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ABSTRAK 

 

Isu Sara Dalam Pilkada 

( Studi Kontroversi Eksploitasi Sara Dalam Black Campaign) 

 

Oleh 

         Mardiana 

 

Penelitian ini membahas tentang Isu Sara Dalam Pilkada ( Studi 

Kontroversi Eksploitasi Sara Dalam Black Campaign). Yang diadakan di 

Kecamatan Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta. Adapun rumusan masalah  

penelitian ini yaitu; Bagaimana kontroversi pengunaan isu sara dalam pilkada 

sebagai black campaign, dan bagaimana dampak isu sara terhadap perolehan 

elektabilitas politik paslon DKI Jakarta. Dari permasalahan yang ada dapat 

dirumuskan tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana 

kontroversi penggunaan isu sara dalam pilkada sebagai black campaign dan 

untuk mengetahui bagaimana dampak isu sara terhadap perolehan 

elektabilitas politik paslon DKI Jakarta. Adapun metodelogi penelitian yang 

dipakai, pertama dengan menggunakan metode observasi (pengamatan) pada 

penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan turun ketempat 

pemungutan suara yang diadakan pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 

pemilihan yang berlangsung di Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng. 

Kedua dokumentasi yaitu peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

buku-buku, majalah, koran atau surat kabar harian, dokumen, peraturan-

peraturan dan sebagainya. Ketiga study media disini dimaksud peneliti 

mengamati perjalanan yang ada didalam suatu pilkada DKI Jakarta dengan 

mengamati beberapa sumber seperti televisi, internet, surat kabar untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian. 

Dari hasil penelitian ini konterversi pengunaan isu sara dalam Pilkada 

DKI sebagai black campaign sangatlah memperngaruhi elektabilitas dari 

seseorang pemilih disini bisa dilihat bahwa dari hasil yang telah dihitung  

pasangan nomor 3 menang pada tahap terakhir. Tahap pertama pasangan 

nomor dua memenangkan pilgub DKI Jakarta tetapi pilgub dilakukan dengan 

dua tahap dikarnakan pada tahap satu tidak ada pasangan calon yang 

mendapatkan suara 50%. Hasil dari tahap satu yaitu pasangan nomor 1 

sebanyak 21,12%, pasangan nomor 2 sebanyak 37,48 %, dan pasangan nomor 

3 yaitu sebanyak 41,40% dan pada putaran pertama pasangan nomor satu 

gugur dikarnakan suara terendah. Pada tahap 2 dimenangkan oleh pasangan 

nomor 3 yang jauh perolehan suara didapatkan oleh pasangan nomor 2 

dikarnakan menjelang tahap ke 2 ini pembelaan islam semakin memanas aksi 

agama semakin kuat. Karna pada pasangan nomor 2 terjerat penistaan agama 

yang mempengaruhi terhadap pemilihan pada pasangan nomor 2. Yang 

memiliki jauh persentasi dibandingkan pasangan nomor 3 sebanyak 25,45 %. 

 

 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

MOTTO 

                             

      

Artinya :  ”Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik 

membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian yang hendak ditulis ini berjudul“Isu Sara Dalam Pilkada 

(Studi Kontroversi Eksploitasi Sara Dalam Black Campaign)”. 

Mempertegas istilah-istilah judul di atas secara rinci agar dapat 

dimengerti dan diminati untuk dibahas agar menghindari terjadi 

kesalahpahaman dalam memahami arti yang terkandung dalam judul 

penelitian ini, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penjelas 

tentang pengertian dan maksud judul penelitian sebagai berikut : 

Sara adalah kepanjangan dari Suku Ras Agama dan Antargolongan, 

secara pengertian sara adalah pandangan dan tindakan yang dilakukan 

berdasarkan identitas yang meliputi suku, ras, agama dan antargolongan. Isu 

sara ini menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan didalam suatu pilkada di 

Indonesia. Dari sisi budaya, keberagaman ritual adat budaya, dan agama yang 

dijalani dan dihidupkan oleh ratusan etnisyang ada di Indonesia. Para politisi 

dan kandidat biasanya menggunakan berbagai pola pendekatan terhadap 

etnisitas menjelang pemilihan. Para politisi dan kandidat memainkan etnis 

untuk mengamankan batas keungulan yang dimilikinya dalam sebuah arena 

kompetisi, baik ketika pilkada berlangsung maupun setelah pilkada agar 

mereka mendapatkan suara yang dapat memenangkan suatu partai tersebut 



 

 

dan dampaknya disuatu pemilih itu sendiri untuk memilih pasangan calon 

yang memiliki isu sara untuk menarik suatu pemilih tersebut.
1
 

Pengertian pilkada adalah kepanjangan dari pemilihan Kepala Daerah 

untuk melahirkan pemimpin daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota yang 

masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan 

kota dipilih secara demokratis dipilih oleh rakyat untuk menentukan suatu 

pemimpin yang diinginkan rakyat itu sendiri.
2
 

Pengertian kontroversi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

ialah perdebatan,pertentangan, perselisihan,terjadinya pro dan kontra. Jadi 

Kontroversi dapat disimpulkan perdebatan yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat yang sedang hangat diperbincangkan dan menimbulkan pro dan 

kontra di masyarakat. Kontroversi merupakan suatu fenomenal yang tanpa 

disadari tengah berlangsung ditengah-tengah masyarakat. Seperti contohnya 

kontroversi dalam dunia politik yang lebih sering di bicarakan baik secara 

langsung maupun di media masa.3 

 Eksploitasi dalam bahasa inggris yaitu exploitation yang berarti 

politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan 

terhadap suatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan yang semata-mata 

tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi 

                                                 
1
Nina Widyawati, Etnisitas dan Agama Sebagai Isu Politik, Jurnal masyarakat dan 

budaya, Volume 17 No. 2 Tahun 2015, h. 266 
2
Sekretaris Jendrap MPR –RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, (Jakarta :2012), h.134  
3
 Philep Morse Regar,Analisis Isi Berita Kontroversi Basuki Tjahaja Purnama Dalam 

Konteks Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta Pada Surat Kabar Tribun Mando, e-Jouernal” Acta 

Diurna” Volume IV, Nomor 3, Tahun 2015, h 3  



 

 

kesejateraan.4 Pengetian black campaign merupakan model kampanye yang 

melepar isu-isu, gosip dan semacamnya, tanpa didukung dengan fakta atau 

bukti yang dapat merugikan orang lain.5 

Pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 diikuti oleh tiga pasangan 

calon gubernur dan wakil gubernurnya, yaitu dengan nomor urutan 1 yaitu 

Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, nomor 2 yaitu Basuki Tjahaja 

Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan nomor 3 yaitu Anies Rasyid Baswedan – 

Sandiaga Salahuddin Uno. Mereka saling bersaing untuk meraih simpati dari 

masyarakat dengan cara mereka tersendiri ada yang menggunakan cara 

kampanye terbuka, kampanye terbatas, mengikuti sholat jumat berjamaah 

bersama masyarakat dan melakukan kampanye didalamnya, dan juga 

melakukan kampanye di media massa. 

Penulis berfokus kepada pemilihan Gubernur DKI Jakarta dengan 

nomor urut dua yaituBasuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat yang 

diselenggarakanya di Kecamatan Menteng. Jelang pemungutan suara Pilkada 

DKI Jakarta 2017, Kecamatan Menteng mendistribusikan kebutuhan logistik 

ke masing-masing kelurahan. Ketua Panitia Menteng adalah Syarifudin, dan 

kecamatan menerima sebanyak 104 kotak logistik, sesuai jumlah TPS. Di 

Menteng ada lima kelurahan, yaitu Gondangdia ada enam kotak logistik, 

Cikini 12 kotak logistik, Kebon Sirih 19 kotak logistik, Pegangsaan 31 kotak 

                                                 
4
 https://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi 

5
 https://www.forum-politisi.org/downloads/ negative-campaigning1-t.pdf 

https://www.forum-politisi.org/downloads/


 

 

logistik dan kelurahan Menteng 36 kotak logistik.
6
Yang akan dilaksanakanya 

serentak pada tanggal 15 Februai 2017. 

Penegasan judul diatas dapat diperjelas bahwa judul proposal ini 

adalah sebuah penelitian untuk mengungkapkan dan mengkaji secara lebih 

mendalam tentang pengaruh dan dampak pengunaan isu sara dalam proses 

pemilihan umum DKI Jakarta Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan 

legalitas pengunaan agama dalam memberikan dukungan didalam politik. 

B. Alasan Memilih Judul 

  Ada beberapa alasan bagi penulis untuk judul proposal penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Simbol agama dalam sebuah pilkada adalah sesuatu yang legal 

disahkan oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan jiwa 

demokrasi oleh sebab itu menarik bagi penulis untuk mengkaji 

simbol agama dalam pilkada. 

 2. Isu sara harus dibicarakan secara profesional tidak boleh ada yang 

dominan yang dapat merugikan orang lain. 

3. Kondisi diatas selain menarik untuk dibahas, judul yang diangkat 

ada relevannya dengan Jurusan Pemikiran Politik Islam dan 

ketersediaan data yang diajukan.  

C. Latar Belakang Masalah 

Pemilihan gubernur DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 15 

Februari 2017, yang diikuti oleh 3 pasangan calon Gubernur dan Wakil 

                                                 
6
http://wartakota.tribunnew.com/2017/02/13/ppk-menteng-distribusi-104-kotak-logistik-

ke-lima-kelurahan  



 

 

Gubernur. Pasangan calon nomor 1 yaitu Agus Harimurti Yudhoyono – 

Sylviana Murni mereka didukung oleh partai Demokrat, PAN, PKB, PPP. 

Agus Hartimurti yang merupakan anak sulung mantan Presiden RI Susilo 

Bambang Yudhoyono ia adalah beretnis jawa. Ia adalah anggota TNI aktif 

yang saat ini menjabat Komandan Batalyon Infariteri Mekanis 203/ Arya 

Kemuning di tangerang, Banten. Ia dilahirkan di Bandung 10 Agustus 1978. 

Adapun kesimpulan dari visi dan misi kedua calon ini yaitu mewujudkan 

Jakarta yang maju, unggul dan modern tetapi tetap humanis dan mengakar 

pada jati diri bangsa Indonesia, mengambil posisi terdepan bersama rakyat 

membangun Jakarta, membangun birokrasi yang capable, transparan, 

accountable dan responsive dalam menyelesaikan masalah di ibukota 

khususnya kepadatan penduduk, termasud kebutuhan lahan hunian, 

transportasi umum, pendidikan, kesehatan, maupun pelayan publik lainnya. 

Selain memiliki visi dan misi mereka juga memiliki kekurangan dan 

kelebihan , kelebihanya mereka adalah didukungnya oleh tiga partai islam 

kecuali partai PKS, dan kekuranganya adalah Agus tidak berpengalaman 

untuk memimpin Jakarta tetapi disempurnakan dengan adanya Sylviana. 

Pasangan nomor dua yaitu Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Syaiful 

Hidayat mereka didukung oleh partai PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura. 

Ahok adalah Gubernur pertama keturunan Tionghoa yang lahir di Manggar, 

Belitung Timur pada tanggal 29 Juni 1966 dengan nama Tionghoa Zhong 

Wanxue. Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta 19 November 2014 

mengantikan Gubernur Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden RI pada 



 

 

Pilpres 2014. Adapun visi dan misi kedua calon ini yaitu melanjutkan Badan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BPTSP, menempatkan birokrasi sebagai 

pelayanan publik, bukan hanya pemberi ijin, melanjutkan tunjangan kinerja 

daerah terukur, melanjutkan kerja indikator sebagian tolak ukur pembagian 

tunjangan kinerja daerah, dan juga menata kota Jakarta. Mereka juga 

memiliki kelebihan dan kekuranganya antara lain yaitu kelebihanya bisa 

dilihat dari kinerja yang mereka telah berikan untuk kota Jakarta, dan 

kekuranganya adalah dalam kerjanya Ahok terkenal sering mengunakan 

kata- kata kasar dan juga blak-blakan. 

Pasangan nomor tiga yaitu Anies Baswedan – Sandiaga Uno mereka 

didukung oleh partai Gerindra dan partai PKS. Anies adalah mantan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat pada 

tanggal 7 Mei 1960. Lahir dari ayah yang berketurunan Arab, kegiatan 

utama dari beliau adalah tidak jauh dari di dunia pendidikan. Kesimpulan 

visi dan misi kedua calon ini yaitu menata kota dengan tujuan kesejahteraan, 

keadilan, dan kebahagiaan warga, dan juga meningkatkan penilaian dan  

ranking dari laporan kinerja, realisasi kerja, audit BPK, Ombusman dan 

score  birokrasi. Selain memiliki visi dan misi mereka juga memiliki 

kekurangan dan kelebihan seperti kelebihanya adalah Anis Baswedan 

dikenal sebagai tokoh yang bersih dan mengispirasi dan juga Sandiaga Uno 

dianggap dapat melengkapi Anis dibidang bisnis dan ekonomi. Sedangkan 

kekuranganya adalah Anis belum mampu membuktikan  dirinya dapat 

menjalankan program yang kongkret. 



 

 

Jalannya pilkada di DKI Jakarta berjalan dengan damai dan aman 

karna adanya lima puluh ribu aparat kepolisian dan juga tentara serta satuan 

polisi pamong praja, dan akan ditugaskan disetiap TPS yang ada untuk 

mengamankan dan melancarkan suatu proses pemilihan yang berlangsung.  

Kampanye hitam atau black campaign kian marak menyerang tiga 

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak hanya dimedia sosial 

tetapi juga didunia nyata. Serangan kampanye hitam biasanya berkaitan 

dengan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Diluar itu 

merembet fitnah isu politik lainya, seperti kasus dugaan makar hingga soal 

program kerja. Semua kandidat calon masing-masing mengalami serangan 

kampanye hitam. Yang pertama pasangan nomor satu mencatat menerima 

tiga serangan kampanye hitam yaitu video yang menggambarkan Agus 

berbicara mengenai konsep kota terapung sementara masyarakat 

mencibirnya, yang kedua adalah salah satu kasus tersangka kasus mahar, 

dan yang ketiga adalah video penolakan warga terhadap kehadiran calon 

pertahan yaitu Ahok.  

Selain pasangan nomor satu pasangan nomor tiga juga pernah diserang 

kampanye hitam Anis Baswedan- Sandiaga Uno yaitu berkaitan dengan isu 

suku,agama,ras, dan antargolongan (SARA)  ia dituding penganut Syiah, 

Aliran Wahabi, maupun Islam liberal. Dan selanjutnya kampanye hitam 

yang ada dipasangan calon nomor dua yaitu tercatat telah melaporkan dua 

kali kampanye hitam yang mengandung provokasi dan SARA kepada pihak 

kepolisian. Salah satu laporan ditunjukan kepada Buni Yani terkait status 



 

 

Facebook dan unggahan video Ahok tentang surat Almaidah ayat 51 

dikepulauan seribu. Dan cuitan Andi Arief yang dinilai menyebar provokasi 

melalui isu sara.
7
 

  

 

 

 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang 

Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka 

adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu 

mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu 

termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk 

kepada orang-orang yang dzalim. (QS Al-Maidah, 5: 51). 

 

Persoalan yang paling tersorot yaitu kasus Ahok yang berawal dari 

pidatonya di Pulau Seribu ia membahas tentang surat al-maidah ayat 51 

didalam suatu pidatonya disinilah masyarakat menilai bahwa Ahok telah 

menista suatu agama yaitu agama Islam, dan ia juga berseteru dengan 

kelompok Islam Konservatif yang digalang FPI. Plomik penistaan agama 

menjadi bola liar pada pilkada, lantaran dampaknya pada elektabilitas suatu 

calon tersebut. Menurut para survey penistaan agama yang dilakukan tahun 

lalu merusak elektabilitas Ahok, 57% responden berpendapat Ahok 

menghujat agama, 27% tidak setuju dengan tuduhan itu, sementara 15-16%  

menyatakan tidak tahu. 

Sebelum kasus penistaan agama mencuat bahwa elektabilitas Ahok 

unggul dikarenakan kepuasan warga DKI terhadap kinerja Ahok namun 

sekarang tergeser karena kini warga harus berpikir lagi untuk memilih Ahok 
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sebagai Gubernur DKI Jakarta semenjak adanya kasus tersebut. Sebagai 

ditunjukan Denny JA, selaku pendiri Lembaga Survei Indonesia, hasil 

pendapat terbaru LSI memperlihatkan lebih dari 73 % warga Jakarta tidak 

setuju dengan ucapan Ahok soal Surat Almaidah 51. Berdasarkan survei 

mewawancarai 440 responden warga Jakarta dengan metode pengambilan 

sampel acak elektabilitas Ahok mencapai 24,6%, atau turun 6,8 % dari 

tahun sebelum nya yaitu 31,4. 
8
 

Islam memandang politik adalah sebagian dari bangunan yang utama. 

