara lintas 
agama (Kristen-Ambon).  Misalnya di Pilkada Gubernur tahun 2008, salah 
satu kandidat Gubernur Karel Ralahalu yang beragama Kristen yang akhirnya 
terpilih mengambil pasangan Said Assagaff yang beragama Islam yang 
sekaligus sebagai birokrat senior yang sangat berpengalaman. 

Pasangan ini juga memanfaatkan PDIP, yang dikenal sebagai partai 
basisnya orang Kristen dan partai berbasiskan nasional lainnya, seperti : 
PDK, PD, dan GPM (Gereja Protestan Maluku). Pasangan ini didukung partai 
berideologi Islam, seperti: PKB dan PBB untuk meraih kemenangan dan 
dukungan.  Selain unsur keagamaan, Karel juga memanfaatkan unsur etnis 
dan budaya yaitu Pulau Ambon, Haruku, Saparua dan Nusalaut. Di pulau-
pulau tersebut dihuni marga/klan yang punyai posisi kuat secara politik dan 
ekonomi di masa Orde Baru (Tomsa, 2009). Jadi disini ada identitas teritorial 
yang dimanfaatkan juga disini.

46  Wawancara FR, Ambon, 17 April 2018
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Melihat sejarah Provinsi Maluku yang heterogen dan pernah mengalami 
sejarah konflik yang berbasiskan agama, maka patut di waspadai potensi 
konflik yang berbasiskan identitas di provinsi ini.  Menurut data dari 
National Violence Monitoring System (NVMS) yang diprakarsai Bank Dunia, 
dibandingkan dua kota lainnya, yaitu Bogor dan Palangkaraya, dari tahun 
1997-2015 jumlah kasus konflik yang berbasiskan identitas lebih banyak 
terjadi di Kota Ambon (lihat grafik 1).  Di tahun 1999-2002 ada sekitar 
175 kasus dan bisa dijelaskan kondisi tersebut terkait dengan konflik yang 
berbasiskan keagamaan. 

Grafik 1. Konflik yang berbasiskan identitas di beberapa daerah.

 

Sumber: National Violence Monitoring System (NVMS)

Dari pengalaman konflik berbasiskan identitas di masa lalu, bagaimana 
proyeksi untuk Pilkada Gubernur 2018 mendatang? Apakah politik identitas 
tetap akan digunakan sebagai strategi pemenangan? Atribut identitas apa 
yang menonjol untuk digunakan? Meskipun di atas sudah dijelaskan dari 
hasil survey bahwa pemilih Islam akan memilih calon pemimpin Islam dan 
pemilih Kristen akan memilih calon pemimpin Kristen, perilaku politik pemilih 
bukan suatu hal yang linear. Artinya, bisa terjadi anomali-anomali yang 
dapat memutar-balikan kalkulasi matematis perilaku “rasional” pemilih.  
Anomali-anomali ini, kemudian berusaha dimanfaatkan para kandidat Gubernur 
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yang maju dalam Pilkada  mendatang. 
Sebagai contohnya, mengajukan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur 

yang “satu agama dan etnis” jelas bukan pilihan yang rasional melihat 
komposisi demografi masyarakat Maluku yang multi-agama dan multi-etnis. 
Dengan demikian “perimbangan” atau “cross-religious pairings” merupakan 
syarat minimal untuk “bertanding”. Menurut, seorang anggota Tim Sukses 
Paslon Gubernur Maluku 2018, perimbangan secara agama dipakai sebagai 
benteng supaya isu agama tidak digunakan secara berlebihan atau 
menghindari hegemoni politik satu agama. Strategi ini juga sebagai upaya 
untuk memecah suara. 

Hanya saja kunci kemenangan tidak bisa hanya dengan mengandalkan 
penonjolan atribut identitas semata. Menonjolkan “agama” sebagai strategi 
kampanye justru dapat menjadi boomerang melihat trauma konflik agama 
di tahun 1999-2002. Kalaupun Paslon menang karena “elemen agama” hal 
ini dapat dikategorikan sebagai bonus semata karena ada banyak faktor-
faktor lain yang akan menentukan pilihan masyarakat untuk memilih  
kandidat tertentu.

Untuk Pilgub 2018 tahun ini, terdapat tiga pasangan calon Gubernur 
dan Wakil Gubernur yaitu (1) Said Assagaff-Andreas Rentanubun (Santun); (2) 
Murad Ismail-Barnabas Ono (Baileo) dan (3) Herman Koedoeboen-Abdullah 
Vanath (Hebat).  Herman Koedoeboen, Abdullah Vanath dan Said Assagaf 
adalah pemain “lama” di Pilgub Maluku 2013. Waktu itu Abdullah Vanath 
berpasangan dengan Paslon Wakil Gubernur Martin Maispaitella. Sementara 
itu, Herman Koedoeboen berpasangan dengan Daud Sangadji dan Said 
Assagaff  berpasangan dengan Zeth Sahuburua. Ada 5 pasang Paslon 
Gubernur dan Wakil Gubernur di tahun itu. Di putaran pertama, pasangan 
Abdullah Vanath berhasil meraih suara terbanyak disusul pasangan Said 
Assagaff. Di putaran kedua atau terakhir akhirnya dimenangkan Said Assagaff 
dan Zeth Sahuburua.
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Tabel 6. Atribut identitas Paslon Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Maluku

Sumber: Data dikompilasi oleh penulis

Tabel 6 di atas memberikan informasi tentang berbagai macam 
atribut identitas yang dapat digerakkan sebagai strategi pemenangan ketiga 
pasangan tersebut, baik dari segi agama, etnis, wilayah, afiliasi pekerjaan dan 
dukungan partai. Selain atribut-atribut identitas tersebut, ada juga kearifan 
lokal Pela (dan) Gandong sebagai sebuah identitas. Seorang PNS dan Tokoh 
Agama Islam melihat Pela Gandong sebagai sebuah identitas yang sekaligus 
dapat dipakai sebagai input dan sumber daya dan modalitas politik.

Secara khusus, tidak ada satu definisi yang baku tentang Pela Gandong. 
Namun menurut Wenno dan Akihary (2010) Pela Gandong adalah hubungan 
kerjasama saling menguntungkan di antara masyarakat tanpa melihat latar 
belakang perbedaan suku, agama, ras dan sebagainya. Pela Gandong dapat 
juga disebut sebagai suatu perserikatan atau sistem persahabatan antara 
beberapa buah kampung atau negeri atau suatu hubungan persaudaraan 
antara seluruh penduduk dari dua desa atau lebih berdasarkan adat (Colley 
dalam Wenno dan Akihary, 2010).

Meski Pela Gandong sering disambungkan sebagai satu kesatuan 
“kata”, namun sebetulnya ada dua pengertian yang sedikit berbeda antara 
Pela dan Gandong.  Menurut seorang Tokoh Agama Islam, Pela adalah suatu 
konstruksi sosial hubungan kemasyarakatan berdasarkan “kepentingan” atau 
kebutuhan. Jadi hubungan ini ada manfaat baik secara politik, sosial maupun 
ekonomi. Dengan demikian, Pela merupakan socially constructed.  Sedangkan 
untuk “kata” Gandong itu sendiri, lebih ke hubungan yang didasari ikatan 
darah atau lebih ke ascribed status.  Jadi nuansa ikatan Gandong cenderung 
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lebih kuat dari Pela karena ikatan darah ini, meski terjadi di antara individu 
yang berbeda agama. 

Akibat inkulturasi budaya, terkadang dalam 1 marga bisa diisi anggota 
keluarga dari agama yang berbeda. Jadi, mekanisme Gandong ini menganut 
paham untuk tidak berkonflik meski berbeda identitas (agama, suku, etnis) 
karena ada ikatan darah. Ikatan, khususnya Pela dan Gandong selalu berusaha 
dipelihara melalui upacara-upacara atau pertemuan-pertemuan yang disebut 
Panas Pela. Sering juga upacara untuk memanaskan Pela diikuti sumpah 
darah atau minum darah.

Mengapa Pela dan Gandong dapat menjadi suatu modalitas politik 
dalam Pilgub selain daripada manipulasi atribut lainnya? Karena potensinya 
yang besar untuk mendukung seorang Paslon tanpa melihat atribut 
etnis maupun agama. Misalnya, tawaran kepada Said Assagaff dipastikan 
mempunyai beberapa Pela dan Gandong. Pelanya bisa dikonstruksikan 
berdasarkan “kepentingan”, ekonomi dan politik. Orang yang pernah ditolong 
Said mempunyai kewajiban untuk membalas bantuannya dengan memilihnya. 
Bila identitas sudah dikaitkan dengan Pelanya atau Gandongnya, atribut 
perbedaan etnis dan agama secara teori sudah tidak berlaku lagi. Untuk itu, 
agar ikatan Pela dan Gandong tetap kuat harus senantiasa “dipanaskan”.

Dengan demikian, meskipun Pela dan Gandong dapat dipakai sebagai 
alat pemersatu, tetapi bisa juga menjadi alat pemecah belah. Dengan kata 
lain, Pela dan Gandong bisa menjadi alat perekat, tetapi bisa juga sebagai 
alat untuk menimbulkan konflik.  Seperti yang nanti akan dijelaskan, ada 
kecenderungan “ikatan adat” mulai dikalahkan oleh solidaritas agama. 
Misalnya saja, seorang Muslim mempunyai kedekatan Pela dengan seorang 
Kristen, lalu yang lain menggunakan identitas agama untuk bisa memenangkan 
seorang Paslon. sedangkan yang lain menggunakan identitas Pela, tentu saja 
antara dua identitas ini saling kontradiksi dan potensi menghasilkan konflik. 
Pertanyaanya ikatannya kuat yang mana: ikatan adat (Pela) atau agama?

Kembali ke permasalahan atribut identitas Paslon Pilgub 2018, meskipun 
“cross-religious pairing” dianggap sebagai suatu strategi perimbangan 
kekuasaan, khususnya dari aspek agama, dari hasil wawancara dengan 
narasumber di Kota Ambon. Dengan demikian, terdapat dua konsepsi terutama 
yang dianut para elit tentang peran dari Gubernur dan Wakil Gubernur. 
Mayoritas informan berpendapat posisi Gubernur tetaplah menonjol dan 
punya peran yang lebih penting dan strategis. Peran dari Wakil Gubernur 
tetap dianggap sebagai ban serep.  Sedangkan ada pendapat lain yang 
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melihat posisi Gubernur dan Wakil Gubernur itu sama-sama strategis. Tapi di 
masyarakat mereka tetap menganggap posisi Gubernur dan Wakil Gubernur 
itu mengakomodasi kepentingannya.

Untuk pasangan Santun, tidak dapat dipungkiri bahwa Said Assagaff 
akan memanfaatkan pengalamannya sebagai birokrat senior, “incumbent” 
Gubernur sekaligus Wakil Gubernur mendampingi Karel Ralahalu di tahun 2008.  
Dengan demikian, atribut PNS sebagai suatu “identitas” atau identitas 
kelembagaan dapat dimanfaatkannya sebagai suatu strategi meraih 
kemenangan. Strategi identitas PNS akan dikombinasikan dengan “agama”. 
Artinya, Said akan berusaha merangkul semua PNS yang beragama Islam. 
Para PNS yang tidak memilih beliau akan merasa “terancam” karena 
kedudukannya bisa dilengserkan. 

Strategi lain yang diterapkan adalah mengandalkan agama dari 
Andreas untuk meraih suara dari masyarakat dengan identitas “Katolik”, 
meski proporsinya secara demografi tidak sebanyak yang beragama Kristen. 
Hasil wawancara Tim Peneliti mengungkapkan masyarakat cenderung tidak 
membedakan antara Katolik dan Kristen. Unsur identitas etnis bagi pasangan 
ini, bisa menguntungkan sekaligus merugikan. Menguntungan dalam arti 
sebagai alat meraup suara dari masyarakat keturunan Arab dan Tionghoa. 
Etnis Tionghoa mempunyai peran sentral sebagai penggerak roda ekonomi 
di provinsi Maluku ini. 

Identitas etnis pasangan ini, juga dianggap sebagai suatu kelemahan 
karena perang strategi dengan pasangan lain menempatkan Santun sebagai 
“etnis pendatang” atau bukan asli Maluku.  Ada julukan Santun ini sebagai 
“Ali-Baba” (Arab dan Cina/Tionghoa) yang dilawankan dengan “Ali-Furu” atau 
etnis asli Maluku.  Hal ini menguntungkan pasangan Baileo dan Hebat. Namun 
demikian, Said cukup cakap melawan serangan ini dan mengatakan bahwa 
meski keturunan Arab, keluarganya sudah cukup lama tinggal di  Maluku.  
Selain itu, istri Said berasal dari Sulawesi yang secara tidak langsung 
membantunya membuat ikatan kuat dengan masyarakat BBM (Bugis, Buton 
dan Makassar) - suatu kelompok etnis yang secara ekonomi juga kuat  di 
Maluku dan sekaligus mengharapkan dukungannya.
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Gambar 3. Paslon Santun dalam Pilkada Gubernur Maluku

 

Sumber: https://info-ambon.com/2018/01/14/balon-peserta-pilkada-maluku-
punya-peluang-sama/

Sebagai politisi senior, Said yang keturunan Arab juga dapat 
mendatangkan keuntungan dengan menarik dukungan dari kelompok etnis 
Arab yang mayoritas pedagang.  Dengan demikian, di atas kertas, Santun 
memperoleh dukungan kelompok etnis yang menguasai ekonomi di Provinsi 
Maluku (Arab, Cina dan BBM).  Said pun juga bisa memanfaatkan keturunannya 
dari etnis Arab untuk meraih dukungan dari tokoh-tokoh agama Islam, karena 
bangsa Arab dikenal sebagai penyebar agama Islam di Maluku.

Dari aspek kewilayahan, Anderias mencoba mencari nilai tambah 
dengan mengangkat asal daerahnya yang berasal dari Maluku Tenggara. 
Selama ini, ada konstruksi sosial yang melihat pemimpin Maluku terus 
dipegang orang dari Ambon (Ambon Sentris). Tapi bila hanya mengandalkan 
asal wilayah sebetulnya juga melemahkan pasangan Santun ini karena Said 
meski berdarah Arab mengaku berasal dari Ambon. Dalam perang strategi 
kampanye, mulai diangkat isu pergantian kepemimpinan berdasarkan wilayah 
atau etnis. Etnis yang selama ini marginal (seperti: Seram dan Maluku 
Tenggara) ingin memanfaatkan momentum ini.
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Melihat atribut identitas bisa berperan baik yang menguntungkan maupun 
yang merugikan.  Hasil studi ini menginformasikan bahwa pasangan Santun 
ini berusaha membina “kelompok rasional”. Santun ingin mengandalkan 
dukungan dari kelompok masyarakat rasional yang “beyond identity affiliated”.  
Artinya Santun ingin masyarakat  bisa memilih dengan melihat kinerja dan 
prestasi dan bukan identitas seseorang.  Andreas juga dinilai cukup berhasil 
sewaktu menjabat sebagai Bupati Maluku Tenggara.  

Kelompok rasional ini adalah akademisi, birokrat dan kelompok spiritual 
(pendeta, habib, ulama). Mereka disebar ke kelompok tradisional. Mereka 
mengajarkan “prestasi dan kinerja Paslon”. Said diklaim berhasil membangun 
infrastruktur di Maluku, khususnya di Ambon. Said juga dianggap berhasil 
juga mengakomodasi semua kepentingan agama, seperti: membangun Islamic 
Centre, Catholic Centre dan Budha Centre.  Said dikenal sebagai tokoh yang 
membina hubungan baik lintas agama. Kalau meresmikan gereja, beliau akan 
meminta bantuan jemaat Kristen untuk  membuat pidatonya. Namun seorang 
narasumber lainnya justru tidak melihat prestasi Said. Di bidang olahraga 
ada kemunduran dan Ambon mengalami tingkat kekerasan seksual tertinggi.

Meskipun ada penekanan di strategi kampanye dari aspek identitas 
kelembagaan dan membina kelompok rasional, menurut salah seorang 
budayawan, Santun juga memainkan isu identitas dalam kampanyenya. Dalam 
salah satu pidatonya, pasangan Santun ini menjanjikan kalau terpilih akan 
menunjuk Sekda dari agama Kristen. Said yang notabene seorang Islam, 
berani menjanjikan posisi Sekda bakal ditempati orang dari agama Kristen. 
Pidato ini diprotes banyak orang.

Konstruksi Pela dan Gandong mungkin akan digunakan juga sebagai 
modal politik Paslon Santun ini.  Meskipun baik Said dan Andreas dianggap 
bukan orang asli Maluku sangat mudah untuk mengkonstruksikan Pela 
dan memanfaatkan Gandong sebagai alat meraup suara. Pengalaman baik 
Said sebagai bagian dari elit birokrasi di Maluku yang akhirnya menjabat 
sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur incumbent serta Anderias sebagai 
mantan Bupati Maluku Tenggara yang dianggap berprestasi dipastikan telah 
mengkonstruksikan berbagai macam Pela sebagai modalitas politik untuk 
mendukung dan meraih kemenangan.

Terkait peran partai politik, tidak banyak informasi yang bisa kita petik 
dari aspek identitas kepartaian. Wawancara dengan anggota Tim Sukses 
Pasangan Calon (Paslon), Gubernur dan Wakil Gubernur tidak pernah secara 
eksplisit menjelaskan bahwa ‘identitas’ dipakai sebagai strategi pemenangan 
Paslon. Secara normatif narasumber Timses tersebut mengatakan: 
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“identitas sama sekali tidak menjadi bagian dari pertimbangan 
partai karena partai kami tetap mengacu kepada pertimbangan 
rasional, keunggulan, prestasi. Keindonesiaan adalah segala-
galanya.”47  
Pasangan Santun didukung oleh partai dengan ideologi nasionalis 

(Golkar, PKS, Demokrat) dan partai yang berideologi Islam (PKS dan PBB).
Untuk pasangan Baileo (Murad Ismail-Barnabas Orno), dianggap sebagai 

“wajah baru” dalam politik. Apalagi Murad  berasal dari karir seorang 
petinggi Polri.  Hasil wawancara dengan anggota Tim Sukses pasangan 
ini, strategi penonjolan identitas apapun bentuknya dan khususnya yang 
berbau SARA akan berusaha dihindari sebagai strategi kampanye. Menurut 
informan ini, Baileo justru mengandalkan jaringan dan identitas Murad Ismail 
sebagai mantan petinggi Polri. Meskipun salah satu narasumber mengatakan 
bahwa pasangan tersebut bukan langkah yang strategis mengingat trauma 
masyarakat pada konflik berbasiskan agama di tahun 1999 dimana aparat 
kepolisian dan TNI dianggap “tidak netral” dan membela agama tertentu.

Meskipun dengan memakai identitas kepolisian, Murad dianggap tidak 
strategis. Hal ini sebagaimana ungkapan dari salah satu peserta di FGD di 
Ambon: 

“ada unsur keamanan regional mengapa Murad dicalonkan. 
Sebagai petinggi Polri, Murad dianggap punya kemampuan 
intelegent untuk menangkal terorisme.  Yang dikhawatirkan, teroris 
yang ditekan di Filipina akibat pemerintahan Duterte akan lari 
dan bersembunyi di Maluku”.48 
Bila Maluku kacau, maka Papua akan dengan lebih mudah mendapat 

dukungan untuk merdeka. Maluku mempunyai letak strategis sebagai daerah 
penyangga untuk menjaga stabilitas di tanah air.

