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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. LandasanTeoritis 

Pengertian Politik Identitas 

Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik 

identitas adalah nama lain dari bio politik dan politik perbedaan. Bio politik 

mendasarkan diri pada perbedaan - perbedaan yang timbul dari perbedaan 

tubuh.Dalam filsafat sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun 

penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah disimposiumkan 

pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di 

Wina pada 1994 (Abdilah, 2002:16). 

Identitas menurut Jeffrey Week adalah berkaitan dengan belonging 

tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang 

dengan yang lain. Pendapat Jeffrey Week tersebut menekankan pentingnya 

identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas 

(Widayanti, 2009: 14). 

Identitas politik (political identity) secara konseptual berbeda dengan 

“politik identitas” (politica of identity).Identitas politik merupakan konstruksi 

yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas 

politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme 16 

politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) 

sebagai sumberdaya dan sarana politik (Setyaningrum, 2005: 19). 

 

Menurut Stuart Hall, “identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari sense 

(rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas”. Dari pernyataan tersebut, maka 

ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang 

memiliki berbagaipersamaan dengan orang lain, maka pada saat yang bersamaan 

juga identitas memformulasikan otherness (keberbedaan) atau sesuatu yang diluar 

persamaan-persamaan tersebut.Sehingga karakteristik identitas bukan hanya 
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dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda 

(categories of difference) (Setyaningrum, 2005: 26). 

Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik 

dalam per- tarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan dan kian 

mengemuka dalam praktek politik sehari-hari.Karena itu para ilmuwan yang 

bergelut dalam wacana politik identitas berusaha sekuat mungkin untuk mencoba 

menafsirkan kembali dalam logika yang sangat sederhana dan lebih 

operasional.Misalnya saja Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai 

gerakan politik yang fokus perhatinnya adalah perbedaan sebagai suatu kategori 

politik yang utama. Sedangkan Donald L Morowitz (1998), pakar politik dari 

Univeritas Duke, mendefinisikan: 

Politik identitas adalah pemberian garis yang tegas untuk menentukan 

siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis 

penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota 

bukan anggota dengan serta merta tampak bersifatpermanen. 

Politik identitas adalah hal yang tidak bisa sepenuhnya dihilangkan dalam 

demokrasi (Castells, 2005 - 2010).Pembentukan aliansi politik berdasakan 

kesamaan identitas, nilai, atau latar belakang adalah konsekuensi yang tidak bisa 

dihindarkan dalam demokrasi yang menjamin kebebasan.Bahkan bisa dibilang 

semua politik adalah politik identitas (Hall, 1995) (Hall, 2005). Politik identitas 

merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam 

ikatan suatu komunitas politik sedangkan political of identity mengacu pada 

mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun 

identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik (Ambardi,2011). 

Politik identitas juga merupakan suatu bentuk dari pilihan politik yang 

berdasarkan perbedaan atau persamaan logika (Laclau Moufe, 2008).Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa politik identitas lebih kepada sikap politik yang berfokus pada 

sub-kelompok dan merujuk pada aktivisme atau merujuk pada pencarian status 

yang dilandaskan paa katagori ras, gender, etnisitas, orientasi budaya, dan 

identifikasi politik lainnya (Ubed, 2002). 
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Menurut Agnes Hiller, Politik identitas merupakan konsep dan gerakan 

politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (difference) sebagai suatu 

kategori utama. Secara positif, politik identitas memberi sinyal keterbukaan, ruang 

kebebasan ide, terutama setelah kegagalan narasi besar (grand narative) yang 

mengakomodir kepentingan yang ada.Politik identitas merupakan politik yang 

fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan- perbedaan yang 

didasarkan atas asumsi- asumsi fisik tubuh seperti persoalan politik yang 

dimunculkan akibat problematika gender, feminisme dan maskulinisme, persoalan 

politik etnis yang secara dasarnya berbeda fisik dan karakter fisiologis, dan 

pertentangan- pertentangan yang dimunculkannya, atau persoalan- 

persoalan politik karena perbedaan agama dan kepercayaan dan bahasa. 

Klaus Von Beyme dalam Abdillah (2002:17) menganalisis karakter gerakan 

politik identitas dalam tiga tahap perkembangan;  

• Pertama; tahap pramodern yang terjadi perpecahan fundamental, kelompok-

kelompok kesukuan, dan kebangsaan memunculkan gerakan sosial politik 

yang menyeluruh, dimana terjadi mobilisasi idelogis oleh para elite dalam 

persaingan memperebutkan kekuasaan dari penguasa ke penguasa yang 

baru.  