Hubungan politik dengan agama tidak dapat dipisahkan. Dapat dikatakan 

bahwa politik berbuah dari hasil pemikiran agama agar tercipta kehidupan 

yang harmonis dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal 

ini disebabkan, oleh sikap dan keyakinan bahwa seluruh aktifitas manusia, 

tidak terkecuali politik, harus dijiwai oleh ajaran-ajaran agama, dan agamalah 

yang dipercaya untuk memberikan legitimasi yang paling menyakinkan karna 

sifat dan sumbernya yang transcendent.
9
Karnanya politik adalah satu fungsi 

kebudayaan, dan karena budaya “kaum beriman” juga bersumber dari agama, 

maka politik adalah juga fungsi dari agama. Politik merupakan satu fungsi 

dari kebudayaan, yang pada giliranya adalah fungsi dari agama.
10

 

Masyarakat Islam yang berkembang secara politik adalah sebuah 

masyarakat hukum. Penguasa dan yang diperintah sama-sama diatur oleh 

syariah, yang ditafsirkan dan diterapkan oleh para sarjana Islam yang 
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terdidik, ulama, ahli-ahli hukum, fuqaha. Sebagai suatu agama yang 

berhubungan dengan duniawi dan urusan-urusan ketuhanan, Islam dilengkapi 

dengan aturan-aturan untuk tindakan manusia sesuai dengan prinsip-prinsip 

keadilan dan kesamaan yang diajarkan oleh Nabi.
11

 

Islam berkembang sebagai gerakan keagamaan dan politik yang 

didalamnya agama menyatu terhadap negara dan masyarakat. Kepercayaan 

seorang muslim bahwa Islam mengemban keimanan dan politik berakar pada 

kitab yang dianggap wahyu Ilahi, yaitu Al-Quran, beserta Sunnah dari 

pembangunan Nabi, yakni Nabi Muhammad SAW, sehingga kepercayaan itu 

tercemin dalam ajaran Islam dan sejarahnya dan perkembangan politiknya.
12

 

Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama kali membentuk 

pemerintahan Islam dan ia juga menjadi kepala pemerintahnya sesudah hijrah 

dari Mekkah ke Madinah. Beliau menghabiskan waktu pada periode Mekkah 

itu untuk mengajarkan Al Quran menyucikan jiwa, menjernihkan pikiran dan 

menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk di jaman jahiliyah dari hati umat 

Islam agar mereka bersama-sama mengagungkan nama Allah.
13

 

Dakwah Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan ajaran dari 

Allah semata, melainkan juga menyiapkan para tokoh dan pemimpin di 

berbagai bidang baik budaya, sosial, ekonomi, politik maupun 
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militer.Karenanya nabi Muhammad SAW juga melibatkan umatnya didalam 

suatu pemerintahannya.
14

 

Setelah beberapa tahun Nabi mengemban tugasnya, beliau meninggal 

dunia dan beliau wafat tanpa sama sekali menginggalkan perintah-perintah 

yang jelas ataupun calon-calon untuk penggantianya. Maka didalam Al-Quran 

sudah dijelaskan bahwa dengan  musyawarahlah cara untuk mencari 

penggantinya.
15

 

  Setelah Nabi Muhammad SAW wafat maka pemerintahan di 

gantikan oleh para Khalifah, sistem pemilihan setiap suatu khalifah 

menggunakan cara yang berbeda-beda yaitu khalifah yang pertama yang 

menggantikan Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Shiddiq beliau 

terpilih melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang dilakukan di Saqifah. 

Abu Bakar meneruskan pemerintahan dimasa nabi yang masih banyak konflik 

sesudahnabi Muhammad meninggal.
16

Dan khalifah yang kedua adalah Umar 

Ibnu Khattab yang dipilih oleh Abu Bakar sendiri sebelum ia meninggal. 

Khalifah yang ketiga adalah Usman ibnu Affan ia terpilih melalui 

musyawarah dengan enam calon yang sudah ditunjuk oleh Umar.
17

Dan yang 

terakhir adalah Ali bin Abu Thalib, melalui pemilihan yang 

penyelenggaraanya jauh dari sempurna.
18

Dari sanalah pengelolaan negara 

sehari-hari para khalifah terus melestarikanya tradisi musyawarah.
19
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Kekhalifaan berakhir pada tahun 1924 jabatan itu berhenti untuk 

meraih kekuasaan politik, namun apapun bentuk pemerintahan itu harus 

berdasarkan wahyu ketuhanan atau bersifat duniawi, kepemimpinan itu mesti 

dibimbing dan dibatasi dengan firman dan hukum Tuhan.
20

Terdapat tiga hal 

yang melatarbelakangi pemikiran politik islam kontemporer, yang muncul 

pada abad XIX. Pertama, kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang 

disebabkan oleh faktor-faktor internal, dan berakibat munculnya gerakan-

gerakan pembaharuan dan permunian. Kedua, rongrongan Barat terdapat 

keutuhan politik dan wilayah dunia Islam yang berakhir dengan dominasi 

atau perjajahan oleh negara-negara Barat atas sebagian besar wilayah dunia 

Islam. Ketiga, keunggulan Barat dalam ilmu, teknologi dan organisasi. 

Beda halnya dengan pemilihan suatu pemerintahan dimasa sekarang 

yaitu dengan menggunakan cara demokrasi rakyatlah yang memilih 

pemimpin itu sendiri dengan menggunakan cara pemilihan langsung. Yang 

diawali dengan pemilihan melalui pemilu (sejak tahun 1999) dan pilkada 

(sejak tahun 2005). Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung merupakan 

proses politik yang tidak saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi 

jabatan demokrasi (melalui pilkada), tetapi juga sebuah implementasi 

pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik yang sesungguhnya. 
21

 

Peraturan perundang-undangan terkait pilkada antara lain adalah UU 

No.22 tahun 2014, Perppu No. 1 tahun 2014, UU No. 1 tahun 2015, dan UU 

No. 8 tahun 2015 secara substantif harus selaras dengan UUD 1945. UU No 1 
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tahun 2015 mengatur tujuh substansi baru dalam pilkada,yakni (1) 

pencalonan tunggal,(2) pencegahan politik dinasti, (3) uji publik, 

(4)pembatasan dana kampanye, (5) pemungutan dan penghitungan suara 

elektronik, (6) penyelesaian sengketa hasil pemilihan ke MA ,(7) pilkada 

serentak. Di dalam suatu pilkada juga memerlukan peran civil society yang 

lebih riil melalui pressure terhadap para elit politik dan aktor dari berbagai 

latarbelakang, terutama partai politik. Dengan itu diharapkanya pilkada yang 

free and fair yang tidak didominasi politik transaksional serta politisasi isu-

isu sensitif (SARA) yang banyak ditemukan saat pilkada.
22

Dan undang-

undang nomor 1 tahun 2015 telah diganti dengan undang-undang nomor 10 

tahun 2016.  

Dasar konstitusional pemilu dan pilkada di Indonesia diatur di dalam 

Pasal 18 (4) UUD NKRI 1945 yang berbunyi Gubernur, Bupati, dan Walikota 

masing-masing kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, 

yang dipilih secara demokratis. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) langsung dan tidak langsung memiliki legitimasi yuridis 

kontitusional dan empirik. Agar pelaksanaan efesien, model sistem Pilkada 

harus berdasarkan asas demokrasi dan nilai-nilai pancasila. Pilkada langsung 

adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi didaerah. Kepala Daerah 

dan wakil Kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang 

dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil. Pengajuan pasangan calon Kepala Daerah bisa 
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dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi 

DPRD dengan persyaratan tertentu dan memiliki visi meningkatkan 

kesejahteraan rakyat daerah.
23

 

Ras, etnis, dan agama menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan di 

Indonesia. Di era Orde Baru, isu seputar identitas kultural tersebut ditambah 

dengan agama dan antargolongan diberi istilah sebagai isu Suku, Agama, Ras, 

dan Antargolongan (SARA). Keberadaan suku, ras, dan agama adalah realitas 

sekaligus keunikan dan kekayaan Indonesia. Dari sisi budaya, keberagaman 

ritual adat budaya, dan agama yang dijalani dan dihidupkan oleh ratusan etnis 

yang ada di Indonesia.
24

 

Isu sara banyak diobrolkan bebas dimedia sosial, sebagai kampanye 

hitam untuk menjatuhkan lawan politik dalam pemilihan kepala daerah 

(Pilkada). Kasus tentang isu Sara yang paling gres dimunculkan adalah 

tentang sosok calon pertahanan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja 

Purnama atau yang disebut Ahok yang berasal dari etnis China dan 

beragama Kristen. Dan juga saat ini munculnya isu sara seperti perdebatan 

seputar baju koko dan peci, ayat suci dan ayat konstitusi, orang betawi 

dipertentangkan dengan orang daerah (Solo) dan orang China. Yang 

menarik suatu pemimpin untuk memenangkan suatu parpol.
25

 Isu sara tidak 

terlepas dari pemberitaan Ahok, karena sosok Ahok yang dari kalangan 
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China yang menduduki kursi Gubernur. Media masa juga banyak menyoroti 

sosok Ahok yang ramai membicarakan Isu Sara, tetapi penegasan dari Ahok 

sendiri memandang bahwa dia tidak melakukan isu sara seperti yang media 

bicarakan tentang dirinya.
26

 

Selain digunakan sebagai kampanye hitam maupun kampanye negatif, 

agama juga menjadi alat yang jitu untuk menggaet simpati dan dukungan 

elektoral. PPP misalnya, pengurusanya menggelar doa bersama “Istigotsah 

Kubro untuk Indonesia Damai” di Istora Senayan pada 4 April 2014 sebagai 

penutup rangkaian kampanye. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa 

(PKB), dalam iklannya menampilkan tokoh agama, Ketua PBNU KH. Said 

Agil Siradj, juga dilatarbelakangi dengan lantunan salawat badr. Jokowi 

maupun Prabowo juga kerap mengunjungi pesantren dan tokoh agama yang 

memiliki basis yang tinggi sebagai upaya penggalangan dukungan. Jika kita 

menggunakan ilmu komunikasi, khususnya teori identitas. Apa yang 

dilakukan oleh politisi atau calon presiden dan wakil presiden adalah upaya 

untuk membangun kesamaan identitas. Identitas adalah “kode” yang terdiri 

dari simbol, seperti bentuk pakaian, kepemilikan dan kata-kata yang 

diucapkan yang mendefenisikan keanggotaan kita dalam sebuah komunitas 

tertentu.
27

 

  Menurut Erwin Goodenoughs,” simbol adalah barang atau pola yang apa 

pun sebabnya, bekerja pada manusia, dan berpengaruh pada manusia, 
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melampaui pengakuan semata-mata tentang apa yang disajikan secara harfiah 

dalam bentuk yang diberikan itu”.
28

 

Penggunaan ayat-ayat suci yang ada didalam ranah politik praktis, 

saat kampanye misalnya, lebih banyak ditunjukan untuk kepentingan 

memperoleh dukungan sebanyaknya, bukan untuk menjelaskan makna dari 

ayat tersebut. Tidak mustahil bila kelompok politik yang mengusung isu 

agama untuk meraih kekuasaan berkecendrungan tidak toleransi terhadap 

pemahaman yang berbeda. Disini bisa dilihat meningkatnya kunjungan 

silaturahmi yang bernuansa politik dari tokoh parpol atau calon kepala daerah 

ke berbagai komunitas keagamaan, seperti pondok pesantren, atau ketokoh-

tokoh keagamaan tradisional. Penggunaan isu agama sebatas atau 

disederhanakan hanya pada tataran simbol atau slogan, disini tidak 

mencerdaskan rakyat pemilih dan tidak memiliki kontribusi. Semestinya 

agama haruslah menjadi solusi atau pedoman bagi masalah yang ada ditengah 

masyarakat.
29

 

Pemilihan DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 

2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Pusat diputuskan 

pasangan cagub dan wagub DKI Jakarta adalah Basuki Tjahaja Purnama dan 

Djarot Saiful Hidayat menang. Dengan meraih suara di Kecamatan Cempaka 

Putih yaitu 20.862 suara, Kecamatan Kemayoran memperoleh 20.913 suara, 
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Kecamatan Tanah Abang 29.016 suara, Kecamatan Johar Baru ada 27.331 

suara, Kecamatan Senen ada 26.586 suara, Kecamatan Menteng ada 18.123 

suara, Kecamatan Gambir ada 26.017 suara, dan Kecamatan Sawah Besar ada 

41.572. Sedangkan posisi kedua di tepatkan oleh pasangan calon nomor tiga, 

Anis Baswedan-Sandiaga Uno mereka berhasil mengumpulkan suara 

sebanyak 222.814 suara. Dan urutan paling terbawah yaitu ada pasangan 

calon Agus Harumurti Yudhoyono-Sylviana Murni dengan memperoleh suara 

sebanyak 7.520 suara. 

Pemilukada DKI Jakarta mempunyai kedudukan strategis secara 

nasional, baik dari sisi ekonomi, politik maupun sosial budaya. Provinsi 

Jakarta merupakan pusat pemerintahan, memiliki bentuk otonomi yang 

khusus jumlah penduduk yang lebih besar. Kehidupan masyarakat Jakarta 

yang multikulturalisme dengan keanekaragaman sara dan penyetaraan 

pendidikan pada level yang hampir sarjana dengan kemapanan pada sektor 

ekonomi, isu sara masih menjadi pilihan dalam berpolitik. Tingginya sumber 

daya manusia serta letak demografi Jakarta pada garis metropolitan dengan 

tingkat ekonomi dan industrialisasi yang semakin maju, isu sara masih 

menjadi pilihan untuk menjatuhkan lawan politik sebagai langkah strategis 

meningkatkan elektabilitas dimata pemilih.
30

 Elektabilitas pada pasangan 

calon nomor dua adanya kenaikan yaitu Ahok memperoleh angka 

elektabilitas sebanyak 50,8 % , naik dari sebelumnya sebesar 49,5 % dari 

survey yang telah dilakukan sebelumnya, terdapatnya kenaikan elektabilitas 
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pada Ahok karna kualitas kerja yang dilakukan Ahok baik, maka terjadinya 

elektabilitas yang tinggi. Walaupun banyaknya isu yang ada di pasangan 

nomor dua tapi tidak menurunkan elektabilitas suatu pemilih. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan , ada 

beberapa pokok masalah yang penulis dapat rumuskan yaitu: 

1. Bagaimana kontroversi pengunaan isu sara dalam pilkada sebagai 

black campaign? 

2. Bagaimana dampak isu sara terhadap perolehan elektabilitas politik 

paslon DKI Jakarta ? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan penelitian 

a. Menjelaskan bagaimana kontroversi pengunaan isu sara dalam 

pilkada sebagai black campaign. 

b. Menjelaskan bagaimana dampak isu sara terhadap perolehan 

elektabilitas politik paslon DKI Jakarta. 

 

2. Manfaat penelitian  

a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan 

terhadap suatu isu  sara dalam suatu pilkada DKI Jakarta. 

b. Untuk membawa wacana bagi peneliti dari apa saja yang tertarik 

dengan isu-isu dalam pilkada. 

 



 

 

F. Tinjauan Pustaka 

1.  Skripsi yang berjudul “Isu Sara Dalam Pemberitaan Pilkada DKI 

Jakarta 2012” karya dari Hena Triwardani Sumantri, program 

studiilmu Jurnalistik Universitas Islam Bandung. Dimana fokus kajian 

ini membahas tentang pemberitaan di media massa seperti media 

cetak berita dalam harian umum koran yang akan memuat pesan yang 

hendak disampaikan kepada khalayak. Isu Sara dalam praktek 

komunikasi seringkali menarik perhatian banyak pihak sehingga 

media cetak perlu menempatkan Isu Sara dalam konteks 

pemberitahuan yang tepat dalam konteks pemberitaan untuk 

mengambil berita Isu Sara dalam pemberitan Pilkada DKI Jakarta 

2012 sebagai pondasi utama peneliti. Ada tiga fungsi utama media 

massa yang melekat dalam pekerjaan mereka, yaitu memberikan 

informasi, pendidikan dan menghibur masyarakat.  