47 Wawancara FM, Ambon, 17 April 2018
48 Focus Group Discussion, Ambon, 18 April 2018
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Gambar 4. Paslon Baileo dalam Pilkada Gubernur Maluku

Sumber: http://intim.news/2017/12/tiba-ambon-mas-bro-pawai/

Jadi strategi kampanye yang digunakan Baileo tetap mengandalkan 
penonjolan program dan visi-misi. Hal ini dianggap beda dengan dua 
Pasangan Calon Gubernur yang lain yang menurut informan sebelumnya 
“memakai politik identitas” dalam strategi kampanyenya. Strategi blusukan 
ke wilayah-wilayah terpencil di Maluku dijalankan. Menurut informan ini, 
masyarakat juga akan terkesan bila calon pemimpinnya mau bertatap-muka 
dengan masyarakat.  

Narasi yang dibangun Baileo bukan didasarkan pada semangat 
kewilayahan, etnis atau agama, tetapi semangat membangun Maluku. 
“Maluku untuk Semua” atau “Maluku Bisa” menjadi semacam motto 
atau tagline bagi pasangan Calon Gubernur atau slogan “Maluku Baru 
Gubernur Baru”. Kata Baileo49  sendiri mengandung arti sebagai sebuah 

49 Kata Baileo sengaja digunakan untuk menarik simpati masyarakat asli Maluku terutama seluruh 
 masyarakat Maluku Tengah termasuk pulau Seram baik Seram Bagian Barat maupun Seram 
 Bagian Timur. Karena sumber kata Baileo maupun bangunan rumah adat ini sesungguhnya 
 berasal dari pulau Seram. Maksud pasangan ini agar nama dan simbol Baileo dapat menarik 
 simpati dari aspek adat dan identitas budaya lokal Maluku. Karena Baileo memiliki dua  bentuk 
 arsitektur dalam konstruksinya yang berhubungan dengan komunitas Patasiwa maupun Patalima 
 yang meliputi seluruh masyarakat Ternate, Tidore, Maluku Tengah maupun Maluku Tenggara. 
 Jadi nama ini mengandung aspek persatuan dalam keberagaman.
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simbol pemersatu  bagi semua orang Maluku maupun Maluku Utara.50   
Secara garis besar, pasangan ini bila beradu strategi dengan Paslon lain 

akan mengangkat isu kemiskinan, ketimpangan, IPM yang rendah daripada 
memakai atribut politik identitas. Murad Ismail juga ditonjolkan sebagai tokoh 
politik baru yang tidak mempunyai dosa politik masa lalu. Baileo didukung 
oleh PDIP, Nasdem, Hanura, PKPI sebagai partai dengan ideologi nasionalis 
dan PPP, PAN dan PKB dengan ideologi Islam.

Meskipun pasangan ini cenderung menghindari atribut politik identitas 
sebagai alat meraih dukungan massa, menurut informan yang lain, ada 
pernyataan dan perilaku dari Murad yang “berbau” identitas, seperti pernyataan 
dalam kampanye yang mengklaim dirinya sebagai keturunan dari Waihaong 
Ambon, sebagai tempat dengan DPT tertinggi. Selain itu, pada waktu mendaftar 
ke KPU ada prosesi keluar dari rumah adat Maluku. Rumah adat macam itu 
selalu dipakai sebagai tempat rapat, tempat bertemunya kelompok adat, 
tempat rapat masyarakat. Jadi ada kedekatan dengan masyarakat. 

50 Simbol pemersatu ini secara kultural dibedakan atas dua kelompok besar. Kedua kelompok besar  
 tersebut perbedaannya terlihat pada konstruksi bagian fondasi dari bangunan Baileo itu sendiri.  
 Jika ada jenis Baileo yang fondasinya berbentuk Gantung/Panggung itulah pata Lima dan  
 ada Baileo yang fondasinya di atas tanah yang dinamakan Pata Siwa. Perbedaan tersebut cukup  
 mencolok yang meliputi berbagai hal namun mereka bisa tetap bersatu dan bermusyawarah  
 untuk mencapai mufakat. Hampir semua perjanjian Pela dan Gandong dilakukan di Baileo.
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Gambar 5.  Rumah Adat Maluku ini sebagai tempat yang digunakan Paslon 
Baileo51  mendaftar ke KPU Provinsi Maluku

Sumber: http://adat-tradisional.blogspot.com/2016/10/rumah-adat-maluku-
rumah-Baileo-gambar.html

Menurut anggota Tim Sukses Baileo, politik identitas mengandung dua 
makna: positif dan negatif. Makna negatif, apabila politik identitas membangun 
sentimen etnis, suku dan ras yang menimbulkan chaos di masyarakat. 
Sedangkan makna positifnya, apabila bisa menggiring emosional orang yang 
berpikiran sama atau membangun “kekitaan”. Slogan Baileo dengan “Maluku 
untuk Semua” adalah bentuk “kekitaan” itu.  Secara garis besar, informan ini 
berpendapat bahwa politik identitas di zaman sekarang tidak terlalu relevan 
lagi karena Paslon ini mengutamakan “Membangun Secara Keseluruhan”.

Selanjutnya untuk konstruksi Pela dan Gandong dimungkinkan akan 
digunakan juga sebagai modal politik Paslon Baileo ini. Pengalaman Murad 
sebagai mantan petinggi Polri, serta Barnabas sebagai mantan Bupati Maluku 
Barat Daya dipastikan telah mengkonstruksikan berbagai macam Pela sebagai 
modalitas politik untuk mendukung dan meraih kemenangan.

Untuk pasangan nomor urut 3 (tiga) adalah Herman Koedoeboen dan 
Abdullah Vanath (Hebat) yang maju dari jalur independen. Paslon ini adalah 
dua politikus berpengalaman dan “pemain lama” dari Pilgub Maluku 2013. 
Pasangan ini dinilai para informan sebagai pasangan yang paling banyak 

51 Bentuk dan konstruksi Baileo seperti ini adalah bentuk Baileo dengan fondasi Gantung, selain 
 itu ada pula Baileo dengan fondasi di atas tanah. Bentuk tersebut melambangkan dua kelompok 
 budaya yang meliputi semua orang Maluku dan Maluku Utara sehingga secara politik penggunaan 
 simbol budaya ini dimaksudkan untuk menghilangkan atau menenggelamkan isu agama yang 
 tentu ketika berkembang tidak memberi keuntungan politik untuk pasangan tersebut.
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memainkan atribut politik identitasnya. Dalam Pilgub 2013 waktu Abdullah 
Vanath berlomba menjadi Gubernur, narasi kampanyenya diisi dengan 
membangkitkan sentimen etnis Seram yang merasa termarginalkan secara 
ekonomi dan politik selama ini. Padahal etnis Seram adalah salah satu etnis 
terbesar di Maluku. Vanath menang di putaran pertama mengalahkan 4 
kandidat lainnya dan menempatkan pasangan Said Assagaff di urutan kedua. 
Vanath akhirnya kalah di putaran kedua dan Pilgub ini dimenangi pasangan 
Said Assagaff.

Gambar 6. Paslon Hebat dalam Pilkada Gubernur Maluku

 

Sumber: http://www.kompastimur.com/2017/06/koedoeboen-vanath-beri-
signal-daftar-di.html

Dalam Pilgub Maluku 2018 ini, pasangan ini kembali memainkan sentimen 
politik identitas yang berbau etnis dan kewilayahan. Populisme Seram dan 
Maluku Tenggara dibangkitkan melalui slogan politik primordial, seperti:

“...ini saatnya kita tampil dalam panggung politik, tidak boleh 
marginal lagi. Orang Seram maupun Maluku Tenggara sudah 
saatnya tampil karena kalian adalah etnis mayoritas disini.  Kalian 
harus menentukan masa depan sendiri”52

52 Wawancara FR, Ambon, 17 April 2018
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“...orang Maluku Tenggara dan Kei belum pernah jadi Gubernur. 
Orang Ambon jadi warga kelas satu”53   
Tidak itu saja, selain membangkitkan sentimen identitas etnis dan 

kewilayahan, aspek kinerja dan prestasi juga ditonjolkan. Abdullah Vanath 
dianggap berhasil menjadi Bupati Seram Bagian Timur (SBT) selama 2 
periode, tetapi tetap saja narasinya lebih banyak menyinggung sentimen 
identitas etnis: 

“...Seram sudah seharusnya tampil karena (kita) adalah etnis 
mayoritas disini. Kita harus menentukan masa depan sendiri”. 
Pasangan ini menjanjikan adanya pembangunan pertanian di Seram, 

misalnya cengkeh dan pala serta berkali-kali menggunakan simbolisme 
“Alifuru” untuk  melawan Paslon  Santun khususnya. 

Sedangkan Herman Koedoeboen menganggap sebagai satu-satunya wakil 
dari Maluku Tenggara yang mencalonkan diri menjadi Gubernur.  Sedangkan 
di Paslon yang lain, wakil dari Maluku Tenggara hanya maju sebagai Calon 
Wakil Gubernur. Secara tidak langsung, Herman mulai menekankan posisi 
strategis Gubernur daripada Wakil Gubernur untuk membela kepentingan 
etnis dan wilayahnya. Seperti dikatakan salah satu Tim Sukses Gubernur: 

“lebih rasional memilih Gubernur. Wakil Gubernur secara kebijakan 
dianggap ban serep.”54 
Konstruksi Pela dan Gandong dimungkinkan akan digunakan juga 

sebagai modal politik Paslon Hebat ini. Pengalaman Herman sebagai mantan 
Bupati Maluku Tenggara dan petinggi di Kejaksaan serta Abdullah Vanath 
sebagai mantan Bupati Seram dan kandidat Gubernur Maluku 2013 yang 
menjadi pemenang di putaran pertama dipastikan telah mengkonstruksikan 
berbagai macam Pela sebagai modalitas politik untuk mendukung dan 
meraih kemenangan. Vanath dilihat sebagai mantan Bupati yang cerdas dan 
berpengalaman.

Atas penjelasan sebelumnya, maka politik identitas dalam Pilkada atau 
sebagai suatu strategi meraih kemenangan merupakan suatu keniscayaan. 
Setiap Paslon menampilkannya dengan format yang beragam: ada yang 
halus (soft) atau terselubung dan ada juga yang secara vulgar atau terang-
terangan, seperti yang dilakukan Paslon Hebat. Tapi di tengah berbagai 
format pemakaian politik identitas, ada seperti konsensus bersama untuk 
tidak memainkan atau menonjolkan sentimen keagamaan. Hal ini antara 

53 Wawancara FR, Ambon, 17 April 2018
54 Wawancara FR, Ambon, 17 April 2018
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lain disebabkan trauma konflik 1999 ataupun kasus Pilgub Jakarta yang 
membuat polarisasi masyarakat berdasarkan sentimen agama. 

Paslon yang memainkan sentimen keagamaan cenderung di “bully” 
masyarakat yang makin kritis. Dengan demikian, apabila terdapat Paslon 
yang menggunakan isu agama, maka akan justru merugikan. Seorang jurnalis 
menjelaskan bahwa sudah banyak kasus yang menunjukkan “kalahnya” 
calon pemimpin daerah di Maluku ini kalau memainkan sentimen agama. 
Seorang calon beragama Muslim misalnya, justru  kalah di kantong-kantong 
masyarakat Islam.

Merujuk hasil Kelompok Diskusi Terfokus (FGD) di Ambon, meskipun ada 
upaya untuk memfilter penggunaan atribut identitas dalam politik, sentimen 
agama dan etnis sudah inheren dalam politik lokal Maluku. Semua Paslon 
baik Santun, Baileo dan Hebat memainkan sentimen etnis. Misalnya, Said 
Assagaff selalu mengangkat isu identitas dengan mengatakan ibunya berasal 
dari sebuah kampung di Maluku. Said Assagaff juga bangga mengklaim dirinya 
keturunan Arab. Masing-masing Paslon mempertahankan asal daerahnya 
untuk meraup hasil suara.

Paslon nomor urut 2 (Baileo) tidak mempunyai marga, neneknya berasal 
dari Syria dan ini menambah bumbu-bumbu dalam kasus identitas. Paslon 
nomor urut 3 (Hebat) juga memainkan majority-minority dalam konteks 
etnis (Seram dan Maluku Tenggara). Narasi 2 Paslon Islam dan 1 Paslon 
Kristen sudah otomatis menggerakan sentimen agama.  Perimbangan dari 
aspek Paslon dan juga merambah ke sebuah institusi baik birokrasi, KPU, 
KPI maupun institusi pendidikan merupakan contoh betapa sensitifnya isu 
agama itu.

Berdasarkan hasil FGD tersebut, kesempatan Paslon 2 BAIELO untuk 
meraih suara banyak dan kemenangan sangatlah kecil. Posisi  nomor 2 
justru “tidak dianggap”. Pertarungan sebenarnya adalah antara Paslon nomor 
1 Santun dengan Paslon nomor 3 Hebat. Kalau isu Ahok dibawa ke Maluku 
bisa membahayakan karena atribut agama pasti akan dimainkan (Islam 
versus Kristen).  Said dan Herman dilihat sebagai musuh bebuyutan yang 
mempunyai ego pribadi. Ibarat kucing  dan tikus. Mereka sama-sama berasal 
dari wilayah di Waihaong disini dan sudah sama-sama tahu “isi perut’’ 
mereka masing-masing. Mereka ingin “head-to-head” dalam pertarungan 
akhir di Pilkada nanti.

Bila dilihat dari unsur soliditas agama dari 3 (tiga) Paslon tersebut, 
maka masing-masing Paslon ingin mempertahankannya meski mereka, 
misalnya antara sesama Islam di 3 Paslon tersebut, dan sesama Kristen di 
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Paslon 2 dan 3 saling bersaing. Penganut Katolik juga berusaha solid untuk 
mendukung Paslon nomor 1. Kalau Islam “pecah”, maka akan menguntungkan 
Paslon nomor 3. Dengan demikian, Paslon 1 Santun dan 2 Baileo akan mati-
matian menghindari memakai sentimen agama Islam.  Sedangkan bila Kristen 
“terbelah”, maka menguntungkan Paslon nomor 1. 

Sudah jelas bahwa masyarakat Kristen yang mayoritas menjadi anggota 
GPM tidak satu suara. Dalam GPM ada varian etnik atau sukunya juga. Sudah 
ada suara bahwa mereka keberatan  kalau dipimpin oleh orang dari Seram 
(Abdullah Vanath).  Komunitas Katolik, meski minoritas (7 persen), tetap 
berusaha menjaga soliditasnya memperkuat dukungan ke Paslon Santun 
dengan memanfaatkan pecahnya masyarakat Kristen. Karena sentimen 
“agama” merugikan, yang menjadi tren utama di Pilgub Maluku 2018 adalah 
untuk menghembuskan sentimen “Alifuru dan Alibaba” seperti yang sudah 
dijelaskan sebelumnya. 

Paslon nomor 1 Santun juga senantiasa akan menghembuskan hasil 
konsensus informal Malino bahwa seorang Muslim harus memimpin selama 
10 tahun atau dua kali masa jabatan sebagai bentuk “tertib politik” di Maluku. 
Kalau melihat kalkulasi jumlah etnis, yang diuntungkan adalah Paslon nomor 
3 Hebat karena etnis Tenggara itu ada dimana-mana.  Meskipun dari hasil 
survei terakhir menyebutkan bahwa Paslon Santun masih unggul tipis dari 2 
Paslon yang lain, akan tetapi masih sulit diprediksi siapa yang bakal menjadi 
pemenang. Seorang informan mengatakan sampai saat ini belum ada kasus 
dimana calon independen menang (Hebat).  Hal ini menunjukkan peran 
partai politik tetap penting untuk mendukung kemenangan Paslon tertentu. 
Bila Said Assagaff menang di Pilgub 2018, maka fenomena segmentasi 
Islam-Kristen akan gugur dengan sendirinya. Dengan kata lain, ada keraguan 
bahwa polarisasi politik berdasarkan segmentasi agama benar-benar ada. 
Segmentasi agama seharusnya dilihat sebagai hal yang rasional dalam 
pemilihan politik di Maluku.

Masalah lain yang terdeteksi adalah miskinnya para Paslon ini menawarkan 
atau mengsosialisasikan visi-misi dan program mereka. Menurut seorang 
narasumber, hanya pasangan Baileo yang menampakkan program kerjanya 
dan visi misinya. Hal ini membuat “jarak” antara Paslon dan masyarakat 
semakin jauh.  Paslon Santun karena sudah lama di birokrasi dianggap tidak 
memunculkan visi-misi yang baru.  Sedangkan Paslon nomor 3 (Hebat) selalu 
memviralkan isu kedaerahan.  Reputasi Herman menurut seorang informan 
juga sudah tercoreng karena perilaku nepotismenya di masa lalu.
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aNomali PoliTiK ideNTiTaS daN PoTeNSi KoNFliK di maluKu

Di awal sudah dijelaskan bahwa dari hasil survei ada kecenderungan 
bahwa pemilih Islam akan memilih Paslon Islam dan pemilih Kristen akan 
memilih Paslon yang beragama Kristen.  Pola ini bukan suatu hal yang 
absolut karena secara empiris banyak ditemukan anomali-anomali yang telah 
menggugurkan kalkulasi matematis preferensi pemilih berdasarkan agama. 
Pilkada itu terkait kepentingan atau perilaku “rasional” pemilih lainnya 
dan bukan masalah primordial semata-mata. Beberapa contohnya adalah  
sebagai berikut.

Walikota Ambon saat ini, Richard Louhenapessy beragama Kristen. 
Secara matematis beliau seharusnya akan memilih Paslon nomor 3, Herman 
Koedoeboen yang juga beragama Kristen. Tapi Richard justru membela 
Paslon nomor 1, Said Assagaff, yang beragama Islam. Richard  yang sudah 
dua periode menjadi Walikota Ambon berambisi mencalonkan diri menjadi 
Gubernur Maluku. Kalau Herman terpilih, maka pintu Richard untuk menjadi 
Gubernur akan tertutup dengan pertimbangan konsensus informal bahwa ada 
jatah jabatan 10 tahun dipegang Gubernur Islam dan 10 tahun dipegang 
Gubernur Kristen. 

Sebetulnya, ada peluang bagi Richard untuk tetap maju menjadi 
Gubernur karena belum tentu Herman akan terpilih dalam dua masa jabatan 
Gubernur. Kalau Richard yang terpilih setelah Herman berkuasa selama 5 
tahun pertama, maka konsensus kepemimpinan yang dipegang orang Kristen 
selama 10 tahun akan tetap terpenuhi.  Sepertinya keputusan Richard untuk 
mendukung Saleh juga ada pertimbangan strategis untuk memanfaatkan 
jaringan dan identitas PNS Said.  Said memang dikenal sebagai birokrat dan 
politisi handal. Pernah menjadi Wakil Gubernur berpasangan dengan Karel 
Ralahalu (2008-2013) dan sekarang mengincar jabatan Gubernur untuk masa 
jabatan kedua.