• Kedua; Pada tahap modern, gerakan muncul dengan adanya pendekatan 

kondisional, keterpecahan membutuhkan sumber- sumber untuk 

dimobilisasi, terjadi keseimbangan mobilisasi dari atas dan partisipasi dari 

bawah sehingga peran pemimpin tidak dominan lagi dan bertujuan pada 

pembagian kekuasaan.  

• Ketiga; perkembangan postmodern, munculnya gerakan berasal dari 

dinamikanya sendiri, protes muncul atas berbagai macam desempatan 

individual, dan tidak ada satu kelompok atau pecahan yang dominan. Pola 

aksi dan kegiatannya berdasarkan kesadaran diri yang bersifat otonomi 

sebagai tujuan finalnya. Dalam situasi negara yang terdiri dari multi 

identitas dan etnisitas, politik perbedaan tumbuh subur dan memicu 

munculnya perjuangan kelompok-kelompok terpinggirkan yang mencoba 

menampilkan diri danbertahan. 
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Tabel 2.1  

Model Politik Identitas Klaus Von Beyme 

 
 
 

Modern Pendekatan kondisional 

(perpecahan membutuhkan 

sumber-sumber untuk 
dimobilisasi) 

Keseimbangan 

mobilisasi dari 

atas & partisipasi 
dari bawah 

Pembegalan 

kekuasaan 

Postmodern Gerakan dari dinamikanya 

sendiri. Protes muncul dari 

berbagai macam kesempatan 

individual. 

Tidak terdapat suatu 

perpecahan yang dominan 

Kesadaran diri Otonomi 

Sumber: Ubed Abdilah, 2002; 147 

 

Menguatnya politik identitas  di ranah lokal bersamaan dengan politik 

desentralisasi pasca pemberlakuan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan 

Daerah yang direvisi menjadi UU No. 32/2004 dan UU 12/2008, gerakan politik 

identitas semakin jelas wujudnya. Bahkan, banyak aktor politik lokal maupun 

nasional secara sadar menggunakan isu ini dalam power- sharing, seperti terjadi 

di provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Irian Jaya secara 

nyata menunjukkan betapa ampuhnya isu ini digunakan oleh aktor-aktor politik 

ketika berhadapan dengan entitas politik lain (Haris,1999). 

Politik identitas merupakan konstruksi yang menentukan posisi 

kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan political of 

identity mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik 

identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik 

(Ambardi,2011). 

 

 

Model Pola keterangan Pola aksi Tujuan gerakan 

Pra 
modern 

Perpecahan objektif 

(dimana ada perpecahan 

fundamental pasti ada 
gerakan sosial menyeluruh 

Mobilisasi 

secara 

ideologis atas 

aspirasi 
Pemimpin 

Perampasan 

kekuasaan 
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Pendekatan PembentukanIdentitas 

Ada 2 pendekatan pembentukan identitas, yaitu: 

• Primordialisme. Identitas diperoleh secara alamiah, turuntemurun. 

• Konstruktivisme. Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses 

sosial yangkompleks. 

Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat 

instrumentalisme.Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk 

kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan (Widayanti, 2009: 

14-15). 

Menurut Cressida Heyes (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007) 

mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam 

pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman 

pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota - anggota dari kelompok 

- kelompok sosial tertentu. 

Dalam hal ini penulis ingin lebih lanjut mendalami salah satu pendekatan 

dari politik identitas yaitu primordialisme yang akan dibahas pada penjelasan 

berikutnya. 

Primordialisme adalah suatu pandangan atau paham yang memegang 

teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, 

kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan 

pertamanya.Secara etimologis, primordialisme berasal dari kata Bahasa Latin 

primus yang artinya pertama dan ordiri yang artinya tenunan atau ikatan. Ikatan 

seseorang pada kelompok yang pertama dengan segala nilai yang diperolehnya 

melalui sosialisasi akan berperan dalam membentuk sikapprimordial. 