2.  Skripsi yang berjudul “Analisis Wacana Pada Isu Sara Di Pilkada 

Jakarta Terhadap Pasangan Jokowi-Ahok Di SKH Kompas Edisi 21 

Juni Sampai 20 September” karya dari Muhammad Farid, dari 

Universitas Islam NegeriSunan Klijaga. Yang berfokus pada media 

massa yang menyoroti isu sara yang ada di pasangan calon Jokowi-

Ahok, karena media masa memiliki peran penting dalam kehidupan 

masyarakat moderen. Media massa tampil sebagai jembatan informasi 

terhadap masyarakat, media massa merupakan salah satu sumber 

informasi yang dapat membentuk pandangan publik. Termasud juga 

surat kabar Kompas. Pemberitaan pada kompas sering menampilkan 

gambaran bahwa banyak yang menyebarkan isu sara yang bisa 

mengakibatkan konflik, kompas tidak menyebutkan siapa sebenarnya 

yang menyebarkan isu sara. 

3.  Buku yang berjudul “ Etnisitas Dan Agama Sebagai Isu Politik 

Kampanye JK – Wiranto Pada Pemilu 2009 karya dari Nina 

Widyawati di dalam bukunya membahas tentang isu etnisitas dan 

agama selalu muncul menjelang pemilihan dan berkembang di media 

massa. Dan juga isu etnisitas sering digunakan oleh kandidat sebagai 

strategi kampanye. Etnisitas mengandung symbolic valueyang 

memiliki efek symbolic sentiment baik positif maupun negatif. 

Sebagai sebuah symbolic value, etnisitas yang mengandung ideologi. 

Ideologi etnisitas dan agama digunakan pasangan JK – Wiranto untuk 

meningkatkan elektabilitasnya karna diharapkan ideologi etnisitas 

dapat meningkatkan symbolic sentiment. Selain itu ideologi etnisitas 

yang diususng oleh pasangan JK – Wiranto bisa bermanfaat dalam 

mengungkap kesadaran palsu yang selama ini berkembang bahwa 

seolah-olah yang berhak menjadi presiden adalah orang jawa. Dengan 

demikian, ideologi etnisitas yang diusung dalam kampanye JK-

Wiranto mengandung unsur yang jelas. 

    Terlihat bahwa dari penelitian-penelitian tersebut di atas ada peneliti 

yang melalukan penelitian tentang Isu sara, yang membedakan penelitian ini 



 

 

dengan penelitian lain adalah bahwa peneliti ini membahas atau mengkaji 

tentang Isu sara Dalam Pilkada ( Studi Kasus Elektabilitas Politik Paslon 

Gubernur DKI Jakarta di Kecamatan Menteng Jakarta Pusat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Metode Penelitian  

 Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, 

yang mempunyai langkah-langkah sistematis.31Untuk mencapai hal tersebut 

maka dalam sebuah penelitian dibutuhkan metode yang sesuai. Hal ini 

dimaksudkan agar penelitian dapat berjalan secara sistematis sehingga 

mencapai hasil yang diharapkan. Metode penelitian yang dimaksud yaitu: 

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu” penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

dan mendalam tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi 

lingkungan sesuatu kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat”.
32

 

b. Sifat Penelitian  
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Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang semata-mata melukiskan keadaan suatu objek atau 

peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang 

berlaku secara umum.
33

Penelitian ini hanya mengambarkan dan mengemukakan 

yang terjadi pada objek sesuai dengan kenyatan yang terjadi. 

 

c. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data 

primer dan sekunder. 

1) Data Primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung 

oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 

memerlukanya.34 Data primer dalam penelitian ini di peroleh langsung dari 

lokasi penelitian melalui pengumpulan data yang berkaitan dengan isu sara 

di dalam pilkada yaitu di Jakarta. 

2) Data Sekunder  

Data sekunder adalah data pelengkap dari data primer yang diperlukan 

dari buku-buku, literatur, karya-karya dan dokumentasi terkait objek 

penelitian. Dalam data sekunder penelitian menggunakan buku-buku yang 

terkait dengan judul penelitian untuk melengkapi data primer, dan buku-

buku yang terkait dengan penelitian ini didapatkan dari perpustakaan yang 

ada disekitar. 
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Kedua data tersebut dipergunakan untuk saling melengkapi, karena 

data yang ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang 

dengan data yang ada diperpustakaan. Dengan menggunakan kedua sumber 

data tersebut maka data yang terhimpun dapat memberikan validasitas dan 

dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya. 

2. Metode pengumpulan data  

1) Metode Observasi (pengamatan) 

Metode Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data 

yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 

yang diselidiki.
35

Observasi adalah pengajuan secara intensional atau 

bertujuan suatu hal, khususnya untuk pengumpulan data merupakan suatu 

verbalisasi mengenai hal-hal yang diamati.
36

Dalam penelitian ini penulis 

melalukan observasi langsung dengan turun ketempat pemungutan suara pada 

hari rabu tanggal 15 Februari pemilihan yang berlangsung di Kelurahan 

Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. 

2) Dokumentasi 

Sebagai objek yang diperhatikan (ditatap) dalam memperoleh 

informasi, kita mempersatukan tiga macam sumber, yaitu tulisan (paper), 

tempat (place), dan kertas atau orang (people). Dalam mengadakan penelitian 

yang bersumber pada tulisan inilah kita telah menggunakan dokumentasi. 

Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang barang tertulis. 

Didalam melaksanakan metode dokumentasi penelitian menyelidiki benda-
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benda tertulis seperti buku-buku, majalah, koran/surat kabar harian, dokumen, 

peraturan-peraturan dan sebagainya. 
37

 

3) Study Media 

Study media disini dimaksud peneliti adalah peneliti mengamati 

perjalanan yang ada didalam suatu pilkada DKI Jakarta dengan mengamati 

beberapa sumber seperti televisi, internet, surat kabar untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

BAB II 

ISU SARA, PILKADA, DAN BLACK CAMPAIGN 

 

A. Isu Sara 

1. Definisi Isu  

Definisi dari isu adalah berita atau kabar yang tidak diketahui 

sumber dan kepastiannya, atau juga bisa disebut kabar angin, desas-

desus.38 

Isu bisa meliputi masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan 

atau nilai yang tengah berlangsung dalam kehidupan masyarakat. 

Munculnya sebuah isu dapat disebabkan oleh : 

1.Ketidakpuasan sekelompok masyarakat. 

2.Terjadinya peristiwa dramatis. 

3.Perubahan social. 

4.Kurang optimalnya kekuatan pemimpin. 
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Ada 4 (empat) jenis isu, yaitu (1) isu-isu universal, yaitu isu-isu 

yang mempengaruhi banyak orang secara langsung, bersifat umum, dan 

berpotensi mempengaruhi secara personal, sifatnya lebih imminent.(2) isu-

isu advokasi, yaitu isu-isu yang tidak mempengaruhi sebanyak orang 

seperti pada isu universal. Isu ini muncul karena disebarkan kelompok 

tertentu yang mengukur presentasi kepentingan publik. Isu ini bersifat 

potensial. (3) isu-isu selektif, yaitu isu-isu yang hanya mempengaruhi 

kelompok tertentu. Bisa saja isu yang muncul berkaitan dengan 

kepentingan orang banyak, tetapi hanya pihak tertentu saja yang 

terpengaruh oleh isu tersebut dan lebih memperhatikan isinya saja. (4) isu-

isu praktis, yaitu isu-isu yang hanya melibatkan atau berkembang diantara 

para pakar.
39

 

2. Definisi Isu Sara 

Suku Agama Ras dan Antar Golongan atau yang biasa disebut sara 

adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen 

identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan 

dan golongan. Sara juga adalah berbagai pandangan dan tindakan yang 

didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, 

kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan 

kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri 

dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan sara. Tindakan ini 
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mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang 

melekat pada manusia.  

Suku, Agama, Ras dan AntarGolongan atau menjadi sebuah 

akonim yang disebut sara adalah merupakan realitas sosial yang tidak 

dapat dielakan oleh siapapun di dalam masyarakat. Baik dalam masyarakat 

pada jejang perkembangan tradisional maupun modern. Realitas yang 

berpengaruh sara telah menjadi nasib bagi setiap masyarakat di manapun 

masyarakat itu berada. Kenyataan sosial menegaskan bahwa masyarakat-

masyarakat di dunia ini terdiri dari berbagai macam etnis, agama dan 

golongan. Kenyataan seperti ini tidak jarang menciptakan problem sosial 

seperti konflik dan disintegrasi, tetapi pada sudut lain ( berdasarkan 

temuan-temuan historis) sara justru dijadikan pemberdayaan dan 

demikrasi. Indonesia penduduknya saat ini kurang lebih 200 juta orang dan 

terdiri dari multi etnis ( Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, 

dan Isian) dimana masing-masing masih dibagi lagi ke dalam sub-sub etnis 

seperti Sunda, Padang , Amungme, dan lainnya. Di tanah air agama juga 

terdiri dari bermacam-macam mulai dari Islam, Katholik, Protestan, 

Hindu, Budha, agama lokal, dan aliran-aliran kepercayaa.
40

 

Sara dapat di golongkan dalam beberapa kategori antara lain yaitu: 

1. Kategori pertama yaitu Individual : merupakan tindakan sara yang 

dilakukan oleh individu maupun kelompok. Termasuk di dalam katagori 
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ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, 

mengintimidasi, melecehkan dan menghina satu sama lain antara kandidat. 

2. Kategori kedua yaitu Institusional : merupakan tindakan sara yang 

dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat 

peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakanya.  

3.Kategori ke tiga yaitu  kultural : merupakan penyebaran mitos, tradisi dan 

ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat.41 

Kurun waktu tahun 1990-an sampai dengan 2000 banyak terjadi 

konflik dan kerusuhan sosial diberbagai daerah yang bernuansa sara (Suku, 

Agama, Ras, Antar Golongan) konflik dan kerusuhan tersebut disebabkan 

oleh berbagai hal, tetapi dalam kenyataanya melibatkan simbol-simbol dan 

sentimen-sentimen agama. Salah satu faktor dominan terjadinya kerusuhan 

sosial adalah tersebarnya isu atau desas-sesus yang dapat menarik simpati 

dari rakyat. Adapun konsep yang ada adalah: 

1. Suku (Bangsa) atau etnik adalah sejumlah orang yang memiliki 

persamaan ras dan warisan budaya yang membedakan mereka dengan 

kelompok lainnya. Di Indonesia terdapat lebih dari 500 suku bangsa. 

Menurut sosiologi UI,Tamrin Amal Tamagola (2000) di Indonesia 

terdapat 636 suku bangsa. Kekhususan dari suku bangsa dari sebuah 

golongan sosial ditandai oleh ciri-cirinya, munculnya dalam  interaksi 
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berdasarkan adanya pengakuan oleh warga suku bangsa yang 

bersangkutan dan diakui oleh suku lainnya. 

2. Agama-agama dunia yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia adalah 

Islam, Kristen Protesta, Katolik, Hindu dan Budha. Agama memang 

tidak secara langsung mencetuskan kekerasan,namun agama dapat 

berperan dalam membentuk jati diri yang berpengaruh pada konsep 

diri dan mewarnai pola perilaku dan relasi yang menumbuhkan 

perasaan negatif dan memicu kekerasan. 

3. Ras: Suatu kelompok orang yang agak berbeda dengan orang lain 

dalam segi ciri-ciri fisik bawaan. Secara etnologi berarti: golongan 

manusia yang jelas sekali memiliki kemiripan satu dengan yang 

lainnya, dan nyata berbeda jenis lainnya, tidak peduli bahasa dan adat. 

Ada tiga ras pokok manusia di dunia ini, yaitu: Eropid, Negrida dan 

Mongol. Dalam kasus-kasus yang biasa timbul di Indonesia tentang 

masalah ras adalah antara pribumi dan China.  

4. Golongan: Dalam sosiologi berarti sejumlah orang yang memiliki 

kesadaran bersama sebagai anggota dan saling berinteraksi, istilah ini 

sering digunakan sebagai pengganti istilah agregrasi, kolektivitas atau 

kategori.42 

Sejarah kehidupan umat manusia tidak pernah sunyi dari konflik, mulai 

dari konflik suku sampai kepada konflik agama. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa perbedaan ras dan agama memperlebar jurang permusuhan antara 
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bangsa. Perbedaan suku dan ras ditambah dengan perbedaan agama menjadi 

penyebab lebih kuat untuk menimbulkan perpecahan antar kelompok dalam 

masyarakat.  

Politisasi sara ( suku, agama, ras, dan antargolongan) jelas telah 

mempengaruhi proses hasil pilkada DKI 2017. Berbagai diskusi publik 

pilkada DKI 2017 akan berkelanjutan dan menjadi faktor penentu situasi 

politik Indonesia, setidaknya hingga pemilu 2019. Perdebatan soal politisasi 

sara dan meningkatnya suasana sektarian berlangsung panas diberbagai 

macam media sosial yang kini menjadi sarana komunikasi mudah dan massal. 

Kegagalan penjelas atas realitas politik tak pelak turut berpengaruh pada 

kegagalan mengantisipasi meruncingnya ketegangan sosial yang menifes 

dalam pembelaan kental dan berutal di pilkada DKI Jakarta yang dapat 

mempengaruhi kemenangan didalam suatu pemilihan.
43

 

Didalam Al-quran banyak membahas tentang adanya suku, agama,ras, 

dan antar golongan, dan juga tentang larangan untuk memilih orang-orang 

kafir untuk dijadikan pemimpin untuk orang-orang muslim seperti berikut ini: 

 

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir 

menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat 

demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) 
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memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah 

memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah 

kembali(mu). 

 

 
 

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan   langit 

dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada 

yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

mengetahui. 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-

Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada 

mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal 

sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, 

mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, 

Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari 

keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara 

rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku 

lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan 

barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah 

tersesat dari jalan yang lurus. 



 

 

 
Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

3. Larangan Menebar Isu Sara 

Komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawasan pemilu 

(Bawaslu) mengkaji peraturan kampanye, terutama terkait penggunaan isu 

suku, agama, ras dan antargolongan (sara). Bawaslu akan gencar mengajak 

banyak pihak untuk saling mengingatkan bila isu sara mempunyai daya 

rusak yang berbahaya. Pelarangan penggunaan isu sara sebenarnya sudah 

diatur di dalam UU 10 tahun 2016 tentang pilkada. 

Istilah sara sudah cukup lama hadir di bumi nusantara. Dimulai di 

zaman orde baru sara suka mulai berkembang didalamnya. Sara 

merupakan singkatan dari suku, agama ,ras dan antar golongan. 

Didalamnya ada sumber hukum yang mengatur tentang isu sara salah 

satunya adalah UUD 1945 yang menjadi sumber utama di Indonesia. Maka 

didalam hukum itu terdapat pasal 28 E UUD 1945 yang berbunyi: (1) 

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, 

memilih pendidik dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 

kewarganegaraan, memilih tempat tingal di wilayah negara dan 

meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas 



 

 

kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai 

dengan hati nurani. (3) Setiap orang berhak atas kebebasaan berserikat, 

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tetapi pasal 28 E UUD 1945 tak 

cukup mampu mengatur jika terjadi benturan atau konflik diantara sesama 

warga yang berbeda agama atau keyakinan.
44

 

Selain pasal 28 E UUD 1945 ada beberapa UUD yang terkait tentang 

hukum sara yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi 

dan transaksi elektronik ( UU ITE) adanya unsur dengan sengaja dan tanpa 

hak selalu muncul dalam perumusan dan tindak pidana siber. Tanpa hak 

maksdunya tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan 

perbuatan yang dimaksud. Alas hak dapat lahir dari peraturan perundang-

undangan, perjanjian, atau alas hukum yang lainnya. Tanpa hak juga 

mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang 

diberikan. Perbuatan yang dilarang dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE ialah 

dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan 

untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan 

antargolongan (sara). 

Bunyi pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut: 

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi 

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas 

suku,agama,ras, dan antargolongan (sara). 
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Sebernarnya, tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya 

permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada 

sara akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu sara dalam 

pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Ada juga 

ketentuan pidana dalam KHUP dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang 

penghapusan Diskriminasi ras dan etnis ( UU Diskriminasi Rasial), namun 

pasal-pasal dalam UU ITE jauh lebih mudah digunakan terkait penyebaran 

kebencian berbasis sara di dunia maya.  