Selain contoh di atas, Karel Albert Ralahalu adalah mantan Gubernur 
Maluku periode 2003-2013 yang beragama Kristen.  Secara matematis, 
beliau seharusnya mendukung Herman yang sesama Kristen, tetapi Karel 
justru menjadi tim sukses Paslon nomor 2 Murad Ismail yang beragama 
Islam. Karel dikenal sebagai mantan Gubernur yang berprestasi dan berhasil 
membangun “toleransi” keagamaan pasca konflik Ambon dan Maluku 1999.

Di atas sudah dijelaskan, bila ada Paslon yang menggunakan isu 
agama, maka akan justru merugikan. Seorang jurnalis menjelaskan bahwa 
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sudah banyak kasus yang menunjukkan “kalahnya” calon pemimpin daerah 
di Maluku ini kalau memainkan sentimen agama. Seorang calon beragama 
Muslim misalnya, justru  kalah di kantong-kantong masyarakat Islam.  Beberapa 
tahun lalu pernah ada calon Walikota Ambon yang beragama Islam yang 
memainkan sentimen agama untuk meraih simpati masyarakat Islam, tetapi 
justru kalah di kantong orang Islam. 

Ada pula kasus Abdullah Vanath. Meskipun Vanath menang di putaran 
pertama Pilgub Maluku tahun 2013, tetapi dia kalah di putaran kedua. 
Kekalahan Vanath disinyalir sebagai akibat terlalu banyak memainkan 
sentimen etnis. Ada juga fakta bahwa Gubernur Maluku tidak pernah dipegang 
orang Maluku Tenggara atau Seram sebagai etnis mayoritas di Maluku.  
Seorang budayawan menjelaskan kasus di Maluku Tenggara yang mayoritas 
beragama Katolik, tetapi calon Bupati yang beragama Katolik dan asli daerah 
tersebut justru kalah.

Anomali-anomali yang terjadi didukung sikap kritis masyarakat. 
Masyarakat mulai paham bahwa Gubernur baik itu Islam atau Kristen, tidak 
bekerja untuk (membela) agamanya. Masyarakat mulai belajar mencari 
figur Gubernur yang bisa dekat ke masyarakat (blusukan), dengan tidak 
mempertimbangkan agamanya. Seorang budayawan memberi contoh mantan 
Gubernur Saleh Latuconsina periode 1997-2002 yang beragama Islam yang 
justru dicintai orang Kristen karena mempunyai  konsep pembangunan yang 
cerdas dan bisa menyatukan masyarakat dari berbagai macam latar belakang.

Pendapat ini agak kontradiktif melihat misi yang diemban Saleh dari 
pemerintah Orba untuk melakukan “Islamisasi” di Maluku terutama dalam 
level birokrasi. Seorang Pendeta juga mengatakan masyarakat mulai belajar 
melihat rekam jejak calon pemimpin.  Seorang Kristen bisa memilih calon 
pemimpin yang beragama Islam bila calon pemimpin tersebut, memperhatikan 
kepentingan religius Umat Kristen dan sebaliknya. Faktor terakhir inilah 
yang menyebabkan anomali berakar dari konstruksi Pela Gandong sendiri.  
Secara teoritis, melalui Pela Gandong orang bisa memilih kandidatnya tidak 
murni harus mengikuti afiliasi etnis dan agamanya, meskipun ada banyak 
faktor lain yang mempengaruhi implementasi dari Pela Gandong ini.
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Gambar 7.  Slogan “Stop Politik Identitas” di Kantor Bawaslu di Kota Ambon, 
Maluku.

 

Sumber: Foto pribadi

Secara garis besar, meskipun politik identitas masih di bawah “kendali”, 
tetapi tidak dapat disepelekan potensi destruktif yang bisa ditimbulkannya, 
meskipun mayoritas narasumber mengatakan bahwa konflik berdarah 1999 
berbasiskan agama tidak mungkin terjadi lagi. Dari Indeks Kerawanan Bawaslu, 
Provinsi Maluku menempati urutan nomor 2 setelah Papua dan disusul 
Kalimantan Barat.  Seorang budayawan mengatakan bawah kerawanan di 
Maluku terkait integritas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu. Bila Pilkada 
dijalankan dengan tidak profesional, maka rawan konflik yang membawa 
sentimen politik identitas. Hal ini sudah disinyalir oleh Bawaslu Provinsi 
Maluku di Kota Ambon (lihat gambar 7). 

Seorang pendeta dari GPM juga berpendapat bahwa politik identitas 
tetap berpotensi dimainkan tergantung konteks. Politik identitas bisa 
dimainkan, tetapi tidak bisa dimainkan untuk semua konteks. Sentimen agama 
bisa dimainkan di kantong-kantong masyarakat Kristen. Identitas etnis bisa 
dimainkan di Seram atau di Maluku Tenggara dan isu etnis bisa dimainkan 
di konteks lainnya.
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Sedangkan narasumber lainnya, mengatakan politik identitas mengakar 
dari sejarah dan sejarah harus senantiasa menjadi dasar pijakan untuk 
mengatur masa depan. Dengan demikian, potensi kebangkitan politik identitas 
tidak boleh diremehkan melihat sejarah masa lalu Maluku. Masyarakat masih 
trauma dengan peristiwa konflik 1999. Informan ini juga mengakui bahwa 
isu agama itu sangat besar kadar sensitivitasnya. Saat ini masih ada 3 
Paslon: 2 Islam dan 1 Kristen. Bila di putaran kedua, berhadapan Islam dan 
Kristen, maka bisa jadi sentimen agama dibangkitkan kembali. Untungnya 
KPU telah menghapuskan peraturan adanya putaran kedua dalam Pilkada.  
Sehingga pemenangnya adalah peraih suara  terbanyak saja. Untuk kasus di 
Maluku ini, tidak akan terjadi head to head antara dua Paslon.  Seperti yang 
dikemukakan di atas, perimbangan atau cross-religious pairing dalam Paslon 
Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebuah benteng supaya sentimen 
agama tidak ditonjolkan ke permukaan sehingga rawan mendatangkan konflik.

Dari hasil FGD di Kota Ambon, para peserta berpendapat tingkat 
kerawanan dengan memakai identitas dalam Pilgub mendatang tetaplah ada. 
Belajar dari Pilgub 2013 sudah sering diwacanakan Alifuru-Alibaba, etnis 
pendatang, etnis bukan pendatang, masalah kesenjangan ekonomi terkait 
etnis pendatang dan lain sebagainya. Bahayanya politik identitas dimainkan 
juga dipengaruhi sikap masyarakat yang mudah untuk memprovokasi dan 
terprovokasi. Pendidikan politik masyarakat sangat lemah, ditambah intrusi 
teknologi ke masyarakat yang sangat massif. KPU dianggap kelabakan 
menangani isu identitas karena sudah sangat melekat dalam masyarakat  
di Maluku.

Box 1. Politik Identitas Kue Lapis

Identitas di dalam masyarakat di Maluku ibarat kue lapis. Secara positif 
lapisan itu menggambarkan persaudaraan tetapi juga mengandung 
potensi konflik yang tinggi di tiap lapis tersebut bila diusik. Lapisan 
pertama adalah desa, lalu ada teritorial atau wilayah seperti Seram, 
lalu ada agama. Sensitivitas pertama umumnya terjadi di level desa 
dengan adanya perkelahian antar-kampung yang kemudian disusul oleh 
potensi konflik di lapisan-lapisan yang lain. Dampak dari modernisasi 
dan perubahan zaman membuat identitas yang berlapis-lapis ini mudah  
dimanipulasi untuk kepentingan politik. Hal ini diperparah oleh rendahnya  
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pendidikan atau literasi politik di masyarakat. Misalnya saja, hubungan 
adat sekarang dikalahkan oleh solidaritas agama yang berkonotasi 
negatif dan merusak kohesi sosial dan kedamaian di masyarakat. 
Penduduk Maluku memiliki kekayaan dan kesadaran budaya-budaya 
tetapi belum menjadi sebuah proyek besar untuk dijadikan atau 
didedikasikan dan diterjemahkan ke dalam gerakan sosial (keagamaan) 
secara jelas untuk mendukung toleransi dan perdamaian.

Melihat kompleksitas identitas di Maluku, ibarat “kue lapis”, ada 
kecenderungan bahwa adat Maluku sudah dikalahkan solidaritas agama.  Bila 
ada konflik yang berdalih etnis atau suku, atribut agama yang cenderung 
“menyatukan” dalam konotasi yang negatif.  Misalnya, etnis Islam asli 
Maluku, akan bersatu dengan etnis Bugis, Buton dan Makassar (BBM) yang 
juga beragama Islam untuk melawan orang Kristen asli Maluku. Menurut 
seorang peserta FGD, pertarungan Islam-Kristen adalah “pertarungan yang 
abadi”.  Rivalitas berdasarkan agama selalu dibicarakan baik di Gereja 
maupun di Masjid.  Masalah diperparah oleh buruknya kelembagaan politik. 
Politikus, elit birokrasi, elit agamawan justru dilihat sebagai aktor pengawal 
doktrin intoleran. Seorang akademisi dari Universitas Pattimura memperkuat 
pernyataan tersebut:

“...politik identitas akan selalu ada. Saya kira tidak akan pernah 
berhenti, apalagi basisnya itu ada pada faktor agama. Kita tahu 
identitas yang mungkin sangat kuat itu adalah identitas agama. 
Agama disatu sisi bukan cuma fenomena biologis yang bicara 
tentang iman dan surge, tetapi secara sosiologis, agama itu 
sebagai institusi yang pasti punya keperluan ekspansif dan untuk 
mewujudkan itu dia butuh yang namanya sumber kekuasaan. 
(Sumber kekuasaan didapat dari mempolitisasi agama dan atribut 
identitas lainnya]’.55    

55 Focus Group Discussion, Ambon, 18 April 2018
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FaKTor PeNduKuNg (eNaBliNg) PeNgguNaaN PoliTiK 
ideNTiTaS di maluKu
KoNTeKS hiSToriS era KoloNial: FavoriTiSme daN SegregaSi 

Tidak dapat dipungkiri bahwa aspek historis yang dialami masyarakat di 
Maluku memegang peran yang penting yang “menyuburkan” politik identitas. 
Sejarahwan melihat asal mula masyarakat di Maluku sebagai penganut 
animisme atau tidak mengenal agama, tetapi seiring dengan penetrasi 
berbagai macam bangsa, etnis dari segala penjuru dunia maupun pengaruh 
dari “internal” (kerajaan), masyarakat mulai mengenal agama. Seperti yang 
sudah dijelaskan di atas, intrusi berbagai macam bangsa/negara dengan 
dalih ekonomi melalui aktivitas perdagangan ternyata membawa misi politik 
menjadikan Maluku sebagai daerah jajahan dan sekaligus ekspansi dari 
berbagai macam agama, khususnya Islam, Kristen dan Katolik.

Dari beberapa aktor penjajah, zaman kolonial Belanda yang paling 
sering disorot.  Kebijakan kolonial Belanda telah menciptakan perpecahan di 
antara komunitas-komunitas agama.  Orang-orang Kristen Ambon diuntungkan 
dalam periode ini, sedangkan orang-orang Muslim di marginalkan dan 
terkucilkan. Menurut Bertrand (2012), banyak orang Ambon beralih masuk 
Kristen sebagai akibat misionisasi dan kesempatan kerja yang hanya terbuka 
untuk orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen menempati posisi-posisi 
staf dalam pusat administrasi sehingga orang Kristen menjadi kelompok 
utama dalam struktur pemerintahan Belanda. Secara tidak langsung dominasi 
orang Kristen juga menempatkannya di institusi-institusi yang lain, seperti: 
pendidikan dan birokrasi. Intinya, posisi dan peran orang Kristen lebih kuat 
ketimbang Muslim. Terlihat disini mulai terjadi favoritism dari aspek agama dan 
secara tidak langsung menimbulkan segregasi baik dari aspek sosial maupun 
spasial. Peran orang Ambon Kristen di bawah Belanda telah menciptakan 
suatu perpecahan politik di antara orang-orang Kristen dan Muslim.

Setelah kemerdekaan Indonesia 1945, ada kekhawatiran dari Ambon 
Kristen untuk masuk ke dalam sebuah negara yang mayoritas beragama Islam. 
Di sini adalah embrio terbentuknya gerakan RMS (Republik Maluku Selatan) yang 
memiliki tujuan utama untuk melepaskan Maluku dari NKRI. Dasar kekhawatiran 
Ambon Kristen adalah hilangnya “dominasi” mereka di posisi strategis yang 
selama ini dinikmatinya di zaman Belanda.  Sejak ini identitas agama mulai 
lebih gencar memainkan peran kuat dalam persaingan untuk mendapatkan 
posisi strategis di Maluku. Orang Muslim mulai masuk dalam birokrasi dan ini 
dilihat sebagai sebuah ancaman serius bagi orang Kristen.



6 3

P o l i t i k  i d e n t i ta s  d a l a m  P i l k a d a  G u b e r n u r  2 0 1 8  d i  m a l u k u

P o l i t i k  i d e n t i ta s  d a n  a k a r  k o n f l i k  d a l a m  P i l k a d a  s e r e n ta k

KeBiJaKaN order Baru: iSlamiSaSi daN TraNSmigraSi

Di era Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto mulai terlihat adanya 
favoritism secara agama ke pihak orang Muslim. Soeharto membentuk ICMI 
(Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dimana ada kebijakan public terbuka 
untuk mengangkat Islam dengan cara mengalahkan agama-agama lain. 
Menurut Bertrand (2012), orang Kristen Maluku menjadi defensif karena 
khawatir Islamisasi dan kehilangan dominasi mereka. Disisi lain, orang 
Muslim Maluku melihat kesempatan politik untuk memecah dominasi ini dan 
membuat keseimbangan yang lebih layak dalam posisi-posisi di birokrasi dan 
pemerintah. Sekitar 1990an, orang Kristen hanya tinggal memiliki kendali 
yang sangat kecil atas kedudukan-kedudukan puncak.

Permasalahan menjadi semakin rumit dengan kebijakan transmigrasi 
yang mendatangkan orang dari Sulawesi (Buton, Bugis dan Makassar – BBM) 
dan Jawa. Hal ini meningkatkan keunggulan relatif Muslim terhadap orang 
Kristen di Maluku. Orang BBM dominan dan memegang kendali besar atas 
perdagangan dan aktivitas ekonomi. Sempat ada rumor dari orang Kristen 
bahwa transmigrasi ini adalah sebagai suatu kebijakan (by-design) yang 
sengaja memasukan orang Islam ke Maluku untuk mendominasi.

Dampak negatif dari transmigrasi ini adalah semakin memarginalkan 
orang Ambon dan Maluku, baik yang Kristen dan Muslim untuk bisa bersaing 
secara ekonomi dengan mereka. Kekayaan Muslim pendatang semakin 
mendatang dan peluang ekonomi berkurang bagi orang-orang Ambon Kristen.

KoNSTruKSi mayoriTaS yaNg domiNaN

Di era demokrasi yang menganut paham multikultural, seharusnya 
ada pembelajaraan politik bahwa siapapun, terlepas dari agama atau etnis 
dan suku bisa mencalonkan diri menjadi pemimpin di lokasi manapun. 
Ironisnya, hal tersebut tidak terjadi di Maluku. Di Maluku ada konsepsi 
“dominant majority”. Konsep “perimbangan” hanya berlaku di daerah 
dimana ada perimbangan secara relatif dari penduduknya dari segi agama.  
Untuk konteks Maluku, masyarakatnya merasa bahwa adalah sebuah hal 
yang “halal” untuk melakukan perimbangan Paslon dari segi agama karena 
jumlah penduduknya memang “seimbang” dari aspek agama.

Tetapi ada konteks lain, di Kota Ambon dimana mayoritas penduduknya 
beragama Kristen, sudah ada “rasa tidak percaya diri” bagi Paslon yang 
beragama Islam untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin karena dipastikan 
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akan kalah. Disini “agama” masih dilihat sebagai atribut utama bagi 
masyarakat untuk memilih seorang kandidat. Belum terbentuk suatu konsepsi 
yang mengakar bahwa kemenangan ditentukan oleh prestasi, visi misi  
dan program. 

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa narasumber juga menganggap 
“valid” bahwa di daerah yang mayoritas Muslim atau Kristen tidak perlu 
dilakukan perimbangan Paslon dari aspek agama, seperti pendapat seorang 
budayawan: 

“...kalau di Kota Tual, Walikotanya Islam dan Wakilnya Islam tidak 
masalah karena Islam sangat dominan disana”.56   
Memang konsepsi ini bersifat teoritis dan terkadang fakta empiris 

berkata sebaliknya. Konstruksi mayoritas yang dominan baik dari aspek 
agama maupun maupun etnis berdampak negatif dalam proses demokrasi 
dan hal tersebut menyuburkan atau memberi ruang bagi politisasi identitas.

Fakta konstruksi budaya dominan ini secara sengaja dilakukan dalam 
berbagai basis baik etnis maupun agama. Di Ambon misalnya, kelompok 
orang Kristen tetap melihat peluang itu pada berbagai bidang yang bisa 
diciptakan dan atau dipertahankan fakta konstruksi budaya dominan tersebut. 
Dari hasil penelitian ini dapat diidentifikasi misalnya keseimbangan kedua 
agama Kristen dan Islam tetapi tidak berpengaruh pada kepemimpinan yang 
ada di Kanwil (kantor wilayah) agama Provinsi Maluku maupun pada level 
Kabupaten/Kota. Karena bagian  tersebut memang tetap dikonstruksikan 
sebagai milik kelompok Islam yang harus tetap dipertahankan.

Demikian sebaliknya dengan Universitas Pattimura, sekalipun 
keseimbangan agama itu ada bahkan mungkin jumlah mahasiswa dan dosen 
Islam sebanding dan seimbang dengan yang Kristen tetapi kelompok Kristen 
dengan segala cara akan berupaya mempertahankan dominasi Kristen atas 
berbagai jabatan strategis yang terdapat di Universitas Pattimura tersebut. 
Sepanjang sejarah kepemimpinan Rektor di Universitas Negeri terbesar dan 
terkemuka di Maluku tersebut, baru pernah terjadi kalau seorang Islam 
pernah memimpin Universitas tersebut pada awal tahun 1980-an hingga 1986. 
Kenyataan-kenyataan itu menunjukkan bahwa sesungguhnya upaya kelompok-
kelompok agama untuk tetap menguasai dan menjadi dominan pada akses 
kekuasaan tertentu tetap diupayakan secara sistemik, masif dan terstruktur.

Pada aspek etnisitas yang berhubungan dengan konstruksi  budaya 
dominan tadi juga terlihat jelas bahwa kelompok etnis yang berasal dari 

56 Wawancara RF, Ambon, 17 April 2018
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kawasan Ambon Lease dari waktu ke waktu terus berusaha mempertahankan 
dominasi mereka atas berbagai sektor kepemimpinan dan kekuasaan di 
wilayah tersebut. Sehingga berbagai warisan kultural di jaman kolonial dulu 
tetap menjadi semacam alasan rasional untuk mempertahankan dominasi 
etnis Ambon Lease ini dalam bidang kekuasaan politik. Misalnya isu-isu 
terkini yang muncul menjelang Pilgub serentak 27 Juni 2018 dan begitu 
santer terdengar adalah 

“faktor agama jangan dipersoalkan dalam Pilgub kali ini, baik 
Islam maupun Kristen boleh saja asal Orang Ambon Lease, sebab 
belum waktunya orang Tenggara atau Seram memegang tampuk 
kekuasaan dan kepemimpinan sebagai orang nomor satu di 
wilayah Provinsi Maluku”. 

Pela daN gaNdoNg yaNg reNTaN maNiPulaSi

Sudah diuraikan sebelumnya, bahwa konsepsi Pela dan Gandong 
memiliki kekuatan mengikat persaudaraan dan sebagai mekanisme untuk 
mencegah konflik karena rentan dimanipulasi. Hanya saja, kearifan lokal 
tersebut, juga berpotensi mendatangkan konflik dan mengandung beberapa 
kelemahan. Adapun kelemahan yang dimaksud, pertama, ikatan berdasarkan 
Pela Gandong seringkali “kalah” melawan solidaritas karena agama. Kedua, 
ikatan Pela kadang dapat mengakibatkan eksklusifitas masyarakat baik 
secara etnis maupun agama. Pela Gandong, khususnya Pela cenderung tidak 
memiliki kemampuan untuk “merangkul” semua agama dan etnis karena 
dasar konstruksinya adalah berdasarkan kebutuhan dan kepentingan yang 
eksklusif, sehingga berpotensi menimbulkan perang atau konflik antar Pela. 

Ketiga, Pela Gandong adalah kearifan lokal masyarakat Maluku sebagai 
bagian dari “adat”. Karena proses transmigrasi yang masif dimana terkadang 
masing-masing etnis pendatang ingin menjaga purity atau kemurnian dari 
etnisnya, adat ini tidak mengikat masyarakat pendatang. Keempat, kalau 
agama dilihat dengan misinya yang ekspansif melalui Islamisasi atau 
Kristenisasi, maka penerapan Pela Gandong dinilai sebagai penghambat. Ada 
yang melihat Pela Gandong bukanlah produk Nabi dan Allah SWT, sehingga 
dianggapnya sebagai suatu bid’ah dan harus dihindari (Tualeka Zn., 2013). 
Kelima, sebagai akibat dari modernisasi dan globalisasi, ada kecenderungan 
bahwa tidak terjadi intergenerational transmission Pela Gandong ke generasi 
muda. Hal ini merupakan potensi punahnya adat ini di masyarakat.
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KoNFliK maluKu BerBaSiSKaN agama 1999-2002

Terlepas dari berbagai skenario yang mencoba menganalisis penyebab 
konflik Maluku yang berbasiskan agama yang terjadi di tahun 1999-2002, 
kejadian tersebut dapat dianggap sebagai blessing in disguise  yang berfungsi 
sebagai disabling factors yang menghambat politik identitas. Melalui konflik 
ini masyarakat mulai paham terhadap perasaan trauma dan terluka akibat 
konflik ini. Hanya saja, sebagai enabling factors, ada proses pembelajaran 
bahwa “membela agama” itu legal melalui kekerasaan. Kekerasaan ini 
adalah sebuah cara untuk meraih tujuan dan kekuasaan. Atribut identitas 
adalah amunisi yang dapat dipakai untuk meraih kekuasaan tersebut, 
melalui politisasi identitas. Kedepannya, memang perlu kewaspadaan untuk 
mengkontekstualisasikan konsepsi “membela agama”, khususnya kalau agama 
tersebut merasa dizalimi dan jihad dianggap sebagai solusinya.

margiNaliSaSi eKoNomi

Dalam wawancara mendalam maupun FGD, kata kemiskinan, ketimpangan, 
dan ketidakadilan seringkali disebut.  Kata-kata tersebut juga merupakan 
jargon-jargon yang sering disebut dalam proses kampanye yang senantiasa 
dituntut solusinya oleh masyarakat di Maluku. Dari narasi kampanye yang 
dijalankan para Paslon, khususnya Paslon nomor 3, ada kecenderungan 
untuk membangkitkan populisme kedaerahan (misalnya: Seram), tidak hanya 
karena alasan politik (leadership change), tetapi juga secara ekonomi.  
Ada wacana bahwa pembangunan selama ini terlalu “Ambon-sentris”, sehingga 
daerah-daerah lain tetap marginal baik secara politik maupun ekonomi 
(lihat Tabel 7). Merujuk data BPS 2017, nampak bahwa tingkat kemiskinan 
menurut pulau di Indonesia sampai September 2017 masih terpusat di 
Indonesia bagian Timur, yakni Maluku dan Papua dengan persentase 21,23%.  
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Tabel 7. Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku menurut Kabupaten/
Kota, 2015-2017

Sumber: BPS Provinsi Maluku (https://maluku.bps.go.id/
dynamictable/2018/01/11/62/persentase-penduduk-miskin-di-provinsi-
maluku-menurut-kabupaten-kota-2005---2017.html)

lemahNya iNSTiTuSi-iNSTiTuSi PoliTiK loKal daN liTeraSi 
maSyaraKaT

Institusi politik dianggap lemah dalam menangkal maupun mencegah 
pemakaian politik identitas dalam Pilkada. Institusi KPU dan Bawaslu 
menghadapi keterbatasan dana untuk dapat menginisiasi program-program 
yang pada intinya dapat memberi pembelajaran ke masyarakat tentang bahaya 
politik identitas. Selain itu, partai politik juga kurang giat menginisiasi dan 
mensosialisasikan program dan visi-misi para Paslon. Sehingga yang dipahami 
masyarakat hanyalah penonjolan atribut identitas baik secara agama, wilayah 
maupun etnis. Maraknya, jurnalis oportunis atau partisan juga memperparah 
situasi, sehingga masyarakat mudah terprovokasi berita tidak benar atau 
terlibat dalam memprovokasi isu identitas. Hal ini dapat dilihat dengan 
mudahnya masyarakat terprovokasi berita hoax. Demikian halnya dengan 
LSM dan masyarakat sipil juga masih lemah dan terfragmentasi, sehingga 
belum mendukung upaya mencegah politisasi politik identitas dalam Pilkada.

Maluku Tenggara Barat
Maluku Tenggara
Maluku Tengah
Buru
Kepulauan Aru
Seram Bagian Barat
Seram Bagian Timur
Maluku Barat Daya
Buru Selatan
Ambon
Tual

Maluku

29,17
25,23
22,10
18,47
28,64
6,35
25,37
31,58
17,58
4,38
24,90

19,51

28,31
24,81
21,68
18,02
28,71
26,50
24,53
31,01
16,86
4,64
24,74

19,18

27,47
23,87
21,20
17,40
27,13
25,49
23,59
30,18
16,83
4,46
24,00

18.45

Kabupaten/Kota                             Tahun (Persen/%)
                                   2015             2016            2017
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SegregaSi SPaSial yaNg TidaK TerTaNgaNi

Sebagai dampak dari kolonialisme dan konflik di Maluku di tahun 1999, 
kehidupan masyarakat khususnya di Ambon tersegregasi berdasarkan agama. 
Segregasi ini menurut beberapa narasumber disebabkan ketidakpercayaan 
yang masih mengakar.  Akan tetapi ada juga yang menjelaskan hanya 
persoalan teknis. Artinya, pasca konflik banyak rumah yang dijual dan untuk 
kembali ke rumah asal bukan suatu proses yang menguntungkan. Dibiarkanya 
masyarakat yang tersegregasi ibarat “mengabadikan” perbedaan. Hidup 
secara terpisah berdasarkan agama adalah suatu hal yang biasa (lumrah) 
dan dibenarkan. Hal ini dapat memicu konflik di kemudian hari, konflik yang 
berbasiskan identitas.

FaKTor PeNghamBaT (diSaBliNg) PeNgguNaaN PoliTiK 
ideNTiTaS di maluKu
reviTaliSaSi Budaya loKal: Pela gaNdoNg daN maSohi

Terlepas dari kelemahan yang dimiliki Pela Gandong, mekanisme ini tetap 
dianggap efektif untuk menangkal politisasi identitas. Selain itu, masyarakat di 
Maluku memiliki berbagai macam kearifan lokal lainnya, seperti: masohi yang 
mengajarkan persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan kemasyarakatan.

KoNFliK maluKu BerBaSiSKaN agama 1999-2002: ProSeS 
PemBelaJaraN, daya daN oToKriTiK

Konflik Maluku di tahun 1999 memberikan catatan tersendiri. Konflik 
ini secara tidak langsung merupakan blessing in disguise.  Konflik yang 
membawa pengalaman yang sangat traumatis bagi kehidupan masyarakat 
di Maluku. Dengan demikian, masyarakat mulai berhati-hati untuk tidak lagi 
memakai atau menonjolkan sentimen agama dalam konteks atau situasi apa 
pun. Dengan kata lain, konflik 1999 sangat berperan sebagai “benteng” agar 
peristiwa tersebut tidak terulang lagi.

Hal yang menarik adalah ada proses pembelajaran yang membangkitkan 
daya kritis di masyarakat bahwa konflik yang pernah terjadi bukan “murni” 
konflik agama, tetapi merupakan hasil provokasi strategis aktor di tingkat 
pusat sebagai akibat pergantian rezim dari Orde Baru ke Orde Reformasi. 
Masyarakat sadar bahwa strategi ini bertujuan untuk mendiskreditkan 
pemerintahan yang baru (Goss, 2000) dengan memanfaatkan krisis politik 
dan ekonomi. 
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Goss (2000) menjelaskan bahwa salah satu aktor dari kekacauan ini 
adalah para Jenderal yang menolak dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI. Sebagai 
akibat dari pengetahuan di atas, daya kritis masyarakat meningkat untuk tidak 
mudah tersulut atau percaya bila ada upaya untuk memprovokasi masyarakat 
dengan menggunakan atribut identitas. Secara umum daya kritis masyarakat 
juga semakin meningkat. Sebagian besar masyarakat sudah bisa menangkal 
berita hoax.  Selain itu, masyarakat juga berani melakukan otokritik terhadap 
kebijakan yang salah. Misalnya, Umat Kristen akan protes bila walikotanya 
yang Kristen mengisi birokrasi dengan mayoritas orang Kristen.

BaNguNaN ToleraNSi melalui iNSTiTuSi KeagamaaN

Institusi keagamaan mempunyai peran yang penting untuk menjaga 
stabilitas di masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Hasil wawancara 
dengan seorang pendeta GPM, bahwa gereja harus selalu menekankan 
posisinya untuk bersikap netral.  Artinya, gereja tidak boleh mengarahkan 
jemaatnya untuk memilih seorang kandidat tertentu. Implikasi kalau terjadi 
“pengerahan dalam pemilihan” adalah melemahnya soliditas dari Jemaat 
Kristen yang berasal dari berbagai macam denominasi. Selain bersikap netral, 
ada semacam pengajaran secara substansi religiusitas yang “menghalalkan” 
pemimpin dengan agama apapun untuk memimpin:

“...kita di gereja punya prinsip, punya sebuah pemahaman yang 
sangat mendasar bahwa untuk membangun suatu bangsa atau 
masyarakat.....Tuhan itu tidak hanya pakai orang-orang Kristen.  
Tuhan bisa pakai orang, orang-orang yang memiliki kepercayaan 
yang lain, untuk membangun sebuah tatanan masyarakat. Jadi 
konsep itu terbangun, terbangun di gereja ini bahwa siapapun 
bisa menjadi  pemimpin, bisa menjadi gubernur ataupun wakil 
gubernur. Ideologi kita bukan soal yang bisa memimpin orang 
Kristen adalah orang Kristen, tidak. Ideologi kita adalah bahwa 
ketika dia menjadi pemimpin itu Tuhan kehendaki...”57 
Selain pernyataan ideologis dari gereja di atas, terdapat upaya untuk 

membangun interaksi antara Umat Kristen dan Islam secara berkelanjutan. 
Misalnya, dalam pembuatan RENSTRA gereja, maka Umat Muslim dimintakan 
pendapat ataupun kritiknya. Membangun tempat ibadah juga melibatkan warga 
dari umat lain. Juga diinisiasi program-program, seperti  penanggulangan 
narkoba/HIV/AIDS yang melibatkan umat lintas agama. Gereja juga menginisiasi 

57 Wawancara YU, Ambon, 19 April 2018
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program ekonomi kerakyatan dalam pembuatan makanan tradisional dan 
umat Muslim dilibatkan untuk membuat sertifikasi halalnya.

aKTiFNya JurNaliSme damai

Peran media sangat penting untuk mencegah konflik yang berbau 
identitas. Hasil pembicaraan dengan pimpinan sebuah TV swasta, sudah 
terdapat program terpadu yang mengajarkan cara meliput dan pemberitaan 
yang benar bagi para jurnalis.

oBServaSi haSil PilguB maluKu 2018
Pada hari Rabu, 27 Juni 2018, Pilkada Gubernur Maluku telah 

dilaksanakan dengan aman dan damai. Hasil quick count Lingkaran Survei 
Indonesia (LSI) menunjukkan Pilgub Maluku dimenangkan oleh Paslon 2 
Baileo (Murad Ismail dan Barnabas Orno) yang memperoleh suara sebanyak 
40,2% dibandingkan dengan Paslon Santun dengan 31,4% dan Hebat 
dengan perolehan suara 28,4%. Kemenangan Baileo ini cukup mengejutkan 
karena selama ini pasangan ini kurang diperhitungkan. Rivalitas justru terlihat 
antara Paslon nomor 1 Baileo dengan Paslon nomor 3 Hebat. Kemenangan 
Baileo kembali dapat dianggap sebagai sebuah anomali dalam Pilgub Maluku, 
dimana masyarakat sudah lebih kritis dalam memilih seorang pemimpin, 
serta diikuti faktor-faktor lain yang mendukung kemenangan pasangan ini, 
seperti kemampuan mesin politik dalam menggiring suara.

Tabel 8.  Hasil quick count Pilkada Gubernur Maluku 2018

Sumber: Lembaga Survei Indonesia (2018).

Merujuk dari pembahasan sebelumnya, pertanyaannya adalah seberapa 
kuat politik identitas ini akan mempengaruhi kemenangan atau kekalahan 
seorang Paslon? Selain itu, faktor apa saja yang mengurangi dan mendukung 
perolehan suara para Paslon? Menarik untuk dikaji untuk setiap Paslon yang 
maju dalam Pilgub Maluku 2018 ini.  Sebagaimana hasil analisis sementara 

SANTUN (Said Assagaff- Andreas)
BAILEO (Murad Ismail-Barnabas Orno)
HEBAT (Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath)

31,4
40,2
28,4

1.
2.
3.

 No.                Kandidat/Paslon               lembaga Survei indonesia/lSi (%)
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di bawah ini.
Sebagai incumbent, Paslon 1 Santun dengan lokomotifnya Said 

Assagaff tentu diunggulkan. Tetapi hasil akhir menempatkannya pada posisi 
ke-2.  Sebagai faktor yang berkontribusi untuk mengurangi peroleh suara 
dari Paslon ini , ditengarai terkait dengan faktor “kinerja” sebagai salah 
satu kunci kekalahan Paslon Santun.  Artinya Said Assagaff, dianggap telah 
“gagal” memajukan kesejahteraan Provinsi Maluku. Banyak janji-janjinya 
selama kampanye tidak ditepati.  Telah disinggung sebelumnya, Santun 
banyak yang dikeluhkan warga karena program-program yang ditawarkan 
tidak ada yang baru. Alhasil, secara kebijakan Provinsi Maluku di bawah 
Said Assagaff mengalami stagnasi.  Beberapa diantaranya adalah keluhan 
kemacetan dan air bersih. 

Selain itu, terdapat kecenderungan agenda pembangunan di bawah 
kepemimpinan Said dianggap “beraroma” Ambon sentris.  Sementara itu, 
daerah lain tetap marginal.  Sangkaan korupsi dan nepotisme atau mengisi 
birokrasinya dengan orang-orang terdekatnya yang beretnis Arab atau 
kurang mempertimbangkan perimbangan lintas agama adalah salah satu 
penyumbang faktor-faktor yang memungkinkan kredibilitas Said Assagaff 
berkurang.  Hasil wawancara Tim Peneliti ke salah seorang narasumber 
mengungkapkan bahwa Said telah menghasilkan banyak barisan sakit hati 
di dalam birokrasi dengan berbagai alasan. Ini adalah indikasi bahwa PNS 
itu tidak lagi kompak mendukungnya. Kekalahan Said juga bukti kurang 
efektifnya “kelompok rasional” yang dibentuknya. Tujuan kelompok rasional 
dibentuk adalah agar masyarakat bisa cerdas memilihnya dengan melihat 
kinerjanya.  Akan tetapi, hasil diperoleh kontradiktif karena kinerja Said 
secara nyata dianggap minim.

Untuk aspek agama, suara Islam dipastikan secara otomatis terpecah 
kedua Paslon yang lain. Sebagai faktor yang mendukung perolehan 
suaranya bisa dilihat dari aspek etnis dengan memainkan sentimen identitas.   
Dari aspek etnis, bisa jadi Paslon 1 ini didukung oleh etnis Arab dan Tionghoa 
saja.  Sedangkan untuk etnis BBM (Bugis-Buton-Makassar) dimana asal etnis 
Istri Said, kurang berdampak banyak mendulang suara karena Murad Ismail 
pun juga memanfaatkan identitasnya sebagai keturunan Bugis untuk menarik 
suara. Berbeda dengan aspek agama, Anderias yang menganut Agama 
Katolik, bisa jadi suaranya tetap solid, namun persentase penduduk yang 
beragama Katolik di Maluku hanya 7%, tidak banyak membawa pengaruh 
bagi kemenangan Paslon Santun. 

Narasi Paslon 1 sebagai “Ali-Baba” (pendatang) bisa jadi membawa 
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pengaruh terhadap kekalahan Paslon 1, meskipun tidak terlalu signifikan.  
Buktinya, Said sebagai orang Arab tetap berhasil terpilih sebagai Gubernur 
Maluku pada periode 2013-2018.  Anderias sebagai keturunan Tionghoa 
juga berhasil menjadi Bupati Maluku Tenggara sebagai dua periode (2008-
2018). Etnis Tionghoa secara umum juga dapat diterima masyarakat Maluku 
dengan baik.  Faktor pengalaman Anderias sebagai mantan Bupati Maluku 
Tenggara yang berprestasi, bisa memberikan nilai positif untuk meraup suara 
buat Paslon ini. 

Tidak itu saja, kekalahan Paslon Santun bisa juga diakibatkan karena 
kurang efektifnya mesin partai untuk meraup suara.  Padahal Santun didukung 
4 partai besar, yaitu: Partai Golkar, PKS, PD, dan PBB.  Menarik juga 
diperhatikan bagaimana loyalitas pemilih partai tersebut dalam mendukung 
Paslon Santun ini. Seorang narasumber juga mengatakan ada unsur logistik 
yang minim sehingga berpengaruh terhadap kekalahan Assagaff, tetapi 
informan yang lain justru melihat Assagaff diuntungkan secara finansial 
karena menjabat sebagai petahana.

Untuk Paslon 2 Baileo, stigmatisasi bahwa Murad Ismail kurang 
berpengalaman dalam politik dan birokrasi tidak membawa pengaruh banyak 
untuk mempengaruhi orang untuk tidak memilihnya.  Justru hal ini dianggap 
sebagai nilai tambah. Murad meski minim pengalaman secara politik dan 
birokrasi, tetapi justru dipilih karena dianggap “bersih secara politik”.  Faktor 
lain yang awalnya dianggap faktor pelemah karena Murad adalah mantan 
petinggi Polri dan polisi masih mendatangkan trauma bagi masyarakat, 
karena  sikapnya yang tidak netral selama konflik Maluku 1999 ternyata 
tidak banyak membawa pengaruh yang merugikan Murad. 