Dalam undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan 

diskriminal ras dan etnis ( UU Diskriminal) khususnya di pasal 4 dan pasal 

16 elemen utamanya adalah “kebencian atau rasa benci kepada orang 

karena perbedaan ras dan etnis atau kebencian atau rasa benci kepada 

orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis”. Sedangkan KHUP 

umumnya digunakan pasal-pasal penyebab kebencian terhadap golongan 

atau agama 156, 156 a dan157.
45

 

Tabel 1. Pasal-pasal pidana terkait SARA 

 

No Regulasi Keterangan 

1 KHUP Pasal 156, 156a, 157 KUHP 

2 UU Diskriminasi UU Nomor 40 Tahun 2008 

Tentang Penghapusan 

Diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 

4 dan pasal 16 

3 UU ITE Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Teansaksi Elektronik, Pasal 

28 ayat (2) dan Pasar 45 
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RUU ITE yang telah disahkan oleh DPR ini dimaksud untuk 

menjawab permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika 

terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/ atau transaksi 

secara elektronik. UU ITE merupakan ancaman serius bagi bloger 

Indonesia, setidaknya ada 3 ancaman yang akan menimpa bloger 

Indonesia, yaitu ancaman pelanggaran kesusilaan (pasal 27 ayat 1), 

penghinaan dan /atau pencemaran nama baik (pasal 27 ayat 3), dan 

penyebaran kebencian berdasarkan sara (pasal 28 ayat 2) ancaman untuk 

ketiganya pun tidak main-main penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda 

paling banyak 1 miliar rupiah. 

Untuk lebih jelasnya substansi dari ketentuan pidana tersebut adalah 

sebagai berikut:
46

 

 

Tabel 2. Pasal-pasal ancaman pidana SARA 

 

No Pasal Keterangan Pasal Ancaman Pidana 

1 27 (1) Setiap Orang dengan 

sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan 

dan/atau 

mentransmisikan 

dan/atau membuat 

dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen 

Elektronik yang 

memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan 

 

 

45 (1) Setiap Orang yang 

memenuhi unsur 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (1), ayat 

(2), ayat (3), atau ayat (4) 

dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 

(enam) tahun dan/atau denda 

paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah). 
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2 27 (3) Setiap Orang dengan 

sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan 

dan/atau 

mentransmisikan 

dan/atau membuat 

dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen 

Elektronik yang 

memiliki muatan 

penghinaan dan/atau 

pencemaran nama 

baik. 

3 28 (2) Setiap Orang dengan 

sengaja dan tanpa hak 

menyebarkan 

informasi yang 

ditujukan untuk 

menimbulkan rasa 

kebencian atau 

permusuhan individu 

dan/atau kelompok 

masyarakat tertentu 

berdasarkan atas suku, 

agama, ras, dan 

antargolongan 

(SARA). 

45 (2) Setiap Orang yang 

memenuhi unsur 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 ayat (1) atau 

ayat (2) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 6 

(enam) tahun dan/atau denda 

paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah). 

 

B. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

1. Definisi Pilkada 

Pengertian dari pilkada adalah pemilihan kepala daerah secara 

langsung baik Gubernur, Wakil Gubernur ditingkat Provinsi; Bupati,Wakil 

Bupati ; maupun Walikota dan Wakil Walikota ditingkat Kabupaten dan 

Kota. Yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif 

setempat yang memenuhin syarat-syarat tertentu. Pada awalnya pasangan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan 



 

 

Rakyat Daerah (DPRD), dan akhirnya pilkada dilaksanakan dengan 

pemilihan langsung dengan cara pilkada langsung hasil ditentungkan dari 

suara rakyat, dengan cara demokrasi yaitu dari rakyat, untuk rakyat dan 

oleh rakyat jadi rakyatlah yang menentukan siapa yang menjadi 

pemimpinnya. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia 

Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu 

Kabupaten/Kota. 

Masalah yang timbul dalam pilkada sehingga bisa memicu terjadinya 

tindakan kekerasan atau anarkis, antara lain yaitu: 

1. Terjadinya pemilihan langsung menyebabkan banyak tangan yang 

harus ikut campur, mulai dari pemerintah, DPRD, partai politik, KPU, 

Petugas Pemungutan Suara (PPS), dan pegawas independen 

(Panwaslu ). 

2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden suara terbanyak ditetapkan 

50% lebih, maka dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 107 ayat 2 

dinyatakan bahwa pasangan calon yang memperoleh lebih dari 25 % 

suara terbanyak akan dinyatakan sebagai pemenang. 

3. Pemerintahan daerah juga mengatur pilkada yang tertuang dalam 

peraturan pemerintah, terutama bertanggung jawab atas dana dan 

anggran pilkada. 

4. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2005 tentang tata cara 

pengajuan upaya hukum keberatan terhadap penetapan hasil pilkada 



 

 

dan pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten dan 

Kota..47 

UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa 

penyelengaraan pemerintrahan daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing 

daerah dengan memperlihatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan 

dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah 

daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek 

hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah dan antara daerah, 

potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan 

persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan 

negara. 

2. Tujuan Pilkada 

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh 

masyarakat daerah administratif setempat yang memenuhi persyaratan 

yang telah ditentukan. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket 

bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala 

daerah yang dimaksud mencakup
48

: 

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi 
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2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten 

3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota 

Tujuan dari dilaksanakannya pilkada adalah untuk membangun 

demokrasi tingkat lokal, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam 

rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam 

UUD 1945. Yang sebelumnya pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD 

tetapi sekarang melalui demokrasi rakyatlah yang memilih diadakannya 

pilkada langsung diharapkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat langsung 

tertangani oleh kepala daerah terpilih, untuk menata dan mengelola 

pemerintahan daerah (local democratic governance), agar menjadi lebih 

baik dan sejalan dengan aspirasi serta kepentingan rakyat, dan juga sebagai 

bagian dari pelaksanaan otonomi daerah.  

Selain tujuan dari pilkada kepala daerah memiliki dua fungsi yaitu 

sebagai berikut:  

a. Sebagai kepala daerah otonomi yang memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 

b. Sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelengaraan urusan 

pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintah pusat. 

Soal pengangkatan seseorang kepala daerah haruslah 

dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan kepala 

daerah yang diinginkan masyarakat yang dapat mensejahterakhan 

rakyatnya dan melalui berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Sebagai 



 

 

kepala daerah otonomi, ia harus mendapat dukungan rakyat yang 

dipimpinnya.49 

Beberapa argumentasi pemilihan kepala daerah secara langsung 

yaitu50: 

1. Pemilihan kepala daerah langsung telah membuka akses rakyat 

untuk berpartisipasi dalam menentukan sosok kepala daerah 

dibanding dengan sistem demokrasi perwakilan yang melakukan 

rekrutmen di tangan segelintir orang di DPRD. 

2. Kepala daerah yang dipilih secara langsung mendapatkan mandat 

dan dukungan yang lebih ril dari rakyat sebagai wujud kontrak 

sosial antara pemilih dan tokoh yang dipilih. Dalam hal ini, 
legitimasi kepala daerah terpilih lebih kuat apabila dibanding 

dengan sistem demokrasi perwakilan. 

3. Pemilihan kepala daerah  secara langsung dapat menciptakan 

perimbangan kekuatan antar berbagai kekuatan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam 

menciptakan mekanisme checks and balances antara kepala daerah 

dan DPRD karena sama-sama dipilih oleh rakyat. 

4. Pemilihan kepala daerah secara langsung juga dimaksud agar para 

pemimpin yang terpilih memiliki akuntabilitas yang lebih besar 

kepada rakyat yang memilihnya.  

 

3. Undang-Undang Pilkada 

Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari 

hukum dasar negara itu sendiri agar disuatu negara tersebut memiliki suatu 

landasan hukum.
51

Peraturan perundang-undang memiliki ciri-ciri 

didalamnya  yaitu: pertama,  bersifat umum dan komprehensif, yang 

dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan 

sifat yang terbatas.  Kedua,  bersifat universal undang-undang diciptakan 

untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas 
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bentuk konkretnya, oleh karena itu, undang-undang tidak dapat 

dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peritiwa tertentu saja. Ketiga, 

undang-undang memiliki kekuatan untuk mengoreksi  dan memperbaiki 

dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan 

klausul yang memuat kemungkinan dilakukanya peninjau kembali.
52

 

UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali harus menjadi 

landasan konstitusi setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Amandemen UUD 1945 jelas dimaksudkan untuk meredusir nilai-nilai dan 

makna substansi dari UUD 1945 yang telah dihasilkan oleh para pendiri 

bangsa (founding father) tetapi semata-mata bertujuan untuk lebih 

menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Maka semua peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan pilkada serentak harus merujuk kepada sumber hukum 

tertinggi yaitu UUD 1945. Peraturan perundang-undangan terkait 

tentangpilkada antara lain adalah: UU 22 Tahun 2014, perppu No 1 Tahun 

2015 dan UU No 8 Tahun 2015 secara substansi harus selara dengan UU 

1945.53 

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) diatur dalam perundang-

undangan sebagai berikut: 

1) Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang 

Penyelengara Pemilu: Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota 

adalah pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota 

secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 
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2) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.22 tahun 2014 tentang 

pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota: pemilihan 

Gubernur,Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan 

adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur,Bupati dan Walikota 

secara demokratis melalui perwakilan rakyat. 

3) Undang-Undang No.1 Tahun 2015 yang berbunyi pemilihan 

Gubernur,Bupati,Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan 

adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur,Bupati dan Walikota 

secara langsung dan demokratis. 

4) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No, 8 Tahun 2015: pemilihan 

Gubernur,dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Wali Kota, yang selanjutnya disebut 

pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah 

Provinsi Kabupaten dan Kota  untuk memilih Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Wali Kota secara langsung dan demokratis.54 

 

 Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan 

oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertangung jawab 

terhadap DPRD, dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan 

laporan penyelengaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

kepada DPRD. Dalam mengatasi penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan 

kepala daerah yang keanggotanya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, 

perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat. 

Pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang  No.8 tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

penetapan peraturan pemerintahan pengganti tahun Nomor 1 Tahun 2014 

tentang pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota yakni:55 
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“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut 

pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan 

kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan 

demokratis.” 

Jika melihat materi revisi terbatas dari panja komisi II, pilkada 

serentak yang diamanatkan pada Undang-Undang tersebut dibagi pada 

beberapa gelombang, didalam pasal 201 UU No. 1 Tahun 2015 disebutkan 

bahwa:56 

1. Gelombang pertama pemilihan serentak dilakukan bulan 

Desember 2015 untuk Gubernur,Bupati dan Walikota yang 

Akhir Jabatannya (AMJ) pada tahun 2015 s.d 2016 

2. Gelombang kedua pemilihan serentak pada bulan Februari 

2017 untuk Gubernur,Bupati, dan Walikota yang Akhir Masa 

Jabatannya (AMJ) pada bulan Juli s.d Desember 2016 dan 

2017. 

3. Gelombang ketiga pemilihan serentak bulan Juni 2018, untuk 

Gubernur, Bupati dan walikota yang akhir jabatanya 2018 dan 

2019. 

4. Syarat Kandidat 

Pilkada yang ada di Indonesia memiliki aturan dan syarat untuk 

memenuhi pencalonan didalam pilkada , calon Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah adalah warga negara republik Indonesia haruslah 

memenuhi berbagai macam syarat yang telah ditentukan oleh undang-
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undang yang ada dan telah ditetapkan. Yang berhak menjadi Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah haruslah orang Indonesia,cinta tanah air, 

sehat jasmani dan rohani, bertakwal kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan 

sekurangnya berusia 30 tahun. 

Prasyaratan diatas hanyalah sebagian kecil dari syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain 

memenuhi persyaratan diatas juga terdapat syarat-syarat administasi 

lainnya sebagaimana yang telah diatur didalam undang-undang  32 tahun 

2004 tentang pemerintahan daerah.
57

 

Aturan dalam hal batas umur, kapan seseorang bisa dianggap telah 

dewasa dan diperkenankan hak pilih masing-masing memiliki umur yang 

berbeda-beda di Indonesia yang pernah dilaksanakan yaitu 18 tahun. Cara 

pemilihan wakil-wakil rakyat dapat dibedakan pula menjadi dua cara 

yaitu: dengan secara langsung yaitu apabila  wakil rakyat yang duduk 

dalam badan perwakilan langsung dipilih oleh rakyat sendiri, dan dengan 

secara bertingkat. 

Sistem pencalonan dibagi menjadi dua yaitu: sistem pencalonan 

dengan secara daftar. Didalam sistem ini masing-masing calon wakil 

rakyat yang asal dari satu golongan akan bergabung di dalam satu daftar 

atau satu tanda gambar. Dalam daftar atau dibawah tanda gambar tersebut 

akan didaftar dengan menurut nomor urut masing-masing calon tersebut di 

atas. Berbeda dengan sistem pencalonan perseorangan. Suara pemilih 
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ditunjukan kepada orang yang dipilihnya. Didalam sistem ini masing-

masing calon mencalonkan dirinya sendiri.
58

 

Semua warga negara yang telah memenuhi syarat usia minimal pada 

dasarnya mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum. Pengecualian 

hanya berlaku bagi mereka yang benar-benar tengah tergangu 

jiwa/ingatannya dan sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena yang 

bersangkutan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima 

tahun atau lebih. Pengawasan pilkada langsung diperlukan untuk menjaga 

proses pemilihan kepala daerah agar dapat menghasilkan kepemimpinan 

yang sah. Legitimasi kepemimpinan akan sangat ditentukan oleh proses 

yang sedang berlangsung, tidak saja oleh tingkat aksebilitas yang ada. 

Pengawasan pilkada langsung tampaknya akan berhadapan dengan 

beberapa masalah seperti, belum terbentuknya panwas di tingkat daerah 

dapat mendorong terjadinya kampanye terselubung sebelum pelaksanaan 

pilkada langsung dimulai. 
59

 

Salah satu prasyarat terpenting berlakunya asas kedaulatan rakyat 

adalah keniscayaan terpilihnya para calon/wakil yang sungguh-sungguh 

dipilih secara langsung oleh dan berasal dari rakyat. Asas kedaulatan 

rakyat dibagi menjadi tiga yaitu: pertama harus diciptakan mekanisme 

pemilihan agar para calon/wakil sungguh-sungguh berasal dari pemimpin 
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rakyat itu sendiri. Kedua, dengan perwakilan rakyat DPR dan DPRD 

hanya berisi wakil-wakil rakyat yang dipilih secara langsung melalu 

pemilihan umum. Ketiga, aparat pemerintah/negara, sipil maupun ABRI, 

tidak semestinya duduk di DPR dan DPRD.
60

 

C. Black Campaign 

1. Definisi Black Campaign 

Black campaign adalah terjemahan dari bahasa indonesia yaitu 

kampanye hitam yang bermakna berkampanye dengan cara buruk atau 

jahat. Secara umum bentuk kampanye hitam adalah menyebarkan 

kebutuhan atau kejelekan seorang politikus dengan tujuan menjatuhkan 

nama baik seorang politikus sehingga dia menjadikan tidak disenangi 

teman-teman separtainya, khalayak pendukungnya dan masyarakat umum. 

Kampanye hitam biasanya tidak memiliki dasar dan fakta, fitnah dan tidak 

relevan diungkapkan terkait parpol maupun tokoh. Menurut Refly Harun 

( pakar hukum tata negara indonesia) mengemukakan bahwa black 

campaign adalah cara mendiskritkan kandidat tanpa didukung dengan data 

dan fakta yang jelas, sementara kampanye negatif didefinisikan sebagai 

cara mendistriditkan kandidat dengan dukung data dan fakta yang jelas. 

Secara garis besar, dalam hukum kampanye hitam jelas dilarang. 

Black campaign juga merupakan metode rayuan yang merusak, 

sindiran atau rumor yang tersebar mengenai sasaran kepada kandidat atau 

calon kepada masyarakat agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak 
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etis terutama dalam hal kebijakan publik. Beberapa bentuk black campaign  

yang biasa dilakukan oleh politisi atau simpatisan di Indonesia yang 

“nakal”, seperti menyebarkan isu tentang keaslian ijasah yang merupakan 

syarat pendaftaran, isu perselisuhan dengan wanita lain selain istri sah, isu 

kepercayaan yang dianut oleh kandidat, isu terlibat dalam permasalahan 

politik nasional di internasional, isu korupsi, dan masih banyak lainnya. 

Black campaign menyerang pada sisi-sisi moralitas, integratis, etika, nilai 

(value) masyarakat setempat. 

Budaya masyarakat Indonesia dalam merespon black campaign sering 

kali mempercayai bahkan ikut dalam menyebarkan isu-isu atau gosip yang 

belum tentu kebenarannya. Hal ini dikarnakan keterbatasan pengetahuan 

terhadap kandidat tertentu. Di lain pihak, masyarakat kita masih menganut 

faham paternalistik yang mendalam. Yang artinya apabila yang 

menyebarkan isu tersebut adalah tokoh terpandang dan disegan dalam 

sebuah komunitas, maka masyarakat akan percaya tanpa mengecek 

kebenaranya terlebih dahulu.
61

 

 

 

2. Faktor Penyebab Terjadinya Black Campaign 

Faktor yang menyebabkan terjadinya black campaign memiliki 

berbagai macam yaitu sebagai berikut: 
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a. Ingin menarik simpati masyarakat 

b. Ingin menjatuhkan lawan dalam pilpres 

c. Penyebab berita yang tidak benar, baik berupa ancaman, 

pencemaran nama baik, dan melecehkan tokoh-tokoh tertentu. 

d. Keterbatasan manusia untuk memprediksi sesuatu yang akan 

terjadi dimasa akan datang. 