Masyarakat justru melihat perlunya seorang pemimpin yang tegas yang 
terwakili dari pribadi Murad sebagai anggota Polri. Sosok pemimpin seperti  
ini diperlukan melihat sejarah konflik di Ambon khususnya dan Maluku 
secara umum dimana masyarakat mendambakan sosok pemimpin yang bisa 
mendatangkan rasa aman. Menariknya, menurut hasil wawancara dengan 
beberapa narsumber faktor yang secara signifikan menentukan  kemenangan 
Murad Ismail disinyalir karena “mobilisasi” kepolisian sebagai sebuah institusi. 

Beberapa narasumber bercerita bahwa beberapa hari sebelum 
pencoblosan para polisi bergeriliya ke masyarakat dan kepala daerah-kepala 
daerah. Mereka melakukan “himbauan” untuk memilih pasangan Murad ini. 
Selain itu, para polisi ini gencar melakukan “pemeriksaan” terhadap beberapa 
kepala daerah yang terindikasi korupsi. Bisa diperdebatkan apakah manuver 
ini merupakan suatu bentuk ancaman atau bukan.  Sehingga para Kepala 
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Daerah mau tidak mau harus menggiring suara masyarakat untuk memilih 
Murad Ismail. Selain itu, yang jelas, aspek logistik  dianggap cukup kuat dan 
hal ini yang mendukung kemenangan dari pasangan ini. 

Faktor identitas tetap menentukan sebagai faktor untuk meraih 
kemenangan asalkan dimainkan secara “strategis”. Pasangan ini menekankan 
identitas mereka sebagai bagian dari “asal usul (origin) mereka”,  
yaitu dari suatu lokalitas di Maluku. Tetapi identitas ini tidak dimainkan 
untuk menonjolkan dikotomi antara etnis yang mayoritas dan minoritas 
atau etnis yang selama ini diuntungkan atau dirugikan dari aspek ekonomi  
maupun politik. 

Paslon ini justru menonjolkan “persatuan” Maluku.  Slogan Paslon, 
seperti: “Maluku untuk Semua”, “Maluku Bisa”, dan lain-lain menunjukkan 
keseriusan Paslon ini menyatukan Maluku dengan semangat persatuan 
dan toleransi. Slogan ini ibarat suatu obat mujarab dimana masyarakat 
Maluku sangat memerlukan terutama setelah konflik Maluku 1999.  Slogan 
lain Paslon ini adalah “Maluku Baru Gubernur Baru”. Bila dikaitkan dengan 
slogan “Maluku untuk Semua” juga bisa mendatangkan efek psikologis buat 
masyarakat untuk mengubur hal-hal negatif yang terjadi dimasa lalu dan 
membuka lembaran baru dimana Maluku bisa sejahtera kalau dibangun 
bersama, lintas etnis, lintas agama, dan lintas kewilayahan. Kemenangan 
Baileo juga bisa diatributkan akibat kerja efektifnya 7 partai pendukungnya, 
yaitu: PDIP, PPP, Nasdem, Hanura, PAN, PKB dan PDPI.  Partai-partai  tersebut 
berhasil menjaga loyalitas pemilihnya untuk memilih kandidat Baileo ini.

Adapun kekalahan Paslon 3 Hebat dan sekaligus menempati posisi 
terakhir di luar dugaan publik.  Di Pilgub 2013, Abdullah Vanath yang 
mencalonkan diri sebagai Gubernur sempat melaju ke putaran kedua dan 
menempati urutan pertama dan mengalahkan 4 Paslon yang lain. Pada 
waktu itu, Vanath dianggap sosok yang energetik, turun ke desa-desa dan 
mendekati pemuda-pemuda. Vanath juga memainkan sentimen etnis Seram. 
Kemenangan Vanath di putaran Pilgub 2013, mengejutkan karena waktu itu 
Paslon ini tidak banyak mendapat dukungan dari elit di Maluku. Dukungan 
elit berpusat di Paslon Said Assagaff yang akhirnya memenangkan kontestasi 
Gubernur di tahun 2013. Kemenangan Vanath di putaran pertama disinyalir 
karena permainan identitas, tetapi kekalahannya di putaran kedua juga 
diasumsikan karena tidak mendapat banyak dukungan dari elit.

Pada Pilgub 2018 ini, Vanath rupanya ingin memakai strategi yang 
sama seperti memenangi putaran pertama Pilgub 2013, yaitu memainkan 
sentimen etnis (Seram). Paslon Gubernur Vanath, yaitu Herman Koedoeboen 
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juga melakukan permainan etnis (Maluku Tenggara). Nyatanya setelah Pilgub 
dijalankan pasangan ini kalah dan menempati urutan terakhir dalam perolehan 
suara. Oleh karena itu, beberapa asumsi faktor penyebab kekalahan pasangan 
ini. Pasangan ini kurang sensitif dalam memahami perkembangan daya kritis 
masyarakat yang tidak selalu termakan dengan isu identitas. Selain itu, 
seorang informan studi ini mengungkapkan bahwa pasangan ini pernah 
terindikasi korupsi dan kasusnya menguap sampai sekarang. Sebagaimana 
Herman juga terlibat nepotisme. Terindikasinya Vanath yang terjerat kasus 
korupsi secara gencar diberitakan media lokal yang notabene dikuasai 
oleh Murad Ismail. Hal ini yang disinyalir berkontribusi terhadap kekalahan 
pasangan Herman dan Abdullah Vanath ini. Media yang tidak netral dipakai 
lawan sebagai senjata untuk menjatuhkan reputasi Vanath. Selain itu, apa 
yang disampaikan seorang narasumber bahwa belum pernah ada yang maju 
dari jalur independen memenangi Pilgub di Maluku telah terbukti. Nampaknya 
dukungan partai politik masih tetap dibutuhkan. Terlebihnya, pasangan ini 
cukup minim dari aspek logistik.

Terjadinya semacam anomali di Pilgub 2018, menunjukkan bahwa 
politik identitas tetap dimainkan para Paslon sebagai upaya menarik suara 
masyarakat. Hanya saja, identitas bukan faktor tunggal untuk menentukan 
kekalahan ataupun kemenangan para pasangan calon Gubernur ini. Dengan 
kata lain, melihat adanya multi-faktor yang membentuk preferensi masyarakat 
untuk memilih calon tertentu. Artinya, ada kecenderungan masyarakat tidak 
selalu memilih kandidat berdasarkan jalur  identitas.  Menarik juga dikaji 
bahwa Paslon yang memainkan sentimen etnis justru kalah di daerah asalnya 
sendiri (lihat Tabel 9). 
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Tabel 9. Distribusi perolehan suara 3 Paslon dilihat dari Wilayah

Sumber: Lembaga Survei Indonesia (2018).

Tabel 9 di atas memberikan informasi bahwa Abdullah Vanath (mantan 
Bupati Seram Bagian Timur) kalah mendulang suara di daerahnya. Demikian 
halnya dengan Herman (mantan Bupati Maluku Tenggara) mengalami 
kekalahan di bekas kabupaten kekuasaannya.  Walau isu Seram tetap 
dimainkan di Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur, 
akan tetapi Paslon Hebat tetap mengalami kekalahan. Namun demikian, 
hal yang menarik dari Paslon Hebat adalah berhasil mendulang suara di 
Kota Ambon. Hal ini disinyalir karena dampak dari politik identitas dari sisi 
agama dimana didominasi oleh masyarakat yang beragama Kristen. Herman 
adalah satu-satunya pasangan calon Gubernur yang beragama Kristen, 
sedangkan di Paslon no 2, Barnabas Orno meski beragama Kristen tetap 
hanya mencalonkan sebagai wakil Gubernur. Nilai tambah seorang calon 
Gubernur tentu lebih dihargai daripada calon Wakil Gubernur. 

Pasangan Santun, terutama Anderias meraup suara banyak di Maluku 
Tenggara. Rupanya masih ada sentimen dukungan masyarakat kepada Anderias, 
meskipun berasal dari etnis Tionghoa yang pernah menjabat sebagai mantan 
Bupati Maluku Tenggara dan juga ada dukungan dari warga masyarakat 
yang beragama Katolik meski minoritas.  Dengan demikian, sentimen Maluku 
Tenggara dibagi ke Paslon Santun dan Hebat kalau mempertimbangkan 
ikatan secara kewilayahan. 

Identitas Seram Bagian Barat justru dimanfaatkan Paslon Baileo dan 
untuk Seram Bagian Timur banyak dimanfaatkan Paslon Santun. Meski 

Buru
Buru Selatan
Kepulauan Aru
Kota Ambon
Kota Tual
Maluku Barat Daya
Maluku Tengah
Maluku Tenggara
Maluku Tenggara Barat
Seram Bagian Barat
Seram Bagian Timur

31,82
21,59
25,94
28,00
24,19
17,97
29,82
51,13
42,59
28,34
51,76

60,43
63,45
40,16
34,08
18,10
76,05
44,62
6,09

36,89
52,14
6,93

7,75
14,96
33,90
37,92
57,71
5,99

25,56
42,78
20,55
19,52
41,31

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

 No.             Wilayah                                Paslon (%) 
                                    SaNTuN (No. 1)  Baileo (No. 2)   heBaT (No. 3)
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identitas Seram dianggap sebagai representasi Paslon Hebat. Akan tetapi 
Hebat hanya mendulang suara (menang) di Kota Ambon.  Dugaan sementara, 
kemenangan tersebut karena dukungan campuran (identitas agama Islam 
dan Kristen). Begitupun dengan Paslon Baileo. 

Menarik juga diperhatikan walau telah terjadi pergantian Gubernur, 
konsensus informal Malino bahwa jabatan didasarkan agama tertentu 10 
tahun secara bergiliran tetap terjaga. Artinya, pemimpin dari agama Islam 
akan kembali memimpin selama 5 tahun lagi.  Menarik untuk dikaji, pemimpin 
dengan agama apa yang terpilih pasca kepemimpinan Murad Ismail? Apakah 
terpilihnya Murad Ismail kali ini juga merupakan hasil konsensus masyarakat 
untuk memberikan kesempatan kepada Islam untuk memimpin 5 tahun 
supaya genap 10  tahun pemimpin yang dipegang yang beragama Muslim?

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa politik identitas tetap 
menjadi isu yang sentral dan secara konstan dimainkan sebagai strategi 
dalam Pilgub 2018 di Maluku ini, meski  signifikansinya dalam mempengaruhi 
masyarakat untuk memilih kandidat karena memakai jalur identitas dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lainnya pula. Ada suatu istilah lokal yang dianut masyarakat 
Maluku: “...biar pake SARA lae seng bisa biking labe” artinya walau pakai isu 
SARA, isu itu biasa saja, tidak berpengaruh lebih. Hal ini menandakan daya 
kritis dan rasionalitas masyarakat yang semakin meningkat. 

Selanjutnya perlu juga diteliti pengaruh Pela Gandong yang bisa jadi 
membuat masyarakat tidak lagi memilih berdasarkan atribut identitas atau 
paling tidak sebagai penangkal untuk tidak berkonflik karena permainan atau 
manipulasi identitas. Pela Gandong bisa diargumentasikan telah “melemahkan” 
eksklusivitas identitas agama, etnis dan wilayah.  Terakhir, jenuhnya 
masyarakat terhadap permainan politik identitas antara lain, diakibatkan 
pembelajaran dari kasus Pilgub Jakarta dan dalam konteks yang lebih lama 
adalah konflik Maluku 1999. Disadari bahwa politik identitas hanya mengadu 
domba masyarakat dan mengakibatkan konflik.

CaTaTaN aKhir
Politik identitas tetap menggejala dalam kontestasi Pilgub Maluku 2018. 

Dengan bahasa lain, politik identitas adalah keniscayaan.  Akan tetapi, hal 
yang menarik adalah signifikansinya dalam mempengaruhi masyarakat untuk 
memilih kandidat yang didasari atribut identitas tertentu juga dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain. Signifikansi identitas dalam menentukan kemenangan 
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maupun kekalahan pasangan calon yang bertarung juga ditentukan oleh 
‘konteks’ dari dinamika sosial-politik, ekonomi dan kultural di daerah yang 
menjadi fokus studi.

 Meskipun demikian, tetap perlu upaya untuk mencegah manipulasi 
identitas tidak saja dalam konteks Pilkada yang akan datang, tetapi juga 
dalam kehidupan kemasyarakatan secara umum di provinsi ini. Provinsi 
Maluku mempunyai sejarah yang unik, dimana atribut identitas menjadi 
bagian dari nilai-nilai kultural dan menjadi “world-view” masyarakat setempat.  
Belum lagi ditambah sejarah kolonial dan konflik Maluku 1999-2002 yang 
memicu kompleksitas permasalahan identitas di provinsi ini. 

Munculnya Pela Gandong sebagai kearifan lokal yang mengakar selama 
ratusan tahun ibarat mempunyai kemampuan melakukan suatu proyeksi 
bahwa “identitas” yang beragama di Maluku dapat berpotensi memicu konflik 
bila tidak dikelola dengan baik.  Pela Gandong akan menghadapi tantangan 
modernisasi dan ekstrimisme dari aspek agama.

Atas faktor-faktor pemicu yang sudah disebutkan tersebut, terlihat 
bahwa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pembangunan ekonomi yang 
merata dan berkeadilan perlu terus digalakkan untuk mengurangi sentimen 
identitas berdasarkan wilayah dan etnis. Upaya membangun program 
interaksi lintas agama harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini juga 
perlu dibarengi membangun “meltingpot” baik dari aspek spasial ataupun 
kegiatan yang akan mendukung interaksi lintas agama.  KPU dan Bawaslu 
terus perlu ditingkatkan kapasitasnya termasuk secara finansial dan agar 
dapat memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada secara profesional. Terakhir 
perlu ada upaya untuk melestarikan nilai-nilai Pela Gandong khususnya di 
antara generasi  muda.  Atau dengan bahasa lain, kearifan lokal adalah 
benteng yang mampu menahan gempuran politik identitas bagi Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



7 8

P o l i t i k  i d e n t i ta s 
d a l a m  P e m i l i h a n 
Wa l i k o ta  2 0 1 8  k o ta 
Pa l a n g k a r aya
ideNTiTaS, KoNTeKS hiSToriS, daN KomPoSiSi maSyaraKaT

Sejarah konflik antar-etnis yang terjadi setelah reformasi begitu 
membekas bagi masyarakat di daerah konflik, seperti yang pernah terjadi 
Kalimantan Tengah. Tak banyak orang yang berani secara terbuka berbicara 
mengenai masa lalu yang kelam tersebut.  Namun dari situ, masyarakat 
di Kalimantan Tengah belajar banyak untuk mengelola perbedaan identitas 
dengan lebih matang. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung 
kembali menguji kematangan masyarakat Kalimantan Tengah untuk mengelola 
perbedaan afiliasi dan pilihan politik. Dengan kondisi masyarakat yang 
beragam, ujian keberagamaan bisa muncul dalam kampanye-kampanye politik. 
Kampanye politik bisa saja mengarah pada perang politik identitas antar 
pasangan calon atau pendukung. Bila tidak dikelola dengan baik, kampanye 
tersebut bisa saja mengarah menjadi black campaign yang mengganggu 
keharmonisan di tingkat masyarakat. 

Kalimantan Tengah didirikan pada tahun 1957. Sebelumnya Kalimantan 
Tengah adalah pecahan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Pembentukan 
provinsi Kalteng mempengaruhi terjadinya perubahan komposisi etnis melalui 
perpindahan secara informal penduduk Kalimantan Selatan dan transmigrasi 
dari masyarakat Jawa, Madura dan Bali. Pada saat konflik terjadi, 60% 
penduduk Kalimantan Tengah adalah Suku Dayak, 40% lainnya sebagian 
besar Banjar-Melayu dan sekitar 6-7% Madura (Fanselow, 2015) 

Konflik berbasis etnis antara masyarakat pribumi (Dayak) dengan 
transmigran (Madura) sudah terjadi sejak 1970-an saat pemerintahan 
Soeharto menggalakkan program transmigrasi (Fanselow, 2015 dan Smith, 
2005). Namun, konflik tersebut pecah saat Soeharto mengundurkan diri dan 
terjadinya Reformasi, yaitu sekitar 1997-2001. Menurut catatan Fanselow, 
kekerasan antar etnis dengan skala besar terjadi pada Januari-Februari 1997 
di Sanggau dan Maret – April 1999 di Sambas, keduanya berada di Kalimantan 
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Barat dan pada Februari – Maret 2001 di Sampit, Kalimantan Tengah. 
Menurut Smith (2005) konflik berbasis etnis di Kalimantan Tengah, 

tidak hanya terjadi karena gesekan antara etnis Dayak dan Madura, tetapi 
adalah kombinasi banyak faktor diantaranya marginalisasi secara sosial dan 
ekonomi terhadap etnis pribumi, Dayak—yang juga didorong karena kegagalan 
pemerintah dalam melakukan intervensi untuk mencegah pecahnya konflik. 
Smith juga berpandangan bahwa konflik juga tak dapat dihindari karena 
lemahnya peran dan kapasitas organisasi tradisional dan pemimpin informal 
dalam mengelola konflik. 

Selama Orde Baru, tanah Borneo memang menjadi destinasi favorit 
dan utama program transmigrasi. Dipilihnya Kalimantan karena tengah 
tersedianya jumlah lahan untuk industri kayu dan perkebunan yang sangat 
luas. Menurut Akhwan dkk (2005), para transmigran dari etnis Madura 
paling banyak bekerja di perkebunan dan industri perkayuan. Etnis Dayak 
paling aktif membuka lahan perkebunan dan perkayuan di lahan-lahan milik 
Dayak. Posisi tersebut membuat posisi etnis Dayak menjadi marginal. Etnis 
Dayak merasa kebijakan pemerintah terkait pertanahan, hutan, dan kegiatan 
ekonomi lebih banyak menguntungkan etnis Madura dibandingkan Dayak. 
Selain menguasai ekonomi, etnis Madura juga menguasai sosial dan politik. 
Sebelum pecahnya konflik, beberapa jabatan strategis di militer dipimpin oleh 
etnis Madura, begitu juga Ketua DPRD di Sampit.

Pasca-kerusuhan di Sampit, Kalimantan Tengah, ekonomi menjadi 
lesu. Pasalnya, hampir semua sektor ekonomi informal digerakkan oleh 
masyarakat Madura, seperti pedagang, pekerja pelabuhan, dan sebagainya.  
Akibat kerusuhan berdarah, sekitar 40% dari populasi Sampit  dievakuasi 
termasuk  150 ribu orang Madura. Sejumlah pertemuan digelar untuk 
merekonsiliasi Sampit pasca-kerusuhan berdarah tersebut. Beberapa kalangan 
juga mencari jalan keluar terkait posisi etnis Madura di Kalimantan setelah 
meletusnya konflik. 

Salah satu kesepakatan bersejarah terkait mediasi konflik antara Dayak 
dan Madura adalah terkait posisi etnis Madura di Kalimantan. Smith (2005) 
menulis, dalam pertemuan rekonsiliasi antara perwakilan empat provinsi 
di Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, 
dan Kalimantan Selatan) dengan perwakilan pemerintahan provinsi Jawa 
Timur, serta pemerintahan pusat telah dicapai beberapa kesepakatan.   
Adapun kesepakatan yang diperoleh tersebut, sebagai berikut: (1) etnis Dayak 
yang menjadi pejabat di pemerintahan lokal; (2) mereka yang diperbolehkan 
kembali ke Kalimantan adalah yang telah menikah dengan orang Dayak;  
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(3) mereka yang diperbolehkan kembali ke Kalimantan adalah sudah 
mendapatkan pekerjaan tetap di provinsi; dan (4) mereka yang diperbolehkan 
kembali ke Kalimantan adalah mereka yang memiliki karakter yang baik. 

Setelah Pemilu 2004, terjadi perubahan kepemimpinan politik di tingkat 
lokal. Orang-orang Dayak mulai masuk ke dalam partai dan menjadi pimpinan 
partai politik baik di tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Orang-orang 
Dayak juga mulai mengisi jabatan-jabatan strategis di birokrasi.

KomPoSiSi SoSial PoliTiK

Data Sensus Penduduk 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) 
menunjukkan komposisi masyarakat berdasarkan agama cukup beragam.  
Di tingkat provinsi, jumlah masyarakat yang menganut Agama Islam sebesar 
74,31% dan Kristen 15,97%. Sementara di Palangkaraya, jumlah penduduk 
Muslim sebesar 69,65% dan Kristen sebesar 26,79% (lihat Tabel 10).

 
Tabel 10. Profil Masyarakat Kalimantan Tengah dan Palangkaraya  
Berdasarkan Agama

Sumber: BPS (2010)

Sementara berdasarkan peta kekuatan partai politik, baik di tingkat 
provinsi maupun kota, juga terjadi keragaman politik. Partai berbasis nasionalis 
dan partai berbasis agama berhasil mendapatkan kursi. Sejak tiga Pemilu 
terakhir, daerah Kalimantan Tengah adalah salah satu basis utama PDI 
Perjuangan. Suara PDI Perjuangan relatif stabil sejak 2009 sampai 2014. Di 
DPRD Provinsi, pada Pemilu 2009, PDIP mendapatkan kursi 12 dari 45 kursi 
DPRD. Dan 11 kursi dari 45 kursi pada Pemilu 2014 (lihat Tabel 11). Setelah 
PDIP, pada Pemilu 2014 lalu, disusul Golkar, Gerindra, Golkar, Demokrat  
dan PAN.

Islam
Kristen
Katolik
Hindu
Budha
Khong Hu Chu
Lainnya
Tidak Terjawab
Tidak Ditanyakan

74,31
15,97
2,63
0,50
0,10
0,02
6,26
0,01
0,19

69,65
26,79
1,37
1,04
0,11
0,01
0,41
0,00
0,62

    agama/Keyakinan                         Persentase penduduk (%)

                                 Prov. Kalimantan Tengah       Kota Palangkaraya
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Tabel 11. Perolehan kursi partai di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Tengah, tahun 2009 dan 2014 (diolah)

Tabel 12. Perolehan kursi partai di DPRD Kota Palangkaraya.

Sumber: KPU Kota Palangkaraya, tahun 2009 dan 2014 (diolah)

PDIP
GOLKAR
DEMOKRAT
PAN
GERINDRA
PPP
PKS
PBB
HANURA
PKB
PKNU
NASDEM
PKPI

Total

12
6
6
5
4
4
2
2
2
1
1
0
0

45

(26,67)
(13,33)
(13,33)
(11,11)
(8,89)
(8,89)
(4,44)
(4,44)
(4,44)
(2,22)
(2,22)
(0,00)
(0,00)

(100)

(24,44)
(11,11)
(11,11)
(11,11)
(13,33)
(6,67)
(0,00)
(0,00)
(2,22)
(6,67)
(0,00)
(11,11)
(2,22)

(100)

Naik 
Turun 
Turun 
Tetap 
Naik 
Turun 
Turun 
Turun 
Turun
Naik 
Turun 
Naik
Naik 

11
5
5
5
6
3
0
0
1
3
0
5
1

45

      Nama Partai                       Periode (%)                  Keterangan    

                               2009-2014           2014-2019

NASDEM
PKB
PDIP
GOLKAR
GERINDRA
DEMOKRAT
PAN
PPP
HANURA
PDP
PKPI
PARTAI BURUH
PBB
PKS
PDS
PBR

Total

0
1
4
3
2
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1

25

(0,00)
(4,00)
(16,00)
(12,00)
(8,00)
(12,00)
(8,00)
(4,00)
(4,00)
(4,00)
(4,00)
(4,00)
(4,00)
(8,00)
(4,00)
(4,00)

(100)

(6,67)
(10,00)
(23,33)
(13,33)
(13,33)
(6,67)
(6,67)
(6,67)
(13,33)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)

(100)

Naik 
Naik 
Naik 
Naik 
Naik 
Turun 
Turun 
Naik 
Naik 
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun
Turun

2
3
7
4
4
2
2
2
4
0
0
0
0
0
0
0

30

      Nama Partai                       Periode (%)                  Keterangan    

                               2009-2014           2014-2019
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Tabel 12 di atas juga menarik untuk dicermati.  Sepanjang dua 
pemilihan legislatif (DPRD Provinsi Kalteng) yang telah berlangsung  
(periode 2009-2014 dan 2014-2019), partai-partai yang bertarung merebut 
kursi di parlemen provinsi mengalami tren naik, stabil, dan turun.  PDIP, 
Partai Gerindra, PKB, Partai Nasdem, dan PKPI mengalami kenaikan.   
Sebaliknya Partai Golkar, Partai Demokrat, PPP, PKS, PBB, Partai Hanura,  
dan PKNU mengalami penurunan; dan hanya satu partai yang cenderung 
stabil dalam pemerolehan suara, yakni PAN.

Jika dikaitkan dengan politik identitas, nampaknya kecenderungan 
partai-partai berideologi nasionalisme mendapatkan tempat di hati warga 
Kalimantan Tengah. Sebaliknya dengan dengan partai-partai berideologi 
religius, seolah mulai ditinggalkan oleh warga Kalimantan Tengah.  
Meski demikian, penurunan suara yang dialami partai-partai berideologi 
religius tidak hanya dipengaruhi oleh konteks politik lokal, namun juga 
dipengaruhi oleh konteks politik nasional.

Apa yang terjadi di Provinsi Kalteng, nampaknya serupa terjadi di Kota 
Palangkaraya.  Partai-partai berideologi nasionalis memperoleh tempat di 
hati warga Palangkaraya.  Ini terbukti dengan penambahan kursi partai-partai 
berideologi nasionalis dari Pemilu DPRD Kota Palangkaraya tahun 2009 ke 
Pemilu tahun 2014. Sebagaimana disajikan pada Tabel 12 bahwa terdapat 
5 partai berideologi nasionalis mengalami kenaikan pemerolehan kursi dan 
sebaliknya 9 partai yang mengalami penurunan perolehan suara di DPRD 
Kota Palangkaraya.  Kemiripan fenomena antara Provinsi Kalteng dengan 
Kota Palangkaraya, semakin mempertegas bahwa peta Pilkada di Kota 
Palangkaraya akan mempresentasikan peta Pilkada di Kalimantan Tengah.

Secara keseluruhan PDIP mendominasi perolehan suara DPRD di tingkat 
provinsi dan Kota Palangkaraya. PDIP mendapatkan 7 dari 30 kursi di 
DPRD Palangkaraya (Lihat Tabel 12). Dengan perolehan kursi tersebut, PDIP 
dapat mencalonkan kepala daerah secara langsung tanpa harus berkoalisi 
dengan partai lain. Bila dilihat perolehan suara partai berdasarkan varian 
ideologinya, suara partai berbasis nasionalis lebih besar dibandingkan 
suara partai berdasarkan agama. PKS misalnya yang mendapatkan 2 kursi 
pada Pemilu 2009, tidak mendapatkan kursi pada Pemilu 2014. Begitu juga  
dengan PBB. 
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PoliTiK ideNTiTaS dalam PoliTiK eleKToral
Keragaman masyarakat di Palangkaraya mempengaruhi proses 

penjaringan partai terhadap pasangan calon dalam Pilkada. Salah satu cara 
untuk mendapatkan suara dari beragam latar-belakang adalah melakukan 
kombinasi latar belakang calon, baik dari sisi agama dan suku. Para elit 
di tingkat lokal meyakini bahwa kombinasi latar belakang selain dipercaya 
dapat meredam perang identitas antar calon, juga dapat mendapatkan suara 
dari ceruk suara yang lebih luas. Namun, Pilkada Kota Palangkaraya 2013 
lalu memberikan fenomena yang berbeda, dimana doxa (keyakinan) bahwa 
kombinasi penting bagi kemenangan elektoral  tidak sepenuhnya benar. 
Pasalnya, pasangan Riban Satia-Mofit Saptono Subagio sebagai pasangan 
Muslim-Muslim unggul dalam Pilkada dengan selisih suara sebesar 1.555 
dengan pasangan Tuty Dau – Maryono. Riban mendapatkan 31.52% suara 
dan Tuty Dau sebesar 30.04% suara.58  

Dalam Pilkada Gubernur, kombinasi Paslon untuk menarik dukungan 
yang luas, juga tidak sepenuhnya terbukti. Dalam Pilkada Gubernur Kalimantan 
Tengah 2016, pasangan Sugianto Sabran – Said Ismail berhasil menang tipis. 
Sugianto – Said yang diusung Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, PPP 
berhasil menang dengan suara sebesar 51,52% melawan Willy M Yosep – 
Wahyudi K Anwar  yang diusung PDIP dengan suara sebesar 48,48%.

Dalam Pilkada Kota Palangkaraya 2018 ini, kombinasi pasangan 
calon berdasarkan agama dan etnis masih menjadi ciri khas politik lokal di 
Kalimantan Tengah. Meskipun terdapat juga pasangan calon yang berasal dari 
agama atau etnis yang sama (lihat Tabel 11). Etnis Dayak sebagai masyarakat 
pribumi Kalimantan Tengah masih menjadi jangkar utama latar belakang 
calon. Semua pasangan calon memiliki latar belakang sebagai etnis Dayak. 

Setelah kekalah beruntun baik di provinsi maupun di kota pada Pilkada 
sebelumnya, bagi PDIP, kemenangan di Palangkaraya akan menjadi penting 
untuk mempertahankan dominasi politik di Kalimantan Tengah terutama di 
DPRD. Dalam Pemilu legislatif dulu, suara PDIP mengalami kenaikan dari  
4 kursi (Pemilu 2009) menjadi 7 kursi (Pemilu 2014). Selain itu, Palangkaraya 
juga menjadi barometer politik di Kalimantan Tengah. Apalagi dalam Pilkada 
sebelumnya (tahun 2013), calon yang diusung oleh PDIP mengalami kekalahan.

58 Keputusan KPU Kota Palangka Raya No 21 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan  
 Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya tahun 2013



8 4

Tabel 13. Latar belakang Paslon berdasarkan partai pendukung, 
agama dan etnis.

Sumber: KPU Kota Palangkaraya, tahun 2014 (diolah).

Posisi Palangkaraya yang strategis secara politik menyebabkan banyak 
kepentingan politik bekerja dalam Pilkada ini. Pasalnya, siapapun yang berhasil 
menang dalam Pilkada nanti akan berpotensi menjadi kandidat penantang 
yang kuat dalam Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah. Dengan heterogenitas 
Palangkaraya, kota ini dapat mewakili psikologi pemilih di tingkat provinsi. 

Dari sisi calon, selain mewakili kelompok agama atau etnis tertentu, 
pasangan calon juga memiliki relasi dengan elit dan local strongmen 
setempat. Dari sisi sumberdaya dan pengalaman politik, pasangan Tuty Dau-
Rahmadi pernah bertarung pada Pilkada sebelumnya, dengan selisih suara 
yang tipis dengan Walikota terpilih Riban Satia. Pada Pilkada 2013, Tuty Dau 
diusung oleh PDI Perjuangan. Tuty juga tercatat pernah menjadi anggota 
DPRD Kalimantan Tengah dari PDI Perjuangan. 

Pasangan Rusliansyah - Rogas Usop misalnya, meskipun maju 
melalui jalur perseorangan, tetapi mempunyai kedekatan dengan Walikota 
Petahana dua periode Riban Satia. Rusliansyah sebelumnya adalah Ketua 
DPD Partai Golkar Kota Palangkaraya. Rusliansyah memilih mengundurkan 
diri dari jabatannya sebagai Ketua Golkar Kota Palangkaraya, setelah ia 
tidak dicalonkan sebagai kepala daerah dan memilih maju melalui jalur 
perseorangan. Bagi Riban, kemenangan Rusliansyah menjadi penting untuk 
mengamankan suara di Kota Palangkaraya bila ia kembali mencalonkan 
dalam Pilkada Gubernur Kalteng 2020 mendatang. 

Pasangan Fairid Naparin – Umi Mastikah mempunyai kedekatan dengan 
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, dan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) 
Kalteng, Agustiar Sabran. Fairid juga disinyalir memiliki hubungan keluarga 

Nasdem, PKB,          Independen       Golkar, PAN, PPP,           PDI
   Gerindra                               Demokrat, PKS

Kristen     Islam      Islam    Kristen     Islam      Islam     Kristen     Islam

Dayak     Banjar     Dayak    Dayak      Dayak     Jawa     Dayak     Dayak

Nama

Agama

Etnis

Koalisi
Partai

detil        Paslon 1            Paslon 2            Paslon 3           Paslon 4

Tuti Dau   Rahmadi   Ruslian-    Rogas     Fairid      Umi      Aries    Said A.          
              HN      syah      Usop     Naparin   Mastikah   Narang    Fauzi
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dengan local strongmen Kalteng, Abdul Rasid.59  Bagi Sugianto, kemenangan 
Fairid juga penting agar mendapatkan suara signifikan di Kota Palangkaraya 
dalam pemilihan berikutnya. Umi Mastikah adalah anggota DPRD Kota 
Palangkaraya dari Fraksi Demokrat. 

Pasangan Aries Narang - Said Akhmad Fauzi memiliki relasi dengan 
local strongmen Kalteng lainnya.  Aries adalah keponakan dari mantan 
Gubernur Kalteng sebelumnya Teras Narang, dan salah satu pelanjut dinasti 
Narang. Dinasti Narang sendiri dibangun oleh local strongmen Atu Narang 
yang merupakan kakak dari Teras Narang. Saat ini, dinasti Narang tersebar 
banyak di Kalimantan Tengah, diantaranya, Asdi Narang (DPR-RI), Nana 
Narang (DPRD Provinsi Kalteng) dan Atu Narang (DPRD Provinsi Kalteng). 
Sementara untuk mendapatkan suara dari pemilih Muslim, Aries memilih Said 
sebagai wakil. Aries adalah Ketua PWNU Kalimantan Tengah. 

Dalam Pilkada di tingkat lokal, pengaruh local strongmen masih menjadi 
penting dalam mempengaruhi mobilisasi massa dan mobilisasi finansial. 
Seorang narasumber FGD mengatakan bahwa Pilkada Kota Palangkaraya 
adalah pertarungan dua pangeran yang diwakili oleh Fairid Napirin yang 
mempunyai relasi dengan dinasti Abdul Rasid dan Aries Narang dari  
dinasti Narang.

Box 2. Berbagi Kekuasaan

Saya melihatnya calon walikota dan wakil walikota, isu yang dijual 
adalah suku dan agama untuk mendapat simpati. Sebagai contoh, di 
Kota Palangkaraya dua kali Pilkada itu Dayak sama Jawa. Sekarang 
muncul nih orang Banjar nih wakilnya, isunya. Tolong lah kita gantian 
bolehlah antara Dayak dan Banjar. Nah, berarti kan isu-isu seperti itu. 
Cuma pada saat ini, isu yang seperti itu melebar ke masyarakat dan 
tidak mempengaruhi dalam segala hal, gesekan tidak ada.
Dalam proses kampanye juga muncul suara-suara berbasis identitas, 
seperti adanya keinginan untuk menyuarakan pergantian kepemimpinan 
di tingkat kota berdasarkan suku atau etnis tertentu. Misalnya, sekarang 
giliran (suku) Banjar menjadi wakil, dan lain-lain.  Dari sisi perilaku  
 

59 Jaya Wirawana Manurung, “Pengamat Prediksi Pilkada Palangkaraya akan Berlangsung Sengit”,  
 Antara Kalteng, https://kalteng.antaranews.com/berita/276650/pengamat-prediksi-pilkada-p 
 alangka-raya-akan-berlangsung-sengit, diakses 13 Januari 2018
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pemilih, pilihan berdasarkan identitas agama dan suku masih menjadi 
faktor penting yang mempengaruhi pilihan dalam Pilkada. Apalagi 
disaat yang sama program dan visi-misi antar pasangan calon tidak 
ada perbedaan yang mencolok. Karena identitas masih menjadi ceruk 
suara, tak heran pergerakan kandidat juga menyasar basis-basis agama 
dan etnis. 

iSu daN STraTegi KamPaNye
Isu-isu yang muncul di Pilkada Palangkaraya erat terkait dengan 

komposisi etnis yang ada di masyarakat. Kami mencatat setidaknya ada 
tiga isu yang cukup sering dikemukakan informan di lapangan, yaitu: (1) isu 
“kandidat boneka” yang maju dalam Pemilu untuk memecah suara pasangan 
tertentu; (2) isu pergiliran kekuasaan yang datang dari etnis non-dayak; dan 
(3) terakhir adalah isu rekam jejak salah seorang kandidat yang pernah 
terkena kasus pidana korupsi.

Isu pemecah suara muncul untuk mengganggu suara kelompok Dayak 
– Kristen yang dalam Pilkada Palangkaraya dianggap diwakili pasangan 
Aries Narang – Said Akhmad Fauzi. Pasangan yang disinyalir dimajukan 
sebagai kandidat boneka ini adalah pasangan nomor urut satu, Tuty Dau – 
Rahmadi HN. Berlatar belakang mirip dengan Aries Narang, Tuty Dau adalah 
calon walikota yang beretnis Dayak dan beragama Kristen. Dia dulunya 
adalah anggota DPRD Provinsi Kalteng periode 2009-2014 dari fraksi PDIP.  
Pada Pilkada 2013, Tuty Dau diusung PDIP sebagai calon walikota yang 
berhadapan dengan calon petahana Riban Satia.60  Namun, pada Pilkada 
tahun ini, PDIP mengusung Aries Narang – yang merupakan kerabat dari 
mantan Gubernur Kalimantan Tengah (2005-2015), Teras Narang. Tuty Dau, 
yang tahun ini mencoba peruntungannya untuk kedua kalinya ini, akhirnya 
memperoleh dukungan dari tiga partai politik, yakni, Nasdem, PKB, dan Gerindra.  
Selain itu, pasangan Tuty Dau, Rahmadi HN, juga memiliki kemiripan latar 
belakang dengan pasangan Aries Narang. Rahmadi HN adalah seorang 
birokrat Muslim yang lama berkecimpung sebagai ASN. Dia diharapkan 

60 Jaya Wirawana Manurung, “Tuty Bertekad Bayar Kekalahan Pilkada 2013”, Antara Kalteng,  
 https://kalteng.antaranews.com/berita/276536/tuty-bertekad-bayar-kekalahan-di-pilkada-2013,  
 diakses 25 Juni 2018
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mampu mengimbangi Said Akhmad Fauzi, Ketua NU Kalimantan Tengah 
yang juga mantan Ketua DPRD Kalimantan Tengah, sebagai vote-getter bagi 
pemilih Dayak Muslim dan Suku Banjar. 