Dari faktor yang ada penyebab terjadinya Black Campaign penulis 

setuju bahwa adanya kampanye hitam bisa menjadi daya tarik masyarakat 

dari yang berbeda agama dan juga agama yang sama untuk memilih suatu 

kandidat yang ada, selain itu juga untuk menjatuhkan kandidat yang ada 

karna kampanye hitam bisa menurunkan daya pilih yang  di dalam suatu 

parpol tersebut, terjadinya kampanye hitam banyaknya penyebaran-

penyebaran berita yang tidak baik dan ancaman penulis setuju karna 

kampanye hitam sangatlah merugikan suatu parpol yang ada karna bisa 

mengurangi daya pilih terhadap suatu pasangan calon yang akan dipilih 

oleh masyarakat yang ada. 
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BAB III 

KECAMATAN MENTENG DAN PILGUB DKI 2017 

 

A. Sejarah Singkat Kecamatan Menteng Jakarta Pusat 
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Kecamatan Menteng merupakan salah satu kecamatan di ibukota 

negara, yang terletak di kota Administrasi Jakarta Pusat. Kecamatan Menteng 

merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa pemukiman elite 

penduduk, perkantoran, dan pusat perbelanjaan, Menteng juga merupakan 

perumahan villa pertama di kota Jakarta (dulu Batavia), yang dikembangkan 

antara tahun 1910 dan 1918. Perancangnya adalah tim arsitek yang dipimpin 

oleh P.A.J.Mooijen, seorang arsitek Belanda yang merupakan anggota tim 

pengembang yang dibentuk pemerintah Batavia. Kecamatan Menteng 

berbatasan dengan Kecamatan Gambir di sebelah Utara, Kecamatan Tanah 

Abang di sebelah barat, Kecamatan Matram di sebelah timur, dan Kecamatan 

Setiabudi di sebelah selatan. Di Kecamantan Menteng terdapat beberapa 

stasiun kereta api seperti Stasiun Gondangdia, Stasiun Sudirman, dan Stasiun 

Cikini.63  

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 

171 tahun 2007, maka luas wilayah Kecamatan Menteng adalah sebagai 

berikut 6,53 km (13,6 % dari total luas wilayah kota Administrasi Jakarta 

Pusat). Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan menteng terdiri dari 5 

Kelurahan yaitu sebagai berikut, yang pertama Kelurahan Menteng (kode pos 

10310), kedua Kelurahan Pegangsaan (kode pos 10320), ketiga Cikini (kode 

Kelurahan Kebon Sirih (kode pos 10350). 

                                                 
63

 Pudji Pangastusi, Statistik Kecamatan Menteng 2016, (Jakarta: Badan Pusat 

Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat), h. 1 



 

 

Luas wilayah yang menjadi tanggung jawab Koramil 01/ Menteng 

diwilayah Kecamatan Menteng seluas 652,46 Ha. Dibagi menjadi 5 

Kelurahan, yaitu sebagai berikut: 

1. Kelurahan Menteng : 243,90 Ha. 

2. Kelurahan Pegangsaan : 98,25 Ha. 

3. Kelurahan Cikini :82,09 Ha. 

4. Kelurahan Gondangdia : 145,82 Ha. 

5. Kelurahan Kebon Sirih : 83,40 Ha. 

Jumlah penduduk yang menjadi tanggung jawab Koramil 01/ Mentang 

di Kecamatan menteng sebanyak 90.413 jiwa ( berdasarkan data kodim 0501/ 

JB BS bulan juni 2014) dengan perincihan  sebagai berikut: 

1. Laki-laki sebanyak 45.738 jiwa  

2. Perempuan sebanyak 44.675 jiwa64 

Iklim di Kecamtan Menteng secara umum tidak berbeda jauh dengan 

daerah lain di Jakarta Pusat. Sebagian dari daerah tropis yang hanya 

mengenal musim hujan dan musim kemarau. Kecamatan Menteng memiliki 

curah hujan rata-rata 242.8 mm. Rata-rata suhu udara di Kecamatan Menteng 

berkisar antar 23,7 C hingga 33,9 C. Rata-rata kelembapan udara di Jakarta 

Pusat adalah 77% dengan kelembapan tertinggi 96% yang terjadi pada bulan 

Januari dan terendah 62% pada bulan Juni. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta No 10 Tahun 2008, kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang 
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berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati 

melalui Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi. Kecamatan 

Menteng terbagi menjadi 5 kelurahan. Setiap kelurahan dibagi menjadi 

beberapa rukun tetangga (RT). Kecamatan Menteng terdiri 38 RW dan 424 

RT. Pada tahun 2015 terdapat 26.722 rumah tangga. Kelurahan Pengangsaan 

terdiri 8 RW, 104 RT dan 8.999 Rumah Tangga adalah Kelurahan dengan 

rumah tangga terbanyak. Jumlah pegawai organik pemerintah DKI Jakarta 

Kecamatan Menteng 63 orang, sedangkan jumlah TNI/Polri mencapai 20 

orang.  

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk 

Kecamatan Menteng adalah 68.309 orang, yang terdiri atas 33.774 laki-laki 

atau sekitar 49,4% dari seluruh jumlah penduduk kecamatan Menteng dan 

34.535 perempuanya atau sekitar 50.6% dari seluruh jumlah penduduk 

kecamatan Menteng paling banyak tinggal di Kelurahan Menteng yakni 

sebanyak 24.342 orang. Kemudian diikuti oleh Kelurahan Pengangsaan 

sebanyak 20.557 orang. Sedangkan penduduk paling sedikit adalah Kelurahan 

Gondangdia yaitu sebanyak 4.508 orang.  

Komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan terlihat bahwa di 

Kecamatan Menteng lebih banyak penduduk laki-laki dibanding perempuan 

dengan sex ratio 100,90 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan 

terdapat 101 penduduk laki-laki. Pertumbuhan penduduk kelurahan Menteng 

dan Cikini sedikit lebih rendah dibanding kelurahan lainnya di Kecamatan 

Menteng. Dan laju pertumbuhan terendah di Kelurahan Pegangsaan. Jakarta 



 

 

merupakan magnet bagi penduduk dari daerah lain. Sehingga tidak heran jika 

setiap tahunnya selalu saja banyak orang yang datang ke Jakarta untuk 

mengadu nasib untuk mendapatkan nasib yang baik. Kecamatan Menteng 

pada tahun 2015 kedatangan penduduk masuk ke dalam Kecamatan Menteng 

tercatat sebanyak 1.350 orang. Menurun dibanding dari tahun 2014. 

Sedangkan penduduk yang pindah meningkat pada tahun 2015 tercatat 

sebanyak 1.707 orang. 
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Tabel 3 penduduk di Kecamatan Menteng 

 

Kelurahan Lahir Mati Datang Pindah 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Menteng 385 216 452 713 

Pegangsaan 367 205 454 466 

Cikini 119 84 181 143 

Gondangdia 58 40 111 155 

Kebon Sirih 141 126 152 230 

Jumlah 1.070 671 1.350 1.707 
 

Untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia diperlukan 

sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan mencukupi bagi 

masyarakat. Pada tahun 2015 terdapat 16 sekolah dasar negeri 4 sekolah 

menengah pertama dan 1 sekolah menengah kejuruan. Sedangkan sekolah 

swasta ada 26 taman kanak-kanan, 13 sekolah dasar, 9 sekolah menengah 

pertama, 5 sekolah menengah atas, 9 sekolah menengah kejurusan, dan 3 

perguruan tinggi atau akademi. Secara umum, di Kecamatan Menteng 

terdapat 34 Masjid, 67 Musholla, 18 Gereja, 4 Gereja Katolik, dan 1 vihara. 

Sarana lainnya yang juga tidak kalah penting ketersediaannya adalah fasilitas 

olah raga. Di Kecamatan Menteng fasilitas olahraga yang tersedia diantaranya 
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4 bola voli, 5 lapangan bulu tangkis, 4 lapangan bola basket, dan 1 kolam 

renang.
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Kecamatan menteng memiliki beberapa tempat yang penting untuk di 

kunjungi antara lain yaitu Masjid Agung Sunda Kelapa, Museum Sasmita 

Loka Ahmad Yani, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Taman 

Menteng,Taman Suropati, Taman Latuharhari, Taman Panaruka, Taman Situ 

Lembang, Stasiun Sudirman, Gedung perintis Kemerdekaan, dan masih 

banyak lagi tempat-tempat yang penting yang ada di Kecamatan Menteng.  

 

B. Jumlah Pemilih Tetap Kecamatan Menteng Jakarta Pusat 

KPU Kota Jakarta Pusat menetapkan daftar pemilih tetap atau biasa 

juga disebut (DPT) pilkada DKI Jakarta 2017. Daftar pemilihan tetap tersebut 

berjumlah 747.152 pemilih yang tersebar di delapan kecamatan di Jakarta 

Pusat. Tetapi menurut ketua KPU Jakarta Pusat Arif Bawono mengatakan 

bahwa jumlah daftar pemilih tetap lebih sedikit dibandingkan daftar pemilih 

sementara (DPS) yaitu sebesar 757.898 pemilih. Adanya perbedaan atau 

penurunan disini disebabkan karna adanya pemilihan ganda di dalamnya. 

Pemilihan ganda itu seperti masih terdaftarnya di kota lain di Jakarta. Selain 

itu adanya juga status pemilih yang tidak jelas keberadaanya. 

Data yang diterima oleh KPU jumlah DPT Jakarta pusat paling 

banyak pada Kecamatan Kemayoran dengan 163.867 pemilih. Diikuti dengan 

Kecamatan Tanah Abang 114.064 pemilih, Kecamatan Johar baru 92.186 

pemilih ,Kecamatan Sawah Besar 90.332 pemilih, Kecamatan Senen 89.258 
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pemilih, Kecamatan Gambir 67.734 pemilih, Kecamatan Cempaka Putih 65. 

338 pemilih, dan kecamatan menteng sebesar 64.323 pemilih.
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Kecamatan menteng memiliki daftar pemilih tetap atau disebut DPT 

sebanyak 64.323 pemilih yang sebelumnya daftar pemilih sementara atau 

disebut DPS di Kecamatan Menteng sebanyak 65,764 memiliki juga 

penurunan di Kecamtan Menteng, yang tersebar di 5 Kelurahan yaitu 

Keluraham Menteng, Kelurahan Pegangsaan, Kelurahann Cikini, Kelurahan 

Godangdia dan yang terakhir yaitu Kelurahan Kebun Sirih yang memiliki 104 

TPS. Berikut ini adalah data tabel pemilihan Tetap di kecamatan menteng 

yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4 pemilihan tetap Kecamatan Menteng Jakarta Pusat 

No. Kelurahan 

Data Pemilih Tetap Pilkada 2017 

Jmlh 

TPS 

Jumlah Pemilih Jumlah Pemula Di Fabel 

L P Total L P Total 1 2 3 4 5 Total (%) 

1 Cikini 12 3758 3747 7505 15 19 34 (0,45) 1 1 0 1 5 8 (0,11) 

2 Gondangdia 6 1730 2086 3816 8 9 17 (0,45) 0 0 0 0 0 0 (0) 
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3 Kebon Sirih 19 5659 5453 11112 15 16 31 (0,28) 0 6 2 13 18 39 (0,35) 

4 Menteng 36 10808 10918 21726 39 41 80 (0,37) 4 5 9 9 20 47 (0,22) 

5 Pegangsaan 31 10096 10035 20131 45 37 82 (0,41) 2 4 0 2 3 11 (0,05) 

Total 104 32051 32239 64290 122 122 244 (0,38) 7 16 11 23 46 105 (0,16) 

 

Keterangan Difabel: 

1. Tuna Daksa  

2. Tuna Netra 

3. Tuna Rungu / Wicara 

4. Tuna Grahita 

5. Distabilitas Lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

C. Profil Calon Gubernur DKI Jakarta 

Pilkada 2017 yang diselenggarakan oleh KPU untuk pemilihan calon 

gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk mengemban tugas-

tugasnya agar masyarakat Jakarta memiliki pemimpin baru untuk 

memperbaiki Jakarta agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Disini 

pemilihan Gubernur DKI Jakarta sangatlah menarik perhatian publik, bukan 

hanya yang diwilayah Jakarta di luar Jakarta sangatlah antusias siapakan yang 

akan menaiki kursi gubernur dan wakil gubernur yang akan menggantikan 



 

 

kineja pada periode selanjutnya. Berikut ini adalah profil dari masing-masing 

calon Gubernur dari putaran pertama yaitu sebagai berikut: 

1. Agus Yudhoyono – Sylviana Murni 

Agus Hartimurti Yudhoyono ini lahir di Bandung pada tanggal dan 

hari yaitu kamis, 10 Agustus 1978 yang memiliki zodiak bintang Leo 

karna dilahirkan di bulan Agustus. Berkewarganegaraan Indonesia Agus 

Hartimurti Yudhoyono sebelum mencalonkan diri di pilkada Jakarta dulu 

ia berprofesi sebagai Tokoh Militer. Agus Harimurti anak dari bapak 

Susilo Bambang Yudhoyono dan dari ibu Kristiani Herawati dan 

memiliki saudara yang bernama Edhi Baskoro Yudhoyono. Sekarang ia 

memiliki keluarga kecil istrinya bernama Annisa Larasati Pohan dan 

memiliki anak yang bernama Almira Tungga Dewi Yudhoyono. 

Karir Agus Harimurti Yudhoyono 

 Pama Pussenif (2000) 

 Pama Kostrad (2001) 

 Pama Divif 1 Kostrad (2002) 

 Danton III/C Yonif Linud 305/Tengkorak (2002) 

 Danton II/C Yonif Linud 305/Tengkorak (2003) 

 Pasi 2/Ops Yonif Linud 305/Tengkorak (2004) 

 Dankipan C Yonif Linud 305/Tengkorak (2005) 

 Pasiops Batalyon Infanteri Mekanis Kontingen Garuda XXIII-A 

(2006) 

 Pama Mabes TNI (2008) 



 

 

 Ps. Kasi Amerika Kemhan RI (2008) 

 Pama Ditjen Strahan Kemhan (2009) 

 Pamen Mabes TNI/Suslapa (USA) (2010) 

 Kasi 2/Ops Brigif Linud 17/Kujang I Kostrad (2011) 

 Pamen Mabes TNI (2013) 

 Kasubbag Kerja sama Dalam Negeri Universitas Pertahanan (2014) 

 Pamen Denma Mabesad (Dik Sesko LN) (2014) 

 Danyonif Mekanis 203/Arya Kemuning (2015)[2] 

Penghargaan Agus Harimurti Yudhoyono  

 Distinguish International Honour Graduated 

 Medali The Order of Saint Maurice 

 The Commandants List 

Profil dari Calon wakil Gubernur pendamping dari Agus Hartimurti 

Yudhoyono yaitu yang bernama lengkap Dr. Hj. Sylviana Murni, SH, 

M.Si di lahirkan di Jakarta pada hari dan tanggal sabtu, 11 Oktober 1958  

memiliki zodia Librak. Berkewarganegaraan Indonesia  dan beragama 

Islam dia sebelum menjabat calon Gubernur berprofesi sebagai Birokrat. 

Sylviana Murni dilahirkan dari kedua orang tua ayahandanya bernama 

Kol (Purn) Drs. HD Moerdjani dan ibunya yang bernama Hj. Ni‟mah. 

Dia juga memiliki suami yang bernama H.Gde Sardjana,Dipl. Ing, 

SE,MM dan memiliki anak Shandy Aditya, Monica Andalusia.   

Sosok wanita Indonesia asli betawi yang tegas, lugas dan disiplin 

lahir dari keluarga religius dan disiplin yang menjadikan dia sosok yang 



 

 

sukses. Dia adalah wanita tegas sudah menunjukan jiwa 

kepemimpinannya sejak kecil, karna semua ajaran rendah hati dan tegas 

turun langsung dari kedua orang tuannya.  