Isu kedua terkait dengan pergiliran kekuasaan antar etnis di Palangkaraya. 
Orang-orang di Palangkaraya sudah maklum bahwa suku Dayak adalah 
suku berkuasa di kota ini. Orang Dayak (Kristen) adalah penguasa birokrasi 
dan pemerintahan sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Sekarang, ketika Pilkada 
dilaksanakan secara langsung – buah dari desentralisasi pasca reformasi – 
Dayak Muslim perlahan-lahan berhasil menguasai pemerintahan. Gubernur 
saat ini, Sugianto Sabran, adalah seorang Dayak Muslim. Sama halnya dengan 
Riban Satia yang terpilih dua periode sebagai walikota yang juga seorang 
Muslim. Keberhasilan ini mendorong suku-suku, seperti Banjar dan Jawa 
memainkan isu etnis untuk mempengaruhi pemilih. Suku Dayak yang selama 
ini telah begitu lama berkuasa dianggap harus menyediakan kesempatan 
kepada suku-suku lain. Seorang informan yang juga petinggi partai politik di 
Palangkaraya menyampaikan kepada kami” 

“…mohon maaf ya, ini langsung saya buka karena boomingnya…
kita kan menyampaikan coba kita bergantian…bergantianlah. Dulu 
kan sudah orang Jawa (dan) orang Dayak. Saatnya kita (orang 
Banjar)  bergantianlah untuk memimpin Kota Palangkaraya.”61 
Sedangkan isu terakhir adalah yang terkait dengan rekam jejak seorang 

kandidat. Aries Narang adalah calon kuat dalam Pilkada Palangkaraya. Ia 
adalah mantan ketua DPRD Palangkaraya periode 2004 - 2009. Namun, ia 
terkena kasus korupsi pengembangan SDM tahun 2006 dan baru pada tahun 
2014 Aries Narang diputus oleh Mahkamah Agung bersalah dan diganjar 
hukuman satu tahun penjara.62  Fakta ini sering dijadikan materi negative 
campaign oleh calon lain untuk menyerang Aries secara personal. 

Ketiga isu di atas, berkelindan dengan cara masing-masing kandidat 
berkampanye. Isu menentukan strategi kandidat dalam mendekati pemilih. 
Kami mengamati bahwa diberlakukannya Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, cukup efektif mengarahkan 

61 Wawancara PK, Palangkaraya, 8 April 2018
62 Wahid Chandra Daulay, “Kejari Eksekusi Mantan Ketua DPRD Palangka Raya, Merdeka, https:// 
 www.merdeka.com/peristiwa/kejari-eksekusi-mantan-ketua-dprd-di-palangka-raya.html, diakses 25  
 April 2018
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calon kepala daerah untuk terjun langsung mendekat ke masyarakat.63   
Ini karena peraturan baru ini sangat membatasi penggunaan alat peraga 
(seperti: spanduk, baliho, stiker, dll) dalam kampanye. Jika pada Pilkada 
sebelumnya kita mendapati nyaris tidak ada batasan jumlah dan konten dari 
alat peraga masing-masing kandidat, PKPU No. 4 Tahun 2017 secara jelas 
mengatur bahwa para kandidat dan partai politik dilarang mencetak dan 
menyebarluaskan bahan kampanye selain  yang diperbolehkan. Alat peraga 
dicetak sendiri oleh KPU dan hanya boleh dipasang di titik-titik tertentu 
yang ditentukan masing-masing KPUD. Selain itu, PKPU juga mengatur bahwa 
setiap kandidat dilarang memproduksi stiker yang melebihi ukuran yang 
telah ditentukan. Konten dari stiker ini juga tidak boleh mengandung unsur 
kampanye atau ajakan memilih calon dengan nomor urut tertentu. 

Dampak langsung dari PKPU ini adalah setiap kandidat “bergerilya” door 
to door untuk menjangkau kantong-kantong pemilih. Tetapi teknik kampanye 
seperti ini, ditengah-tengah minimnya jumlah petugas pengawas Pemilu, 
rawan disusupi oleh pesan-pesan terselubung. Ini mengingat ketiadaan sanksi 
yang tegas dari Panwaslu jika terjadi pelanggaran dalam masa kampanye. 
Seorang komisioner Panwaslu mengakui bahwa yang bisa dilakukan oleh 
pengawas adalah sebatas himbauan saja agar kandidat dan partai politik 
tidak melanggar aturan-aturan kampanye yang telah ditetapkan.64 Selain itu, 
Panwaslu juga membentuk grup Whatsapp yang isinya terdiri dari: anggota 
Panwaslu, KPUD, Kepolisian, dan tim sukses masing-masing kandidat.  
Di dalam grup Whatsapp inilah, anggota Panwaslu melaporkan sekaligus 
mengingatkan, jika terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang diatur 
dalam 24 larangan di PKPU. 

Hal lain yang menjadi catatan adalah soal penggunaan rumah ibadah, 
terutama masjid dan gereja, sebagai tempat kampanye. Meskipun PKPU 
Nomor 4 Tahun 2007 sudah jelas mengatur larangan kampanye di rumah 
ibadah, namun tetap saja masing-masing kandidat tidak bisa melewatkan 
begitu saja arti strategis masjid dan gereja.65   Memang, setiap kandidat sadar 
bahwa mereka tidak bisa menyampaikan sesuatu atau berkampanye secara 
eksplisit mengajak jamaah untuk memilih mereka.  Namun, KPUD, Panwaslu, 
juga Kepolisian, tidak bisa melarang calon untuk datang ke tempat ibadah. 

63 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 mengatur setidaknya 24 larangan dalam kampanye Pilkada. Larangan  
 yang dimaksud antara lain pembatasan alat peraga yang berlebihan, kampanye di rumah ibadah  
 dan pendidikan, menggunakan fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah, dan larangan  
 kampanye di media massa cetak dan elektronik.
64 Wawancara MS, Palangkaraya, 9 April 2018
65 Wawancara WW, Palangkaraya, 9 April 2018
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Entah itu karena diundang ke masjid atau atas inisiatif kandidat sendiri,  
hal ini perlu diperhatikan secara seksama karena kedatangan seorang calon 
ke rumah ibadah ini cukup sering dijadikan modus kampanye terselubung. 
Misalnya, seringkali setiap kandidat yang datang ke masjid atau ke gereja 
diminta untuk memberikan kata sambutan di hadapan jamaah. Atau sering 
pula tokoh agama di rumah ibadah tertentu mendoakan sang kandidat di 
hadapan jamaah – meskipun tanpa mengajak atau mengarahkan jamaah 
untuk mendukung kandidat tersebut. Hal ini tentu saja merupakan celah-celah 
aturan yang potensial dimanfaatkan kandidat untuk memainkan isu SARA 
dalam kampanye. Terkait hal ini, berikut penuturan MS, anggota Panwaslu: 

“Secara pribadi kita tidak bisa melarang orang untuk datang 
beribadah. Tetapi di dalam 24 larangan (PKPU) itu, saya 
sampaikan gak boleh kampanye di tempat ibadah. Nah...misalnya 
saya datang, datang untuk beribadah, boleh tidak? Ya boleh. Tapi 
yang jadi masalah itu adalah kalau dia disuruh kampanye disitu. 
Nah kontennya kan berbeda, konten SARA akhirnya. Benar gak? 
Nah ini yang kita larang. Jadi kalau dia datang untuk kebaktian, 
datang untuk melayat, itu hak personal, kita nggak bisa larang, 
itu kan hak asasi manusia. Tapi ketika kontennya disitu dia 
gunakan untuk kampanye, nah itu kontennya jadi salah.”66 
Hal terakhir terkait strategi kampanye adalah adanya upaya tim 

pemenangan kandidat untuk mendekati penyelenggara Pilkada. Kita tahu 
bahwa baik KPUD dan Panwaslu memiliki peran vital dalam Pilkada dimanapun.  
KPUD bertanggung jawab atas aturan-aturan teknis penyelenggaraan 
sedangkan Panwaslu bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran 
yang terjadi selama proses Pilkada berlangsung. Tetapi, mengingat kedua 
organisasi ini memiliki akses terhadap data dan memiliki wewenang besar 
terkait penyelenggaraan, netralitas komisioner KPUD dan Panwaslu harus 
selalu diperhatikan. Apalagi, tahun ini adalah periode terakhir bagi komisioner 
KPUD menjabat sehingga potensi penyalahgunaan wewenang itu bisa  
saja terjadi.67

66 Wawancara MS, Palangkaraya, 9 April 2018
67 Wawancara SU, Palangkaraya, 8 April 2018
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FaKTor PeNduKuNg (eNaBliNg) PeNgguNaaN PoliTiK 
ideNTiTaS di KoTa PalaNgKaraya
Jumlah daN KoNTeSTaSi PaSloN

Berdasarkan pengalaman di Palangkaraya, dan juga  pengamatan di 
daerah-daerah lain, terdapat  kondisi-kondisi yang menyebabkan penggunaan 
isu-isu identitas beroleh justifikasi. Ditemukan bahwa isu-isu SARA akan 
digunakan sebagai senjata manakala hanya ada dua pasang calon yang 
bersaing yang memiliki latar belakang berbeda. Pengalaman Pilkada DKI 
menunjukkan bahwa ketika hanya ada dua pasang calon, Anies Baswedan 
– Sandiaga Uno dan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saeful Hidayat, 
yang berkontestasi (dan keduanya mewakili ceruk pemilih yang sangat 
segmented), peluang dimanfaatkannya isu-isu identitas menjadi semakin besar.  
Syarat kedua adalah derajat  persaingan antar calon menjelang pemilihan. 
Jika terdapat  satu kandidat yang terlalu dominan dan berpeluang menang 
dengan margin yang cukup jauh, maka sentimen primordial cenderung 
melemah. Sementara, jika Pilkada berlangsung  dengan persaingan yang 
ketat dimana sulit memastikan  pemenang  atau selisih suara antar-calon, 
maka kemungkinan penggunaan isu-isu primordial menjadi lebih besar. 

Kasus Palangkaraya menunjukkan hal tersebut. Pada tanggal saat 
Pilkada 27 Juni terdapat 2 calon yang bersaing ketat. Mereka adalah 
pasangan nomor urut 3 Fairid Naparin – Umi Mastikah dan pasangan nomor 
urut 4 Aries Narang – Said Akhmad Fauzi. Fairid Naparin, seorang Muslim 
Dayak, adalah putra dari Ketua DPD Golkar Kalimantan Tengah, Abdul Razak. 
Ia diharapkan mampu menggaet pemilih muda di Palangkaraya mengingat 
usianya yang masih 33 tahun. Fairid juga saat ini menjabat sebagai Ketua 
KNPI Kalimantan Tengah.  Sementara Aries Narang, seorang Dayak Kristen, 
adalah bagian dari dinasti keluarga Narang yang berkuasa di Kalimantan 
Tengah dan pernah menjadi Ketua DPRD Palangkaraya. 

Memang kedua kandidat tidak pernah menyampaikan secara terbuka 
ujaran-ujaran yang berbau SARA dalam kampanye. Tapi kesan adanya nuansa 
politis berbau SARA ini cukup terasa di kalangan masyarakat yang mengerti 
soal politik lokal.  Menurut salah seorang narasumber, isu-isu identitas 
ini mengemuka terutama di media sosial dan di dalam obrolan-obrolan  
“belakang meja” antara sesama tim sukses.68  Hal ini salah satunya disebabkan 
karena kedua tim sukses merasa insecure tentang prospek kemenangan 

68 Wawancara WW, Palangkaraya, 9 April 2018
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kandidat masing-masing, sehingga penggunaan isu identitas menjadi jalan 
pintas. Jika tingkat kompetisi yang tajam ini tidak disikapi secara bijak, 
potensi konflik dalam Pilkada Palangkaraya bisa saja terjadi.

daTa Pemilih yaNg TidaK leNgKaP

Faktor pemicu selanjutnya adalah adanya data pemilih yang tidak 
lengkap. Data pemilih ini bisa menjadi sumber konflik karena seringkali 
dijadikan alasan sengketa Pemilu dari pasangan yang kalah.69  Calon yang 
kalah akan merasa dirugikan sebab data yang hilang itu dianggap merupakan 
basis suara mereka. 

Dalam konteks Palangkaraya, ditemukan adanya selisih data DPS 
(Daftar Pemilih Sementara) yang dimiliki oleh KPUD dengan data DP4  
(Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang dimiliki Kementerian Dalam 
Negeri. Data DPS KPUD menunjukkan ada total 178.231 pemilih terdaftar. 
Sementara versi Kementerian Dalam Negeri adalah 180.320 pemilih.70   
Jadi ada selisih kurang lebih dua ribu orang yang harus diperiksa, diverifikasi, 
dan dicatat oleh KPUD. Perbedaan data pemilih ini sering berujung pada 
konflik sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Biasanya, setelah 
KPUD mendapatkan DP4, KPUD akan melakukan pemeriksaan sampai ke 
level rumah tangga yang bersangkutan. Pada saat  dilakukan wawancara  
(8 April 2018), KPUD masih terus melakukan pemutakhiran data ini.  
Akan tetapi, batas akhir penetapan dari DPS ke DPT sebetulnya cukup mepet, 
yakni 19 April 2018.  Patut disangsikan apakan dalam waktu sesingkat itu 
seluruh persoalan terkait data pemilih ini bisa selesai. Jika hasil Pilkada 
berbeda tipis,  calon yang kalah akan mulai menyulut sentimen SARA,  
dan  potensi konflik bisa saja terjadi. 

NeTraliTaS PeNyeleNggara daN media

Hal ketiga yang juga penting diperhatikan, dan sudah sempat disinggung 
di bagian sebelumnya adalah terkait netralitas penyelenggara. Tahun ini 
adalah periode terakhir dari komisioner KPUD Palangkaraya menjabat.   
Dari lima komisioner KPUD Palangkaraya, tiga orang diantaranya baru saja 
terpilih sebagai komisioner KPUD Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 

69 Focus Group Discussion, Palangkaraya 10 April 2018
70 Wawancara WW, Palangkaraya, 9 April 2018
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24 Mei 2018.71  Itu artinya saat ini hanya ada dua anggota aktif KPUD 
Palangkaraya yang harus mem-back up kerja-kerja komisioner yang telah 
berpindah tugas. Sayangnya, studi lapangan dilakukan pada bulan April 2018, 
tidak diperoleh  informasi akurat soal bagaimana KPUD akan menangani  
segala urusan terkait penyelenggaraan, jika tiga orang anggotanya harus 
mengundurkan diri. Hal ini memunculkan kekhawatiran soal kemampuan 
KPUD dalam menyelenggarakan pemilihan. Selain itu, kekhawatiran soal 
ketidaknetralan anggota KPUD juga banyak disorot oleh narasumber di 
lapangan. Kekurangan personil ditambah beban tugas yang berat karena 
pressure yang tinggi bisa saja menjadi pintu masuk persoalan-persoalan 
administratif maupun netralitas yang berujung pada konflik pasca pemilihan. 

Hal terakhir yang kami potensial memicu konflik adalah soal netralitas 
media. Dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017, salah satu poin larangan yang 
jelas tertera adalah larangan dalam berkampanye di media-media cetak 
dan elektronik. Jika ingin mewartakan aktivitas kampanye. Media lokal harus 
memasukkan foto dan profil, termasuk berita-berita dari seluruh kandidat. 
Media tidak boleh hanya memberitakan pasangan  calon  tertentu saja.  
Ini terkait dengan fairness dalam melakukan kampanye yang saat ini semakin 
diperketat KPU Pusat. Hanya saja, mengingat jangkauan media dalam 
mempengaruhi pemilih, ada saja cara-cara terselubung yang dimanfaatkan 
oleh kandidat dan tim suksesnya untuk “membeli” media. Cara yang paling 
sering digunakan adalah lewat dukungan diam-diam melalui pesan editorial. 
Pemilik koran memang kerap memanfaatkan editorial koran sebagai standpoint 
dalam melihat persoalan. Tetapi kami mendapat informasi bahwa salah satu 
korang lokal yang paling berpengaruh di Kalimantan Tengah justru terus-
terusan menulis editorial untuk pasangan tertentu. Ini jelas melanggar salah 
satu poin dari 24 larangan yang tertulis dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017. 

FaKTor PeNghamBaT (diSaBliNg) PeNgguNaaN PoliTiK 
ideNTiTaS di KoTa PalaNgKaraya
KeariFaN loKal

Penggunaan politik berbasis identitas bisa melemah dalam Pilkada 
karena beberapa faktor penghambat. Diantaranya, pertama, kearifan lokal. 

71 Isen Mulang, “Tiga Komisioner KPU Palangka Raya Dilantik Jadi Anggota KPU Provinsi”, Media  
 Center Kota Palangkaraya,  https://mediacenter.palangkaraya.go.id/tiga-komisioner-kpu-palangka- 
 raya-dilantik-jadi-anggota-kpu-provinsi/, diakses 25 Juni 2018
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Masyarakat lokal meyakini filosofi Huma Betang yang mengikat secara kultural 
keragaman masyarakat di Kalimantan Tengah. Dalam Huma Betang, semua 
keyakinan bersatu. Dalam satu Huma terdapat beragam latar belakang,  
baik dari dari sisi agama ataupun etnis. 

deSaiN daN KomPoSiSi KoaliSi PeNCaloNaN

Kedua, desain dan komposisi koalisi pencalonan. Dalam UU Pilkada 
disebutkan bahwa syarat pencalonan pasangan kepala daerah harus 
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 
20 persen kursi di DPRD dan/atau 25 persen suara sah partai politik. 
Bila melihat dari jumlah kursi DPRD Kota Palangkaraya sebanyak 30 kursi, 
syarat pencalonan adalah 6 kursi. Dengan melihat kursi partai politik 
di DPRD hanya PDI Perjuangan yang dapat mencalonkan tanpa harus 
berkoalisi dengan partai lain. Sementara itu, partai lain harus berkoalisi.   
Syarat koalisi tersebut membuat model koalisi partai politik menjadi sangat cair.   
Syarat pembentukan koalisi tidak lagi mempertimbangkan platform atau  
azas partai, juga tidak mempertimbangkan konstelasi politik di tingkat nasional. 
Namun, berdasarkan kemampuan calon kepala daerah untuk mendapatkan 
kursi pencalonan partai. Dari sisi ini, desain pencalonan, untuk mendapatkan 
suara, para elit politik juga mempertimbangkan konfigurasi calon berdasarkan 
agama dan etnis.