Pendidikan 

 S3 Manajemen Pendidikan Fakultas Kependidikan Universitas Negeri 

Jakarta 

 S2 Manajemen Kependudukan Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia 

 S1 Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas 

Jayabaya 

 SMA Negeri 12 Jakarta 

 SMP Negeri 44 Jakarta 

 SD Baluel Jakarta Timur 

 

 

Karir 

 Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI 

Jakarta (2015-2016) 

 Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov DKI Jakarta (2013-

2014) 

 Asisten Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta (2013) 

 Plt Walikota Jakarta Barat (2013) 

 Walikota Jakarta Pusat (2008-2010) 



 

 

 Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI (2004-2008) 

 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) DKI (2001-

2004) 

 Kepala Biro Bina Sosial DKI (1999-2001) 

 Anggota DPRD DKI Jakarta (1997-1999) 

 Kepala Bagian Kebudayaan Biro Bintal DKI (1995-1997) 

 Kepala Sub Bagian Seni Budaya Biro Bintal DKI (1991-1995) 

 Kepala Sub Bagian Pendidikan Luar Sekolah Biro Bintal DKI (1989-

1991) 

 Staf Biro Pembinaan Mental (Bintal) DKI (1987-1989) 

 Staf Penatar BP-7 DKI (1985-1987) 

Organisasi 

 Anggota Dewan Penasihat Pengurus Daerah Forum Komunikasi 

Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI) Jakarta (2005-2010) 

 Ketua Pengurus Daerah Olahraga Squash DKI Jakarta (2006-2010) 

 Ketua Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia DKI Jakarta (2006-2010) 

 Koordinator Pendidikan Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia 

 Wakil Ketua III Pengda PMI DKI (2001-2006) 

 Ketua II Bidang Hubungan Kerja sama Antar Lembaga Bamus Betawi 

2001-2005 

 Ketua Peranan Wanita Iwarda Jakarta (1990) 

 Sekretaris Umum Persatuan Wanita Betawi (PWB) (1988-1993) 

 Sekretaris Bamus Betawi 1988-2001 



 

 

 Sekretaris Generasi Muda Kosgoro DKI (1987-1992) 

 Kabid Organisasi Himpunan Wanita Karya Jakarta Timur (1983-

1984) 

 Waka Kohati PB HMI (1981) 

 Kabid Ekstern Kohati HMI Cabang Jakarta (1978) 

 Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya 

(1977-1979) 

 Sekretaris OSIS SMA Negeri 12 Jakarta 

 Sekretaris Karang Taruna Kelurahan Pisangan Timur 

Karya 

 Nuju Bulanin ala Betawi, 2011 

 Pernak Pernik Abang & None, 2011 

Mereka mendapatkan nomor urut 1 dan memiliki program yang 

akan dilaksanakan  yaitu kampung apung atau ngapung, membangun 

tanpa menggusur tetapi bergeser sedikit, melakukan bencmark dan 

goodwill, Horizontal Housing menjadikan perumahan vertical, pola 

hidup efisien, mengurangi waktu tempuh saak peak hours, dan yang 

terakhir yaitu memberikan program Rp. 1 Miliar setiap RW. 

 

2. Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat 

Ir. Basuki Tjahaja Purnama MM atau sering disebut Ahok,Basuki 

Tjahaja atau disebut juga Basuki T Purnama ia lahir di Manggar, Bangka 

Belitung pada hari dan tanggal Rabu, 29 Juni 1966 memiliki zodiak 

Cancer dan berkebangsaan Indonesia. Beragama Kristen dan berprofesi 



 

 

sebagai Politisi dan Pengusaha memiliki hobi yaitu menulis. Dia dilahirkan 

dari dua pasangan yaitu ayahnya yang bernama Indra Tjahaja Purnama 

(alm) dan ibunya benama Burniati Ningsih. Dan juga memiliki istri 

bernama Veronica Tan, S.T memiliki tiga buah hati yaitu Nicholas, 

Nathania, Daud Albeenner. 

Pendidikan 

 Program Pasca Sarjana Manajemen Keuangan di Sekolah Tinggi. 

 Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta, 1994. 

 Sarjana Teknik Geologi di Universitas Trisakti Jakarta, 1990. 

 SMA III PSKD Jakarta, 1984. 

 SMP No. 1 Gantung, Belitung Timur, 1981. 

 SDN No. 3 Gantung, Belitung Timur, 1977. 

Karir 

 Anggota Komisi II DPR RI, 2009 - 2014. 

 Direktur Eksekutif Center for Democracy and Transparency (CDT.3.1). 

 Bupati Belitung Timur, 2005 - 2006. 

 Anggota DPRD Belitung Timur bidang Komisi Anggaran, 2005 - 2006. 

 Asisten Presiden Direktur bidang analisa biaya dan keuangan PT. 

Simaxindo Primadaya, Jakarta, 1994 - 1995. 

 Direktur PT. Nurindra Ekapersada, Belitung Timur, 1992 - 2005. 

 Wakil Gubernur DKI Jakarta (2012) 

 Gubernur DKI Jakarta (2014) 

Organisasi: 



 

 

 Ketua Dewan Yayasan Sosial dan Agama di Jakarta. 

Penghargaan  

 Tokoh Anti Korupsi dari Gerakan Tiga Pilar Kemitraan (KADIN, 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Masyarakat 

Transparansi Indonesia), 2007. 

 Salah satu dari 10 Tokoh yang Mengubah Indonesia, Majalah Tempo, 

2006. 

 Gold Pin, Fordeka (Forum Demokrasi), 29 Oktober 2006. 

Wakil dari Basuki Tjahaja Purnama adalah Djarot Saiful Hidayat dia 

dilahirkan di Gorontalo pada hari dan tanggal berikut yaitu minggu, 30 

Oktober 1955 memiliki zodiak Scorpion dan berkewarganegaraan 

Indonesia memeluk agama yaitu Islam. Berpofesi sebagai politisi dan juga 

di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memiliki istri yang bernama 

Dra. Hj. Heppy Farida dari buah hati mereka memiliki anak yaitu Safira 

Prameswari, Ramadina, Karunia Dwi Hapsa Pramasari dan Meisa Rizki 

Berlian. 

Pendidikan 

 S1 di Universitas Brawijaya, Malang Fakultas Ilmu Administrasi (1986) 

 S2 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Fakultas Ilmu Politik 

(1991) 

 International Workshop 

 Universitas Amsterdam (2002) 

Karir 



 

 

 Dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

 Pembantu Rektor I Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya (1997-1999) 

 PD I FIA, UNTAG Surabaya (1984-1991) 

 Dekan FIA, UNTAG Surabaya (1991-1997) 

 Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (1999-

2000) 

 Wali Kota Blitar selama dua periode (2000-2010) 

 Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan 

(2005-2010) 

 Ketua I Pappuda PDI Perjuangan (1999) 

 Deputi I BADIKLATDA Jawa Timur (2001) 

 Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur (1999-2000) 

 Ketua Bidang Organisasi DPP PDI Perjuangan (2010-2015) 

 Ketua DPD PA GMNI Jawa Timur (2010-2014) 

 Anggota DPR RI (2014) 

 Wakil Gubernur DKI Jakarta (2014-sekarang) 

Penghargaan 

 (2008) Penghargaan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah 

 (2006, 2007, dan 2008) Penghargaan Terbaik Citizen's Charter Bidang 

Kesehatan, Anugerah Adipura 

 Otonomi Award dari Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP). 

 (30 April 2008) Penghargaan atas terobosan inovasi daerah se-Provinsi 

Jawa Timur di dalam pembangunan daerahnya 



 

 

 (2007) Penghargaan Upakarti 

 (22 Maret 2010) Peringkat Pertama dalam penerapan E-Government di 

Jawa Timur 

Memiliki program program jika terpilih bila menjadi Gubernur yaitu 

menormalisasi sungai, membangun rumah susun, menggratiskan 

Transportasi, KJP, KJS, Sembako murah, dan juga tunjangan, reklamasi 

tetap dijalankan, ruang publik terbuka ramah hijau untuk anak, dan lansia, 

subsidi, jalan berbayar berbasis ERP, kedepan akan ada subsidi untuk 

bebas biaya pemasangan pipa air bersih, dan masih banyak lagi. 

3. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno 

Pasangan calon dengan nomor urut 3 yaitu bernama lengkap Anies 

Rasyid Baswedan yang lahir di Kuningan , Jawa Barat ,Indonesia pada 

tanggal 7 Mei 1969 yang berkebangsaan Indonesia memiliki Zodiak 

Taurus dan hobi yaitu membaca dan memelihara burung. Partai politik 

yaitu Independen. Memiliki istri bernama Fery Farhati Ganis dan memiliki 

4 orang anak, pekerjaan yaitu akademisi dan beragama Islam. 

Karir 

 Penelitian Pusat Antar-Universitas Studi Ekonomi UGM 

 Manajer Riset IPC,Inc, Chicago 

 Kemitraan Untuk Reformasi Tata Kelola Pemerintahan 

 Direktur Riset Indonesia Institute Center 

 Rektor Universitas Paramadina 

 Ketua Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar 



 

 

 Peserta Konversi Capres Partai Demokrat 

 Penggagas Gerakan Turun Tangan 

 Juru Bicara Pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Jusuf Kalla (JK) 

 Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2014-2016) 

Penghargaan Anies Baswedan  

 2013 | The Golden Awards (Gerakan Indonesia Mengajar) 

 2013 | Anugerah Integritas Nasional dari Komunitas Pengusaha 

Antisuap (Kupas) serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. 

 2013 | Penghargaan Dompet Dhuafa Award 2013 

 2013 | Penghargaan Tokoh Inspiratif (Anugerah Hari Sastra Indonesia) 

Penghargaan Internasional 

 2004 | Gerald Maryanov Award (Departemen Ilmu Politik Universitas 

Northern Illinois.) 

 2008 | 100 Intelektual Publik Dunia (Majalah Foreign Policy) 

 2009 | Young Global Leaders (World Economic Forum) 

 2010 | 20 Tokoh Pembawa Perubahan Dunia (Majalah Foresight Jepang 

 2010 | PASIAD Education Award -The Association of Social and 

Economic Solidarity with Pacific Countries (PASIAD) 

 2010 | Nakasone Yasuhiro Award (Mantan Perdana Menteri Jepang, 

Yasuhiro Nakasone) 

 2010 | 500 Muslim Berpengaruh di Dunia (The Royal Islamic Strategic 

Studies Center, Jordania) 



 

 

Pendamping dari bapak Anis Rasyid Baswedan yaitu Sandiaga 

Salahuddin Uno atau biasa disebut Sandiaga Uno atau Sandi Uno, lahir di 

Rumbai pada hari sabtu tanggal 28 Juni 1969. Memiliki zodiak Cancer dan 

berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan yaitu pengusaha dan politikus 

Indonesia, dan beragama Islam. Orang tua sandi bernama Sandiaga 

Kosastra. Ia merupakan pendiri PT saratoga Investama Sedaya 

Pendidikan 

 1990 Bachelor of Busniess Administration, The Wichita state 

University, Kansas, AS. 

 1992 Master of Business Administration, the George Washington 

University, Washington, AS. 

Karir 

 Summa Group, Jakarta (Mei 1990-Juni 1993) 

 Seapower Asia Investment Limited, Singapura (Juli 1993-April 1994) 

 MP Holding Limited Group, Singapura (Mei 1994-Agustus 1995) 

 NTI Resources Limited, Calgary, Canada (September 1995-April 1998) 

 PT Saratoga Investama Sedaya (April 1998- sekarang) 

Program-program yang mereka miliki yaitu KJP Plus, akan dikaji 

mengenai Reklamasi yang bisa dihentikan, naik angkutan dengan 5000 

bisa kemana saja, program OK OC , sampah akan menjadi sumber 

penghasilan, DP rumah di Jakarta 0% dan lapangan pekerjaan, memastikan 

interaksi antar warga dengan baik, kegiatan olahraga, kesenian dan 

kebudayaan. 



 

 

D. Proses Pilkada di Kecamatan Menteng DKI Jakarta 

 

Pemilihan kepala daerah yang diadakan di Jakarta sangat lah merebut 

simpati dari semua orang baik dari dalam Jakarta maupun luar Jakarta karna 

pemilihan ini sangatlah merupakan pemilihan yang sangat panas dikarnakan 

semua kandidat melakukan banyak cara untuk mereput elektabilitas dari 

seorang pemilih dan banyak juga pemberitaan-pemberitaan untuk 

menjatuhkan satu sama lain melalui media massa. Pemilihan putaran pertama 

yang diadakan pada tanggal 15 Februari 2017 di Kecamatan Menteng 

berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan oleh semua 

masyarakat.  

Kendala yang terjadi pada putaran pertama yaitu kurangnya surat suara 

di beberapa kecamatan dan kelurahan yang membuat masyarakat tidak 

memilih. Hal ini sangatlah tidak diinginkan oleh semua warga karna 

menghambat adanya pemilihan dan juga merugikan semua pihak. Agar tidak 

terjadi pengulangan akan adanya pengurangan surat suara maka KPU akan 

lebih teliti lagi dalam melihat kekurangan alat-alat untuk pilkada agar tidak 

terulangnya kesalahan kedua dan pada putaran pertama menjadi pembelajaran 

untuk semua pihak. 

Hasil di seluruh suara yang ada di Jakarta menggugurkan satu pasangan 

calon yaitu dengan nomor urut 1 pasangan dari Agus Harimurti dan Slviana 

Murni yang memiliki suara paling sedikit. Dan pasangan calon nomor satu 

dan dua lanjut untuk pemutaran yang kedua. 



 

 

Pemutaran yang kedua yang diadakan pada tanggal 19 April 2017 yang 

diselenggarakan di Kecamatan Menteng yang terdapat 104 TPS yang tersebar 

di 5 Kelurahan di dalamnya yaitu Kelurahan Menteng, Pegangsaan, Cikini, 

Godangdia dan yang terakhir yaitu kebon sirih. Proses yang ada disana saat 

pemungutan berlangsung yaitu masyarakat sangatlah antusias untuk 

memberikan suatu suara yang akan memutuskan siapakan yang kan menjadi 

pemimpin mereka dan partisipasi masyarakat juga begitu besar di dalam 

pemungutan suara yang kedua ini. Masyarakat mendatangi TPS yang terdekat 

yang  telah disediakan panitia, masyarakat juga harus membawa suatu 

persyaratan untuk mencoblos memberikan suaranya. Usia 18 sudah 

memenuhi syarat untuk melalukan pencoblosan, masyarakat mengantri untuk 

dipangil dan memasuki bilik suara untuk memutuskan siapakan yang akan 

dipilihnya setelah melalukan pencoblosan makan surat suara dikumpulkan 

menjadi satu di kotak logistik yang telah disediakan dan diarahkan untuk 

memasuki jari kedalam tinta yang telah ada ini dilakukan untuk menghindari 

pencoblosan ganda yang akan merugikan pihak-pihak tertentu yang ada. 

Setelah masyarakat memilih maka panitia akan menghitung siapakan  yang 

akan menjadi pemenangnya dengan teliti agar tidak ada yang kelewatan satu 

suarapun. Karna satu suara akan menjadi penentu siapakan yang berhak 

menjadi pemenangnya dan memimpin Jakarta dengan suatu visi misi yang 

telah kandidat sampaikan saat kampanye sebelum pemilihan berlangsung. 

Sebelum berjalanya pemilihan panitia juga mengecek kotak logistik 

agar tidak adanya kesalahan-kesalahan yang ada diputaran pertama yang 



 

 

adanya masyarakat yang tidak memilih karna adanya surat suara yang kurang 

dan membuat masyarakat tidak memilih. Dan juga surat suara yang cacat 

ataupun rusak juga akan digantikan yang lebik baik lagi dan layak. Untuk 

mencegahnya juga surat suara kurang makan ditambahkanya di setiap suara 

surat suara sebanyak 2,5 % agar tidak terjadinya kesalahan yang terulang.  

Jalanya pemilihan di Kecamatan Menteng sangatlah aman damai seperti 

yang diinginkan karna adanya lima puluh ribu aparat kepolisisan dan juga 

tentara serta satuan pamong praja. Yang akan ditugaskan disetiap TPS yang 

ada diseluruh Jakarta termaksud Jakarta Pusat dan Kecamatan Menteng dan 5 

Kelurahan yang ada didalamya, untuk megamankan dan melancarkan 

berjalannya suatu pemilihan yang berlangsung.  