KulTur ToleraNSi

Ketiga, kultur Palangkaraya sebagai kota yang toleran dan terbuka. Hasil 
penelitian Setara Institute (2017) menunjukkan posisi Palangkaraya sebagai 
kota dengan pencapaian toleransi yang baik.  Setara Institute mengukur 
Indeks Kota Toleran 2017 menggunakan empat parameter, diantaranya:  
(1) regulasi pemerintahan kota terhadap kelompok agama tertentu; (2) 
regulasi/tindakan pemerintah terkait kebebasan beragama; (3) regulasi sosial 
terkait kebebasan beragama; dan (4) demografi agama. Pengukuran Setara 
Institute menggunakan scoring dari angka 1 sampai 7. Di mana angka 
1 menunjukkan situasi yang paling buruk untuk mewujudkan kota yang 
toleran dan 7 menunjukkan situasi yang paling baik untuk mewujudkan kota 
yang toleran. Dari 94 kota yang diteliti Setara Institute, tingkat toleransi di 
Palangkaraya berada di nomor urut 16 dengan skor 5.70.  Skor tersebut 
menunjukkan situasi palangkaraya sebagai kota yang toleran (Indeks Kota 
Toleran 2017, Setara Institute).
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WaKTu KamPaNye

Keempat, waktu kampanye yang lama dan melelahkan dibandingkan 
periode sebelumnya. Hal ini membuat peserta kampanye, benar-benar 
menahan agar tidak membuat blunder politik. Dari peraturan KPU, pelaksanaan 
kampanye dimulai dari 15 Februari sampai 23 Juni 2018. Kelima, netralitas 
tokoh agama dan kuatnya pengaruh lembaga adat. Dalam salah satu 
wawancara, tokoh adat dayak mengatakan: 

“Di Kalimantan Tengah sebenarnya memang masalah keragaman 
itu tidak diragukan lagi. Oleh sebab itu, dewan adat dayak 
khususnya dalam Pilkada ini, memang sudah membuat suatu 
sikap. Sikapnya adalah netral. Kenapa? Karena memang melihat 
dari calon-calon yang ada di Kalimantan Tengah khususnya di 
Kota Palangkaraya sama-sama orang dayak gitu kan. Kemudian 
sama-sama mempunyai latar belakang dari filosofi huma betang. 
Ada yang Muslim ada yng kristen itu kan. Jadi intinya isu identitas, 
menurut saya memang tetap dipertahankan oleh masyarakat kita 
ini kan fakta. Tetapi di dalam kelembagaan tentu kita mendukung 
semua calon yang punya komitmen dalam mempertahankan adat 
dan budaya. Khususnya budaya Dayak”.72 

laTar BelaKaNg Kader ParTai

Keenam, di internal partai, latar belakang kader yang heterogen 
dan plural, membuat orang hati-hati dalam menggunakan politik identitas. 
Heterogenitas kader dan elit partai terjadi di partai berbasis agama dan 
nasionalis. Ketujuh, masyarakat percaya bahwa Pilkada adalah satu-satunya 
cara untuk mendapatkan kekuasaan. Cukup tingginya tingkat penerimaan 
masyarakat terhadap hasil Pilkada, walaupun pemimpin terpilih berbeda dari 
sisi agama dan etnis. 

 

oBServaSi haSil PilKada PalaNgKaraya 2018
Hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada yang dilakukan oleh 

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Palangkaraya menunjukkan 
kemenangan pasangan Fairid Naparin dan Umi Mastikah dengan perolehan 
suara sebesar 44,06%, disusul pasangan Aries Narang - Said Akhmad Fauzi 

72 Focus Group Discussion, Palangkaraya, 10 April 2018
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dengan suara 33,6%. Fairid dan Umi diusung oleh gabungan partai politik 
yaitu Golkar, PAN, PPP, Demokrat dan PKS. (Lihat Tabel 14).

Tabel 14. Hasil Perolehan Suara Calon dalam Pilkada Kota Palangkaraya 
2018

   
Sumber: Komisi Pemilihan Umum (2018)

Hasil akhir Pilkada Palangkaraya tersebut menunjukkan beberapa 
hal. Pertama, faktor kombinasi pasangan calon berdasarkan agama yang 
merepresentasikan keragaman di Palangkaraya berhasil melemahkan 
penggunaan politik identitas dalam kampanye. Pelemahan itu terjadi karena 
pendukung, tim sukses dan partai pendukung menyadari isu berbasis 
identitas akan membahayakan bagi masa depan kemajemukan kota. Dari sisi 
pemilih, juga muncul kesadaran untuk menjaga stabilitas politik di daerah 
dan melaksanakan pergantian kepemimpinan secara damai dan demokratis. 

Secara umum, dalam Pilkada Palangkaraya lalu, tidak muncul kampanye 
berbasis identitas yang cukup mengkhawatirkan dan mengganggu proses 
pelaksanaan Pilkada. Politik identitas juga cair karena basis dukungan partai 
terhadap kandidat mewakili platform ideologi partai nasionalis dan agama. 
Kecuali pasangan Aries Narang-Said (PDI Perjuangan) dan Rusliansyah-
Rogas Usop (Independen), dua pasangan yang lain diusung oleh partai yang 
berplatform nasionalis dan agama. 

Kedua, kemampuan Fairid Naparin-Umi Mastikah memprediksi 
kecenderungan dari perilaku politik pemilih Muslim yang mengalami konsolidasi 
sejak Pemilu Kalimantan Tengah 2016 lalu. Berbeda dengan tiga pasangan 
lainnya yang merupakan kombinasi berdasarkan Islam dan Kristen, Fairid 
dan Umi adalah pasangan yang berlatar Muslim-Muslim. Menurut Sensus BPS 
2010, penduduk Muslim di Palangkaraya sebesar 69,65 dan Kristen 26.79%. 
Dengan komposisi penduduk sebesar 26,79%, suara pemilih Kristen terbelah 

Tuti Dau-Rahmadi HN

Rusliansyah-Rogas Usop

Fairid Naparin-Umi Mastikah

Aries Narang-Said Akhmad Fauzi

Nasdem, PKB, Gerindra

Independen

Golkar, PAN, PPP, Demokrat, PKS

PDI Perjuangan

9,766

15,798

50,438

38,466

8,53

13,8

44,06

33,6

1

2

3

4

 No.             Nama                     Partai Pendukung       Perolehan    % 
urut                                                                  Suara    Suara
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kepada tiga calon yaitu Tudy Dau-Rahmadi (Kristen-Islam), Rusliansyah-Rogas 
Usop (Islam-Kristen) dan Aries Narang-Said Akhmad Fauzi (Kristen-Islam). 

Ketiga, dalam konteks Palangkaraya, faktor kombinasi pasangan 
calon berdasarkan kesukuan sepertinya mempunyai pengaruh lebih kuat 
dibandingkan faktor agama. Fairid-Umi selain berhasil menyolidkan pemilih 
dari sisi agama, juga berhasil membuat kombinasi yang ideal: karena berasal 
dari etnis terbesar pertama dan kedua di Palangkaraya, yaitu Dayak dan 
Jawa. Dari ketiga pasangan lainnya, hanya Fairid-Umi yang bersuku Dayak 
dan Jawa. 

Keempat, faktor local strongmen dan politik kekerabatan masih menjadi 
variabel penting dalam politik Palangkaraya dan Kalimantan Tengah ke depan. 
Dalam Pilkada lalu, dua pasangan dengan peraih suara terbanyak mempunyai 
relasi dengan local strongmen di sana, yaitu Fairid dengan klan Rasyid dan 
Aries dengan klan Narang. Namun, kemenangan Fairid di Palangkaraya dan 
Sugianto di Kalimantan Tengah mulai mengubah konfigurasi politik di tingkat 
lokal. Kelima, kemenangan Fairid juga mengubah peta kekuatan politik di DPRD 
Palangkaraya. Partai pengusung Fairid-Umi akan mendominasi dibandingkan 
PDI Perjuangan sebelumnya. Gabungan kursi partai koalisi Fairid-Umi berhasil 
mendominasi sebesar 33,33% dari total kursi di DPRD atau 10 kursi dari 
30 kursi. Sementara PDI Perjuangan sebesar 23.33%. Fairid dan Umi masih 
harus menggenapkan dukungan partai di atas 50% agar tidak mendapatkan 
gangguan yang berarti di DPRD. 

CaTaTaN aKhir
Sebagai daerah yang pernah mempunyai pengalaman konflik berbasis 

identitas, memori konflik masih cukup membekas di kalangan masyarakat 
Palangkaraya. Memori ini membentuk cara mereka melihat politik dan 
menentukan bagaimana cara-cara agar potensi konflik ini dapat diredam. 
Selain itu, komposisi etnis yang terdiri dari beberapa etnis signifikan 
seperti Dayak, Banjar-Melayu, dan Jawa juga turut mempengaruhi pola-pola 
pencalonan kepala daerah. Komposisi etnis dan agama menjadi penting 
karena dua hal ini, dalam konteks politik lokal, adalah simbol perwakilan 
identitas warga.  

Akan tetapi, keberhasilan pasangan nomor urut 3 Fairid Naparin – Umi 
Mastikah memenangkan Pilkada Palangkaraya setidaknya memberi gambaran 
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bahwa penggunaan politik identitas di Palangkaraya ternyata tidak sekuat 
yang dibayangkan. Fairid dan Umi, keduanya adalah Muslim, bersuku Dayak 
dan Jawa. Pasangan ini unggul cukup jauh dibandingkan pasangan Aries 
Narang – Said Akhmad Fauzi yang mewakili Kristen – Islam dan bersuku Dayak 
– Dayak . Dalam Pilkada 2018 ini, unsur kekerabatan tampaknya berperan 
lebih besar dalam menentukan kemenangan kandidat sebab calon terpilih  
belum punya pengalaman dalam jabatan publik apapun. Sedangkan Fairid, 
ketua KNPI Kalimantan Tengah, terbantu oleh hubungan kekerabatan dengan 
gubernur petahana Sugianto Sabran. Ayah Fairid, Abdul Razak, adalah ketua 
DPD Golkar Kalimantan Tengah dua periode berturut-turut. Faktor-faktor ini 
menjelaskan mengapa  Fairid – Umi  menang atas pasangan Aries – Said 
yang jauh lebih berpengalaman.

Tentu saja ini tidak berarti bahwa penggunaan politik identitas 
berbasis SARA sudah surut. Fakta bahwa penentuan pasangan calon sangat 
memperhatikan unsur keterwakilan etnis dan agama menunjukkan arti penting 
identitas bagi elit politik dan masyarakat. Kondisi ini akan menjadi default 
politik di Palangkaraya sampai dengan beberapa tahun ke depan. Untuk itu 
diperlukan setidaknya tiga hal. Pertama adalah netralitas masjid dan gereja. 
Rumah ibadah tidak boleh menjadi alat politik. Modus-modus kampanye 
seperti mendatangi rumah ibadah, mendekati ulama dan pendeta, atau 
mensponsori kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan perlu diawasi  dan dibuat 
aturan larangan yang lebih tegas. Kedua, perbaikan literasi politik warga dan 
netralitas media. Literasi politik warga memang membutuhkan waktu yang 
cukup lama. Momen politik seperti Pilkada seharusnya memberikan pelajaran 
penting bagi warga soal bagaimana seharusnya politik itu dijalankan. 
Kompetensi dan integritas harus diutamakan ketimbang identitas agama dan 
etnis. Perbaikan literasi politik ini bisa dilakukan, misalnya, lewat pers yang 
netral memberitakan aktivitas semua kandidat, juga lewat pesan-pesan politik 
yang bertujuan mencerdaskan akal publik. Selain itu, penyelenggara Pemilu 
seperti KPUD dan Bawaslu juga bisa menyosialisasikan secara terbuka soal 
bahaya politik SARA.

Terakhir adalah netralitas penyelenggara Pemilu. Sebelum hari pemilihan, 
faktor identitas biasanya mulai digunakan lagi setelah ada kandidat yang 
dinyatakan kalah tetapi tidak puas dengan hasil akhir. Mereka biasanya 
memobilisasi massa dengan sentimen-sentimen SARA yang bertujuan 
mengubah hasil Pemilu. Pintu masuk dari aksi protes ini biasanya berawal 



9 8

dari kecurigaan terhadap data pemilih atau kecurigaan adanya kedekatan 
penyelenggara Pemilu dengan kandidat tertentu. Ini bisa diminimalkan jika 
penyelenggara Pemilu menjaga integritas institusinya dan menjaga kelengkapan 
data pemilih.

k e s i m P u l a n  d a n 
r e k o m e n d a s i 

Observasi dan analisa di tiga daerah penelitian menunjukkan bahwa 
politik identitas  di gunakan dalam Pilkada dengan tingkat eskalasi dan 
intensitas yang berbeda-beda. Penggunaan politik identitas utamanya didorong 
oleh pragmatisme partai politik bahwa dalam situasi dan konteks tertentu 
penggunaan politik identitas cukup efektif untuk memperoleh suara dalam 
Pilkada. Dalam kasus-kasus penggunaan politik identitas, agama yaitu Islam 
menjadi atribut yang lebih kuat untuk menarik dukungan dibanding atribut 
identitas lainnya.  Konteks sejarah, dinamika politik serta kepentingan rejim 
yang berkuasa semenjak orde baru hingga pasca reformasi  berkontribusi 
terhadap penggunaan politik Identitas di Indonesia saat ini.  

Penggunaan agama dalam proses mobilisasi politik tidak hanya 
dilakukan oleh individu yang maju dalam Pilkada beserta dengan para 
pendukung dan tim sukses tetapi juga digunakan oleh partai politik sebagai 
institusi. Penggunaan politik identitas yang efektif dalam mencapai tujuan-
tujuan elektoral  merupakan komplemen atau bahkan substitusi bagi 
lemahnya kapasitas partai dalam menggerakkan masa. Penggunaan politik 
identitas untuk mobilitas politik elektoral sering dikemas dalam ekspresi yang 
beragam seperti untuk menentang ketidakadilan, diskriminasi,  pemurnian 
agama maupun mencari pemimpin yang baik dikalangan sendiri. Penggunaan 
politik identitas dalam memperoleh dukungan elektoral telah menegasikan 
kekekuatan ideologi ataupun program-program yang seharusnya menjadi 
dasar untuk menentukan pilihan atau preferensi. Penggunaan politik identitas 
sebagai bentuk eksploitasi instrumen non partai berimbas pada kehidupan 
masyarakat yang lebih luas seperti  perubahan pada relasi dan komunikasi 
antar masyarakat. Munculnya sikap-sikap intoleran, pembelahan-pembelahan 
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sosial  dalam masyarakat, maupun ancaman terhadap pluralisme  tidak 
dipungkiri antara lain dipicu oleh penggunaan politik Identitas. 

Trauma konflik masa lalu, kearifan lokal,  keberadaan pemilih yang 
rasional serta komunikasi yang baik antar elit politik menjadi harapan 
untuk menekan penggunaan politik identitas di masa depan. Hasil Pilkada 
di 3 daerah penelitian menampakkan adanya kecenderungan tersebut. 
Dampak konflik  Ambon tahun 1999-2002 yang mendatangkan trauma 
masyarakat maupun pengalaman buruk Pemilihan Gubernur Jakarta tahun 
2016 menunjang keengganan masyarakat pemilih untuk menerima politik 
identitas yang terkadang disampaikan secara vulgar oleh pasangan calon.  
Pemenang Pilkada di Kota Bogor maupun di Propinsi Maluku bukanlah 
calon yang mengeksploitasi penggunaan politik identitas dalam masa 
kampanye, meskipun tidak dapat dipungkiri di Provinsi Maluku khususnya, 
bahwa pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang bertarung dengan 
sendirinya sudah mempersonifikasikan dirinya dari sisi agama, etnis dan 
wilayah untuk menarik perhatian masyarakat. Hal ini masuk akal melihat 
heterogenitas masyarakat di Provinsi ini. Prestasi, rekam jejak dan harapan 
akan keberlanjutan program-program yang dianggap baik oleh masyarakat 
menjadi kunci kemenangan incumbent di kota Bogor. Keberadaan pemilih 
rasional dan kesadaran dampak pengaruh negatif politik identitas menjadi 
faktor kuat yang berkontribusi terhadap kemenangan.  Demikian pula  
pasangan  calon yang menang dalam pemilihan Gubernur Maluku adalah 
justru pasangan yang mendorong slogan persatuan Maluku atau Maluku 
untuk semua. Kehadiran pemimpin yang dipersepsikan dapat memberi rasa 
aman yang diperlukan dalam proses pembangunan diperkirakan menjadi 
faktor yang mendukung kemenangan Gubernur terpilih di Propinsi Maluku. 
Demikian pula hasil Pemilu di Palangkaraya menunjukkan faktor koneksi dan 
akses kepada para pemilih lebih berperan dalam mendukung kemenangan 
pasangan calon dari pada faktor agama dan etnis. 

Meskipun hasil Pilkada di 3 wilayah penelitian memberi harapan 
bagi terselenggaranya pemilihan pemimpin yang lebih demokratis dan 
mengedepankan kemampuan serta tingkat kepemimpinan calon. Bukan berarti 
politik identitas tidak akan muncul. Sikap pragmatisme partai tetap harus 
diwaspadai. Penggunaan politik identitas untuk tujuan kemenangan elektoral 
mungkin tidak akan lagi disampaikan secara vulgar dengan memainkan agama, 
etnis, suku maupun gender tetapi dibungkus dalam kemasan yang berbeda 
misalnya melalui penyampaian berita palsu atau melakukan kebohongan 
publik. Studi ini juga menunjukkan potensi penggunaan politik identitas akan 
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menguat ketika terjadi persaingan antar calon yang ketat dengan selisih 
suara yang kecil. Disamping keinginan untuk mempunyai pemimpin dengan 
agama sesuai dengan agama mayoritas masyarakat yang dipimpin menjadi 
indikasi bahwa politik identitas tetap menjadi potensi ancaman bagi pemilihan 
yang demokratis dan adil. 

Senjata utama untuk menghadapi penggunaan politik identitas yang 
destruktif adalah penguatan daya kritis masyarakat. Daya kritis masyarakat 
diperlukan untuk dapat membedakan  antara calon-calon yang jika terpilih 
mampu membawa perubahan dan perbaikan dalam masyarakat dengan 
calon-calon yang hanya menjual mimpi sambil  mengais dukungan  dengan 
mengeksploitasi politik identitas. Pemilih dengan daya kritis atau pemilih 
rasional juga akan mampu menampik berita atau kampanye palsu yang 
banyak beredar di media sosial. Untuk itu pendidikan masyarakat perlu 
ditingkatkan  menjadi pemilih yang rasional. Selain itu partai politik harus 
mampu berfungsi menjalankan fungsi politiknya guna memperoleh dukungan 
bagi partai maupun bagi kader-kader yang maju dalam Pilkada melalui jalur-
jalur politik seperti pendidikan politik, kampanye politik, memperkuat ideologi 
partai dan mempertajam program-program yang ditawarkan. 

Beberapa rekomendasi yang dijalankan untuk menanggulangi politik 
Identitas 
1. Bekerjasama dengan partai politik Meningkatkan pendidikan politik 

masyarakat
2. Larangan penggunaan Politik Identitas beserta sanksi yang dikenakan jika 

terjadi pelanggaran. Dalam hal ini Bawaslu maupun KPUD harus mampu 
menegakkan peraturan dan memberi sanksi bagi yang melanggar. 

3. Mendorong Parpol / Calon memaparkan visi dan misi kepada masyarakat 
pemilih 

4. Melarang penggunaan sarana publik / tempat ibadah sebagai tempat 
penyebaran gagasan yang mengandung  Sara 

5. Mendorong penguatan profesionalisme KPUD dan Bawaslu dalam 
menangani proses Pilkada terutama dalam penetapan daftar pemilih. 
Kesalahan dalam penetapan data pemilih akan mudah memantik sengketa 
Pilkada dan konflik sosial. 

6. Pengawasan dan Sanksi tegas bagi pengunggah berita atau informasi 
yang tidak sesuai dengan kenyataan.
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