E. Hasil Pilkada Kecamatan Menteng DKI Jakarta 

Pemungutan suara yang telah dilakukan pada putaran kedua yang 

diselenggarakan di kecamatan menteng Jakarta Pusat diputuskan di lima 

kelurahan ini pasangan calon nomor urut tiga adalah menjadi pemenangnya 

dan mengalahkan pasangan nomor urut dua. Yang pada putaran  pertama 

nomor urut kedua memiliki kedudukan yang pertama dikecamatan menteng 

ini. Ini disebabkan elektabilitas dari pasangan calon ini menurun karna 

adanya kasus yang sedang diterpa oleh salah satu pasangan nomor dua yaitu 

yang sering di panggil Ahok. Kasus yang menerpa pasangan nomor dua ini 

mempengaruhi elektabilitas dari masyarakat yang semakin merendahnya dan 

menjadikan pemengangnya yaitu pasangan calon nomor 3 yang 

elektabilitasnya lama kelamaan naik. Dan juga masyarakat melihat debat dan 



 

 

juga program yang dilontarkan oleh pasangan ini yang menjadi daya tarik 

masyarakat untuk memilih pasangan nomor urut 3 ini.  

Hasil dari 5 kelurahan ini dapat disimpulkan hasilnya yaitu: Kelurahan 

Cikini pemilih yang ada sebanyak 7.549 penggunaan hak yang ada yaitu 

sebanyak 5.462 pemilih, partisipasi yaitu sebanyak 72.4 % suara yang sah di 

Kelurahan Cikini yaitu sebanyak 5.411, tidak sah sebanyak 51 pemilih 

totalnya menjadi 5.462 suara. Yang tersebar di 12 TPS yang ada dikelurahan 

Cikini dan hasilnya yaitu sebanyak 2.190 untuk pasangan Ir. Basuki Tjahaja 

Purnama,MM. Dan pasangannya yaitu Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S 

sedangkan pasangan nomor 3 unggul dengan perolehan sebanyak 3.221 untuk 

pasangan Anies Baswedan, Ph.D dan Sandiaga Salahudin Uno jumlah suara 

yang masuk sebesar 5.411 suara.  

Kelurahan yang ke dua yaitu Kelurahan Gondangdia pemilih yang ada 

sebanyak 3.816 penggunaan hak pillih sebanyak 2.748 partisipasi yang ada 

sebesar 75.0 %. Suara yang sah yang ada di Kelurahan Godangdia yaitu 

sebanyak 2.716 dan suara yang tidak sah yaitu sebanyak 32 suara jadi total 

suara sebesar 2.748. Yang tersebar di TPS yang ada di Gondangdia dan 

hasilnya untuk pasangan nomor urut 2 sebesar 2.011 dan untuk pasangan 

nomor urut 3 yaitu sebesar 705 total suara yang masuk sebesar 2.716. disini 

nomor urut tiga mengungguli di Keluragan Godangdia. 

Kelurahan yang ketiga yaitu Kelurahan Kebon Sirih pemilih yang ada 

yaitu sebanyak 11.112 pemilih. Penggunaan hak pilih yang ada sebanyak 

8.171 suara dan partisipasinya yaitu sebanyak 73.1 % suara. Suara yang sah 



 

 

yang ada di kebon sirih sebanyak 8.040 yang tidak sah sebanyak 131 dan 

menjadi total sebanyak 7.799 suara. Yang tersebar di 19 TPS yang ada 

dikelurahan tersebut. Hasil dari pemilihan itu yaitu pasangan nomor urut 2 

memperoleh suara sebanyak 2.731 dan pasangan nomor urut tiga sebanyak 

5.309 yang ditotalkan suara yang masuk sebanyak 8.040 suara. 

Kelurahan Menteng menjadi Kelurahan yang keempat yang memiliki 

pemilih sebanyak 21.726 suara. Penggunaan hak pilih sebesar 16.932 suara 

dan partisipas yang ada sebanyak 76.8 %. Suara yang sah yang ada di 

Kelurahan Menteng sebanyak 16.517 dan suara yang tidak sah sebanyak 159 

totalnya yaitu 16.779 suara yang masuk yang tersebar di 36 TPS yang ada 

disana. Dan hasil yang ada untuk nomor urut 2 yaitu sebanyak 5.854 dan 

nomor urut tiga sebanyak 10.766 suara jadi totalnya yaitu sebanyak 16.620. 

disini nomor urut tiga sangat mengungguli pasangan nomor urut 2. 

Terakhir pada Kelurahan Pegangsaan yang terdapat di Kecamatan 

Menteng Jakarta Pusat disini pemilih memiliki sebanyak 20.131 pemilih dan 

penggunaan hak pilih sebanyak 15.416  dan partisipasi yang ada di 

Pegangsaan memiliki 75.9 % . Suara yang sah yang ada di Kelurahan ini 

memiliki 15.254 pemilih yang tidak sah sebanyak 163 pemilih jadi totalnya 

sebanyak 15.417 yang tersebar di 31 TPS yang ada. Hasil yang ada 

dikecamatan Pegangsaan ini yaitu untuk nomor urut 2 sebanyak 5.120 dan 

nomor urut 3 sebesar 10.134 suara yang ada dan jumlahnya sebanyak 15.254.  

Jumlah akhir dari keseluruhan yang ada nomor urut 2 memperoleh suara 

sebanyak 17.906 dari lima Kelurahan yang ada di Kecamatan Menteng dan 



 

 

nomor urut tiga sebesar 30.135 dan semua totalnya yaitu sebesar 48.041 dan 

dinyatakan bahwa nomor urut 3 unggul dikecamatan menteng jakarta pusat 

periode putaran ke 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

DAMPAK ISU SARA DALAM PILKADA DKI 

 

A. Analisis Kontroversi Penggunaan Isu Sara Dalam Pilkada Sebagai Black 

Campaign 



 

 

Indonesia adalah negara yang multietnik dan multiagama. Untuk 

memahami perilaku politik di Indonesia maka perlu dipahami karakteristik 

masyarakat. Indonesia terdiri atas lebih dari 300 kelompok etnis. Dari sensus 

1930 komposisi penduduk menurut etnis adalah Jawa (47%), Sunda (14,5%), 

Madura (7.3%), Minangkabau (3,3%), Bugis (2,6%), Batak (2%), Bali 

(1,9%), Aceh (1,4%), Makassar (1,1%), dan Cina (2,3%). Dilihat dari segi 

agama, Islam merupakan agama yang paling banyak pemeluknya, yaitu 

87,5%, Katolik/Kristen (7,4), Hindu Bali (2%), Buddha (0,9%), dan 

Konghucu (0,8%) 

Pada Pemilihan Umum 1955 partai yang menggunakan identitas etnis 

tidak ada yang unggul. Sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya 

Muslim, pemenang pemilu juga bukanlah partai yang menggunakan identitas 

agama. Pada masa itu isu etnisitas dan agama tidak populer dikarenakan kalah 

oleh semangat revolusi, beda dengan isu sara yang berkembang pada saat ini, 

isu sara menjadi  pilihan pada saat pilkada untuk menarik simpati agar dapat 

memenangkan salah satu kandidat yang ada dalam pilkada, serta isu sara 

dapat digunakan untuk melakukan berbagai cara seperti menjatuhkan 

kandidat satu sama lain.  

Isu etnisitas dan agama disampaikan dalam bentuk advokasi politik 

melalui media konvensional (billboard, media cetak, radio, dan televisi) dan 

media baru. Advokasi politik melalui media massa berkembang seiring 

dengan perkembangan teknologi media massa. Berkembangnya media masa 

diikuti oleh berkembangnya komunikasitas baru yang disebut dengan netters, 



 

 

bloggers, facebookers, yaitu komunikasi yang menggunakan dan 

mengembangkan blog dan facebook sebagai forum untuk mendiskusikan 

berbagai masalah termasuk politik. Dengan cara itulah kandidat 

memanfaatkan internet untuk memasarkan dirinya untuk dipilih oleh 

masyarakat. Dan memudah kan masyarakat juga memilih dengan cara melihat 

di media masa. Tetapi dengan internet, surat kabar dan televisi banyak juga 

oknum-oknum nakal di dalamnya menebarkan kampanye hitam untuk 

menjatuhkan lawan agar tidak dapat memenangkan pilkada, isu sara yang 

berkembang di salah satu daerah di Indonesia yaitu di daerah DKI Jakarta.
68

 

Persaingan politik merupakan konsekuensi logis dari sistem politik 

yang memonopoli kekuasaan pada pihak tertentu. Untuk konteks Indonesia, 

persaingan politik nyata dalam sistem multipartai yang menawarkan variasi 

cara pandang mengenai dunia sosial. Cara pandang muncul dalam bentuk 

ideologi, visi, misi, program dan janji-janji politik. Cara pandang dunia sosial 

seperti ini akan menentukan kemenangan politik. Kemenangan politik 

berkaitan erat dengan sejauh mana kandidat atau kontestan politik berhasil 

merebut hati rakyat melalui program kerja yang ditawarkan agar mereka 

dapat memenangkan suatu kekuasaan yang telah disediakan.
69

 Visi misi 

pemimpin yang di inginkan oleh rakyat yang tepat untuk menjadi pemimpin 

di suatu daerah adalah pemimpin yang dapat memajukan dan 

menyejahterakan rakyatnnya.  
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Setiap usaha untuk mengisi jabatan, terutama untuk jabatan publik, 

gosip yang mengarang pada bentuk kampanye hitam selalu ada, itu 

merupakan trik untuk menjatuhkan lawan main satu sama lain. Setiap oknum 

mencari cara untuk dapat memenangkan suatu pemilihan tersebut. Kampanye 

hitam yang biasa disebut black campaign  cenderung menyudutkan para calon 

yang diusung untuk menduduki suatu jabatan. Salah satu bentuk kampanye 

negatif adalah menggelari orang dengan nama-nama julukan (name calling) 

yang jelek untuk menjatuhkan lawan yang ada, agar partipasi dari rakyat 

untuk kandidat tersebut berkurang. Pemberian nama julukan dalam 

komunikasi disebut labeling theory yang menyatakan bahwa proses 

penjulukan sedemikian hebat sehingga korban-korban misinterpretasi tidak 

dapat menahan pengaruhnya karena berondongan julukan yang bertentangan 

dengan pandangan mereka sendiri, citra diri asli mereka sirna digantikan citra 

baru negatif yang diberikan orang lain. Dalam hubungan dengan pemilu dan 

pilkada semua kandidat pasti diterpa dengan isu kampanye negatif atau biasa 

disebut black campaign. Kampanye hitam yang menyudutkan kandidat 

banyak disebarkan melalui SMS, internet, dan gosip dari mulut kemulut yang 

menyebabkan masyarakat ragu untuk memilih suatu pasangan tersebut ini 

sangatlah berpengaruh terhadap daya pilih masyarakat terhadap kandidat 

yang ada.
70

 

Kampanye hitam atau black campaign kian marak menyerang tiga 

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak hanya dimedia sosial 
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tetapi juga didunia nyata. Serangan kampanye hitam biasanya berkaitan 

dengan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Diluar itu merembet 

fitnah isu politik lainnya, seperti kasus dugaan makar hingga soal program 

kerja. Semua kandidat calon mengalami serangan kampanye hitam. Pada 

pemilihan pilkada DKI Jakarta tahun 2017 beberapa kandidat mengalami 

serangan black campaign. Yang pertama adalah pasangan nomor satu Agus 

Harimuti Yudhoyono - Sylviana Murni tercatat menerima tiga serangan 

kampanye hitam yaitu video yang menggambarkan Agus berbicara mengenai 

konsep kota terapung sementara masyarakat mencibirnya, yang kedua adalah 

pasangan nomor satu tersangka kasus makar, dan yang ketiga adalah video 

penolakan warga terhadap kehadiran calon pertahan Ahok.  

Selain pasangan nomor satu pasangan nomor tiga juga pernah diserang 

kampanye hitam Anis Baswedan- Sandiaga Uno yaitu berkaitan dengan isu 

suku,agama,ras, dan antargolongan (sara)  ia dituding penganut Syiah, Aliran 

Wahabi, maupun Islam liberal. Sedangkan Anis menegaskan bahwa dirinya 

adalah penganut Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Dan kampanye hitam tentang 

padangan nomor 3 yaitu adanya spanduk yang memuat tulisan “ Saya Muslim 

Sejati, No Syiah, No Sekuler” dengan gambar berwajah Anis bersama 

Sandiaga. Namun spanduk ini pun dibantah oleh dua kandidat ini dan ketua 

pemenang Anis yaitu Mardani Ali Sera bahwa Pihaknya tidak pernah 

membuat desain alat peragaan kampanye yang provokatif seperti spanduk 

tersebut. Dan selanjutnya kampanye hitam yang ada dipasangan calon nomor 

dua yaitu tercatat telah melaporkan dua kali kampanye hitam yang 

mengandung provokasi dan sara kepada pihak kepolisian. Salah satu laporan 



 

 

ditunjukan kepada Buni Yani terkait status Facebook dan unggahan video 

Ahok tentang surat Almaidah ayat 51 dikepulauan seribu. Dan cuitan Andi 

Arief yang dinilai menyebar provokasi melalui isu sara, kampanye hitam 

yang dialami pasangan nomor 2 sangatlah berpengaruh dalam penurunan 

elektabilitas dari seseorang pemilih.. 

Kampanye hitam secara terang dilarang dalam undang-undang Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal 69 (b) UU Pilkada menyebutkan dalam 

kampanye dilarang menghina seseorang, Agama, Suku,Ras, Golongan. Calon 

gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota 

dan wakil wali kota, dan/atau partai politik. 

Larangan ini juga dimuat pada Pasal 69 (c) yang menganut larangan 

melalukan kampanye yang berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba 

antar partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat. Sansi pun 

telah diatur dalam penyebaran kampanye hitam yaitu diatur pada pasal 187 

ayat 2 berupa pidana penjara paling singkat tiga bulan atau paling lama 18 

bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600 ribu atau paling banyak Rp. 6 

Juta. Sangsi pun tidak berbanding lurus dengan dua UU yang berkaitan, yakni 

UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, 

dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi elektronik.
71

 

Kampanye hitam sangatlah dilarang didalam suatu pilkada dan juga sudah 

diatur di dalam UU karna dapat menjatuhkan dan mengurangi partisipasi 

masyarakat untuk memilih pasangan calon tersebut,satu suara rakyat 

sangatlah penting bagi kandidat karna dapat memenangakan suatu pemilihan 
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di pilkada DKI Jakarta. Tetapi kampanye hitam atau pun black campaign 

sudah marak tersebar di media masa seperti televisi, surat kabar dan juga di 

internet. Penyebaran-penyebaran yang melalui media masa sangatlah cepat 

terdengar di masyarakat, itu yang membuat masyarakat harus teguh, siapa dan 

apa yang semestinya dipilih meskipun terdapat berita-berita menjatuhkan 

kandidat yang semakin hari semakin berkembang. Dampak adanya kampanye 

hitam sangatlah merugikan, tidak mencerminkan moral bangsa indonesia, dan 

juga dapat terjadinya kerusuhan antara kandidat karena kabar yang disebarkan 

dapat mengurangi suatu suara yang ada. Yang diharapkan pada pemilihan 

pemimpin daerah yaitu tidak adanya isu-isu didalamnya yang saling 

menjatuhkan walaupun terkadang tidak mengetahui siapa yang telah 

menyebarkan berita-berita tersebut. Dan juga masyarakat haruslah selalu 

pintar memilih siapakan kandidat yang pantas untuk menjadi pemimpinnya di 

DKI Jakarta. Dapat juga meneruskan kinerja yang ada dan juga dapat 

menciptakan program – program baru yang nantinya akan lebih memajukan 

dan mensejahterahkan rakyat.  

Dampak yang terjadi adanya kampanye hitam atau yang biasa disebut 

dengan black campaign sangatlah berdampak seperti contohnya didalam 

bidang sosial para masyarakat mengalami kurangnya semangat untuk 

memilih suatu paslon yang ada, dan dampak sosial lainya seperti terjadi di 

Jakarta seperti demo yang digalang oleh beberapa kelompok yang membuat 

adanya kepadatan yang terjadi di Jakarta beribu-ribu masyarakat datang untuk 

melalukan demo membela agama muslim. Adanya salah satu provokasi yang 



 

 

membuat keributan yang sangat berdampak kepada masyarakat, dampak yang 

lainya seperti dampak politik adanya hasil yang negatif menjadikanya suatu 

kampanye hitam yang saling menjatuhkan kandidat satu sama lain untuk 

kepentingan memenangkan suatu kekuasaan. Fenomena saling serang 

dengan kampanye hitam ini bisa mengancam kehidupan bersama bangsa 

Indonesia. Ini karena isu sara yang diangkat sebagai materi kampanye 

menyinggung secara langsung realitas kehidupan bersama bangsa 

Indonesia. Masyarakat akan terbelah kedalam kelompok berdasarkan 

suku,agama,ras, dan antargolongan. 

Banyaknya cara untuk menjatuhkan laman di dalam suatu pemilihan 

dilakukan berbagai macam cara. Yang paling cepat untuk menyebarkan suatu 

berita tentang kampanye yaitu melalui media masa, media masa disini sangat 

berperan didalam suatu partisipasi pemilih. Tetapi media masa juga bisa jadi 

tempat yang cepat menyebarkan berita hoax dan juga kampanye hitam yang 

dilakukan oleh tim sukses dari seorang calon atau pendukung partai untuk 

menjatuhkan suatu partai yang ada.  

Kasus yang beberapa saat ini menjadi perhatian publik dan menjadi 

timeline diberbagai media sosial adalah kasus dugaan penistaan agama yang 

dilakukan oleh Cagub nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

Propaganda agama dijadikan alat untuk membentuk opini publik, terkesan 

apa yang sudah dilakukan oleh Ahok adalah sebuah penghinaan terhadap 

agama Islam yang berujung pada aksi 4 November, demo besar-besaran umat 

Islam yang dipimpin oleh Front Pembela Islam (FPI) untuk menuntut Ahok 



 

 

melalui jalur hukum. Hal ini tentu membuat elektabilitas Ahok sebagai Cagub 

menurun. Agama malah dijadikan „senjata‟ sebagai alat politik, mereka 

menafsirkan bahkan mengartikan Al Quran secara bebas, demi kepentingan 

politik kelompoknya sendiri.  

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) mengatakan bahwa terdapat 630 

spanduk yang dipasang di sejumlah masjid dan jalan di Jakarta yang 

menghimbau umat Islam untuk tidak memilih calon non Muslim dan 

penistaan agama, dan adanya ancaman untuk tidak menshalatkan mayat 

pendukung pasangan Ahok-Djarot. Seperti contohnya pada kasus awal maret , 

terdapat jenazah Hindun 78 tahun yang ditelantarkan warga karena 

keluarganya memilih Ahok –Djarot dalam Pilkada DKI putaran pertama. 

Pasangan nomor tiga juga terkena kampanye hitam. Panitia 

pengawasan Pemilu Jakarta menemukan 900 ribu lembar brosur berisi 10 

kebohongan Anis-Sandi yang siap disebarkan kepada masyarakat yang ada 

disekitar Jakarta. Kampanye hitam ini dilakukan untuk mrnjatuhkan pasangan 

nomor 3 . Pengamat politik Hendri Satrio, menilai kampanye hitam pada 

pilkada selalu terjadi karna tim sukses all out ingin memenangkan calonnya 

tanpa memikirkan dampak negatif yang ada. Tidak hanya ingin 

memenangkan tetapi pendukung dan tim sukses juga berambisi sehingga 

secara total berupaya dengan cara apapun, tanpa memikirkan kompetisi 

secara santun. Walaupun dengan cara black campaign  dan berita hoax tim 



 

 

sukses melalukan berbagai cara yang ada agar dapat memenangkan suatu 

kopetisi. 

Ditengah-tengah persaingan antar kedua pasangan calon, para tim 

sukses dan pendukung terkadang melawan kampanye dengan kampanye 

hitam sehingga menjadi lingkaran yang tak pernah putus. Seharusnya partai 

politik mendidik masyarakat agar menjadi dewasa dalam berpolitik sehingga 

mereka mengetahui yang positif maupun negatif.  

B. Analisis Dampak Isu Sara Terhadap Perolehan Elektabilitas Politik 

Paslon DKI Jakarta 

Berbagai suku, agama, adat istiadat dan budaya dapat hidup 

berdampingan dan memiliki ruang negosiasi yang sangat tinggi dalam 

kehidupan sehari-hari. Namun, keraguan yang terkejut indah itu kini terkoyak 

dan tercabik-cabik oleh sikap permusuhan yang tumbuh dari akar 

primordialisme sempit kesukuan, agama dan golongan. Peristiwa konflik atau 

kerusuhan yang terjadi dibeberapa daerah, baik dalam lokasi yang  kecil 

maupun besar dengan membawa korban amat besar baik jiwa maupun harta 

benda, sehingga menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dan kebangsaan . 

Kerusuhan sosial telah terjadi gejala yang umum bagi perjalanan hidup 

bangsa Indonesia. Dari tahun 1990an tercatat lebih dari 30 peristiwa kerusuan 

baik yang bernuansa agama maupun sosial. Etnisitas dan agama dapat 

dipandang sebagai faktor komplementer yang menambah semakin 

mengerasnya kelompok maupun aktor yang terlibat konflik. Dapat dikatakan 



 

 

bahwa Indonesia kaya dengan pengalaman kerusuhan, ketegangan dan 

konflik sosial, dan sekaligus juga kaya dengan cara-cara yang meredam 

konflik yang bernuansa sara. Kerusuhan, ketegangan dan konfik sosial seolah 

telah menjadi budaya bangsa. Salah satu faktor dominan terjadinya kerusuhan 

sosial adalah tersebarnya isu atau desas-desus menjelangnya pemilihan kepala 

daerah.
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Hubungan antara etnisitas dan agama terhadap perilaku memilih 

memang berkaitan. Di Indonesia terdapat dua kajian tentang etnisitas dan 

agama terhadap suatu perilaku memilih. Isu etnisitas dalam politik mulai 

dibicarakan secara terbuka sejak reformasi 1998 yang ditandai oleh kerusuhan 

etnis. Pada tahun itu isu etnis masih malu-malu untuk dibicarakan. Isu 

etnisitas mulai menguat ketika otonomi daerah mulai diterapkan. Otonomi 

daerah ditandai oleh pemekaran sembilan provisi. 

Diera otonomi daerah kepala daerah baik gubernur maupun bupati/ 

walikota dipilih langsung oleh rakyat. Pada masa ini isu etnisitas untuk 

pimpinan daerah tidak lagi tabu untuk dibicarakan. Hal ini ditandai dengan 

munculnya wacana bahwa kepala daerah sebaliknya merupakan putra daerah. 

Berkembangnya wacana putra daerah juga menunjukkan bahwa isu etnisitas 

baru bisa didiskusikan secara terbuka pada politik lokal, yaitu dalam 

pemilihan kepala daerah (pilkada). 

Isu etnisitas merupakan salah satu variabel yang menentukan 

elektabilitas seorang pemilih. Isu sara sering digunakan oleh kandidat sebagai 
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strategis kampanye. Yang mengandung symbolic value  yang memiliki efek 

symbolic sentiment baik positif maupun negatif yang menggandung unsur 

ideologi. Untuk meningkatkan elektabilitas karna diharapkan ideologi 

etnisitas dapat meningkatkan symbolic sentiment.
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Kaitan antara isu agama terhadap elektabilitas dapat dijelaskan melalui 

pengalaman pemilihan presiden 2004. Pasca-Orde lama, isu agama sebagai 

advokasi politik tampaknya kurang menarik bagi masyarakat Indonesia. Hal 

ini bisa dilihat bahwa setelah Orde Lama berakhir, partai yang berbasis 

agama tidak pernah muncul sebagai partai besar. Hal yang sama juga terjadi 

pada pemilihan umum presiden. 

Beda pada saat ini, Persoalan isu sara yang paling tersorot pada 

pemilihan kepala daerah terjadi pada daerah DKI Jakarta yaitu kasus Ahok 

yang merupakan paslon nomor urut 2  yang berawal dari pidatonya di Pulau 

Seribu ia membawa surat al-maidah ayat 51, didalam suatu pidatonya 

disinilah masyarakat menilai bahwa Ahok telah melakukan penista suatu 

agama yaitu agama Islam, dan ia juga berseteru dengan kelompok Islam 

Konservatif yang digalang FPI. Plomik penistaan agama menjadi bola liar 

pada pilkada yang berlangsung, lantaran dampaknya pada elektabilitas suatu 

calon tersebut. Menurut para survey penistaan agama yang dilakukan tahun 

lalu merusak elektabilitas Ahok, 57 % responden berpendapat Ahok 

menghujat agama, 27 % tidak setuju dengan tuduhan itu, sementara 15-16 % 

menyatakan tidak tahu. 
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Sebelum kasus penistaan agama mencuat di berbagai media masa 

terhadap pasangan calon nomor 2 yaitu Basuki Tjahaja Purnama, elektabilitas 

Ahok unggul dikarenakan kepuasan warga DKI terhadap kinerja Ahok yang 

menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang menggantikan jowoki yang 

pada saat itu menaiki kursi kepresidenan pada tahun 2014. Sebelum itu ahok 

juga pernah mencalonkan diri menjadi bupati sebelum priodenya habis ia 

mengundurkan diri karna untuk menjabat menjadi Gubernur tetapi dirinya 

tidak memenangkanya. Setelah itu ia menduduki kursi DPR pada saat itu 

elektabilitas ahok sangat lah tingi dikarnakan dia adalah sosok yang jujur 

dalam melakukan suatu pengabdian disuatu daerah, dari situlah dia 

mendapatkan penghargaan seperti tokoh anti korupsi dari gerakan tiga pilar 

kemitraan (KADIN) Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Masyarakat Transparansi Indonesia,dia juga masuk dalam 10 tokoh 

mengubah Indonesia, dan yang terakhir dia mendapatkan penghargaan Gold 

pin fordeka (Forum Demokrasi). 

Pada priodenya menjadi Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Gubernur 

DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah melaksanakan program-program 

yang sudah terlaksanakanya yaitu antara lain: Kartu Jakarta Sehat dan Kartu 

Jakarta Pintar, Transparansi anggaran yang lebih baik, serta dia juga 

memangkas pejabat-pejabat yang bermasalah. Di antara lain juga ia telah 

mengembangkan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPPTRA) serta 

penambahan armada Tran Jakarta. Untuk memudahkan rakyat dalam 

menjalankan aktifitasnya. 



 

 

Namun sekarang elektabilitas ahok menurun karna adanya kasus yang 

menerpa dirinya. Yang berawal dari ucapanya Ahok saat melakukan 

kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada akhir september. Ahok 

mengatakan kepada penduduk setempat bahwa tak menjadi masalah baginya 

seandainya dia tak terpilih lagi dipemilihan kepala daerah (pilkada) DKI 

Jakarta 2017 karna pemilihan sudah di bodohi oleh surat Al-Maidah ayat 51. 

Ayat tersebut, menurut Ahok surat tersebut sering dimanfaatkan oleh  pihak-

pihak tertentu utamanya lawan politiknya. Agar pemilih muslim tidak 

menggunakan suara mereka untuk calon kepala daerah yang non-muslim,dan 

kaum muslim hanyalah menggunakan suaranya untuk kalangan yang pemeluk 

agama Islam. Video yang telah tersebar dimedia masa langsung menjadi viral 

dan ahok dianggap telah melakukan penistaan agama. Elektabilitas ahok 

menjadi menurut karna adanya kasus yang menerpa dirinya yang telah 

dilakukan survey, yang dilakukan survey kredibel. Yang mempengaruhi 

penurunan elektabilitas. 

Karna adanya kasus tersebut  kini warga harus berpikir untuk memilih 

Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta semenjak adanya kasus tersebut. 

Sebagai ditunjukan Denny JA, selaku pendiri Lembaga Survei Indonesia, 

hasil pendapat terbaru LSI memperlihatkan lebih dari 73 % warga Jakarta 

tidak setuju dengan ucapan Ahok soal Surat Almaidah 51, yang membuat 

partisipasi pemilihan ahok yang tadinya memiliki daya pilih tinggi 

terdapatnya penurunan yang terjadi didalam perolehan suara. Berdasarkan 

survei mewawancarai 440 responden warga Jakarta dengan metode 



 

 

pengambilan sampel acak elektabilitas Ahok mencapai 24,6%, atau turun 6,8  

% dari tahun sebelum nya yaitu 31,4%.
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Grafik Hasil Perolehan Pilkada Tahap 1 Kecamatan Menteng 

 

 

 

Pada tahap satu pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan serentak di 

Jakarta diadakan pada tanggal 15 Februani 2017 yang berjalan dengan lancar. 

Hasil yang diperolehan di kecamatan menteng bahwa pasangan calon Anis 

dan Sandiaga menang di Kecamatan Menteng dengan perolehan suara 

41,40% disusul dengan nomor urut dua yaitu Ahok dan Djarot perolehannya 

yaitu 37,48 % yang memiliki selisih sedikit dengan pasangan nomor urut 3 

yaitu sebesar 3,92 % dan yang terakhir yaitu Agus-Sylviana memperoleh 
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suara terendah sebesar 21,12%. Setelah melakukan perhitungan cepat yang 

dilaksanakan di Jakarta ditentukan bahwa yang memenangkan perolehan pada 

tahap 1 yaitu pasangan nomor 2 Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful 

Hidayat tetapi pemilihan akan dilaksanakan dua tahap dikarnakan satu 

pasangan yang menang tidak memperoleh 50% suara dan menggugurkan 

pasangan nomor 1 yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik Hasil Perolehan Pilkada Tahap 2 Kecamatan Menteng 
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Tahap kedua yang diadakan pada tanggal 19 April 2017 diharapkan 

mendapatkan hasil yang sesuai yang diingikan oleh masyaraakat Jakarta 

untuk meneruskan kinerja yang ada dan juga membuat program-program baru 

untuk mensejahterakan rakyat. Dan hasil yang telah didapatkan pada tahap ini 

yaitu pasangan nomor 3 Anis Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin 

Uno memenangkan suara dikecamatan menteng yang jauh meninggalkan 

lawannya yaitu sebesar 62,72 % dan pasangan nomor 2 Basuki Tjahaja 

Purnama- Djarot Saiful Hidayat sebesar 37,27 % yang memiliki selisih lebih 

banyak dibandingkan pada tahap satu yaitu sebesar 25,45 % dikarnakan 

menjelang tahap kedua pembelaan islam semakin kencang dan aksi agama 

semakin kuat untuk membela Islam. Itu dikarnakan elektabilitas masyarakat 

pada pasangan nomor 2 menurun karna adanya kasus penistaan agama yang 

telah menjerat salah satu dari pasangan tersebut. 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan serta pembahasan maka 

penelitian ini dapat disimpulkan: 

1. Isu sara dalam pilkada DKI Jakarta adalah isu sara pertama dalam 

politik era revormasi yang paling kuat pada pemilihan berlangsung. Hal 

ini dikarnakan bahwa ketatnya persaingan untuk memenangkan suatu 

pemilihan agar mendapatkan kekuasaan didalamnya dan adanya 



 

 

keperpihakan kekuasaan terhadap kandidat tertentu. Disisi lain salah 

satu kandidat terindikasi mempunyai kecendrungan refresit terhadap 

etnis tertentu. Sehingga isu sara semakin memanas dan meruncing 

dalam pemilihan DKI Jakarta. Walaupun dari sudut agama apapun 

alasannya black campaign  tidak dibenarkan karna dapat merugikan 

satu sama lain. 

2. Dampak isu sara dalam DKI Jakarta telah berhasil memetakkan 

konserasi politik di Jakarta yang pada awalnya berdasarkan hasil survey 

bahwa inkanben akan memenangkan pilkada dalam satu tahap tetapi 

ternyata terjadinya dua tahap. Pada putaran pertama inkanben masing 

memenangkan pemilihan, seiring dengan berjalanya waktu dan 

pergerakan pembela Islam pada tahap kedua inkanben mengalami 

kekalahan berdasarkan analisis dari pengamatan bahwa kekalahan 

inkamben dikarnakan aksi yang dilakukan umat tertentu yang 

membawa isu agama kearah memilih calon tertentu. 

 

 

B. Saran 

1. Didalam suatu pilkada diharapkan untuk menjaga partisipasi yang ada 

antar paslon agar pilkada berjalan dengan lancar. Semua kandidat dan 

juga tim sukses melaksanakan kampanye sesuai yang telah dianjurkan 

agar tidak terjadinya kontroversi dan timsukses semua paslon tidak 

memainkan kampanye hitam untuk kepentingan suatu paslon yang ada. 



 

 

Dan menjatuhkan lawan untuk memajukan paslon yang didukungnya 

untuk menduduki bangku Gubernur. 

2. Pada penelitian ini penulis telah berusaha untuk menyajikan materi 

yang di teliti ini dengan sebaiknya dan seakurat mungkin. Sesuai 

dengan kemampuan penulis. Hanya penulis menyadari bahwa penelitian 

masih banyak kekurangan yang ada didalamnya. Walaupun kajian ini 

menarik  dilanjutkan untuk dapat dikembangkan lagi utamanya dalam 

tentang masalah yang ada didalam suatu pilkada salah satunya yaitu Isu 

sara yang didalamnya mencakup suku, agama, ras, dan antar golongan. 

Peneliti berhadap kedepannya penelitian ini dapat dilanjutkan dan dapat 

disempurnakannya oleh peneliti lainnya agar suatu penelitian ini dapat 

diharapkan menjadi penelitian yang menarik untuk dibahas.  
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