Di satu sisi, sikap primordial memiliki fungsi untuk melestarikan budaya 

kelompoknya. Namun, di sisi lain sikap ini dapat membuat individu atau 

kelompok memiliki sikap etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang cenderung 

bersifat subyektif dalam memandang budaya orang lain. Mereka akan selalu 

memandang budaya orang lain dari kacamata budayanya. Hal ini terjadi karena 

nilai-nilai yang telah tersosialisasi sejak kecil sudah menjadi nilai yang mendarah 

daging (internalized value)dan sangatlah susah untuk berubah dan cenderung 
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dipertahankan bila nilai itu sangat menguntungkan baginya (http://id.wikipedia. 

org/wiki/primordialisme). 

Menurut Kun Maryati, dkk (2014 : 17 ) primordialisme merupakan ikatan-

ikatan seseorang dalam kehidupan sosial yang sangat berpegang teguh terhadap 

hal-hal yang dibawa sejak lahir baik berupa suku bangsa, kepercayaan, ras, 

adatistiadat, daerah kelahiran dan lain sebagainya.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, primordialisme 

merupakan suatu perasaan-perasaan dimiliki oleh seseorang yang sangat 

menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-

kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi dan kebudayaan yang dibawa 

sejak seorang individu baru dilahirkan. Sikap primordialisme sangat 

mempengaruhi pola perilaku seorang individu dalam hubungan 

sosial.Primordialisme dapat menyebabkan seseorang menjunjung tinggi hasil dari 

kebudayaannya dan memiliki rasa kesetiaan yang sangat tinggi pula.Apabila 

seseorang tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang multikultur, 

maka sikap primordialisme akandapatmemicu konflik sosial yangtentunya dapat 

memecah belah kerukunan antarwarga. 

Sikap primordialisme adalah penilaian sikap seseorang yang masih 

memegang teguh ikatan- ikatan yang dibawanya sejak lahir yang dapat berupa 

ikatan dari suku bangsa, agama, budaya, adat-istidat, dan lain sebagainya terhadap 

pola kehidupan masyarakat yangberagam.Sikap primordialisme sangat 

mempengaruhi pola perilaku seorang individu dalam hubungan sosial. 

Primordialisme dapat menyebabkan seseorang menjunjung tinggi hasil dari 

kebudayaannya dan memiliki rasa kesetiaan yang sangat tinggi pula. Apabila 

seseorang tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang multikultur, 

maka sikap primordialisme akan dapat memicu konflik sosial yang tentunya dapat 

memecah belah kerukunan antar warga. 
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Pengertian Komunitas Menurut ParaAhli 

 

Istilah komunitas berasal dari bahasa latin yaitu communitas yang berasal 

dari kata dasar communis yang artinya masyarakat, publik atau orang banyak. 

Komunitas juga dapat didefenisikan sebagai kelompok khusus dari orang-orang 

yang tinggal dalam wilayah tertentu, memilii kebudayaan dan gaya hidup yang 

sama, sadar sebgai satu kesatuan dan dapat bertindak secara kolektif dalam usaha 

mereka mencapai suatu tujuan. Agar lebih memahami apa itu komunitas, maka 

kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini: 

• Hendro Puspito 

Menurut Hendro Puspito, pengertian komunitas adalah suatu 

kelompok social atau kumpulan nyata, teratur, dan tetap dari individu-individu 

yang melaksanakan peran-perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan 

bersama. 

• Soenarno 

Menurut Soenarno, pengertian komunitas adalah suatu identifikasi dan 

interaksi sosial yang dibentuk dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional. 

• KertajayaHermawan 

Menurut Kertajaya Hermawan, komunitas adalah sekelompok orang 

yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam 

sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas 

tersebut karena adanya kesamaan interest atau values. 

• EtienneWenger 

Menurut Etienne Wenger, pengertian komunitas adalah kelompok 

sosial yang memiliki habitat lingkungan dan ketertarikan yang sama dalam 

ruang lingkup kepercayaan ataupun ruang lingkup yang lainnya. 

• Paul B. Horton dan Chaster L.Hunt 

Menurut Paul B. Horton &Chaster L. Hunt, arti komunitas adalah 

suatu kelompok social atau sekumpulan manusia yang memiliki kesadaran 

akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. 

• Christensson danRobinson 
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Menurut Christensson dan Robinson, pengertiankomunitasadalah orang-

orang yang tinggal di daerah yang terbatas secara geografis, mereka 

berkomunikasi dengan satu sama lain dan memiliki ikatan antara orang-orang 

yang tinggal di daerah tempattinggalnya. 

Indikator komunitas adalah "pengukuran yang menyediakan informasi 

tentang dan arus tren masa lalu dan membantu perencana dan tokoh masyarakat 

dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hasil masa depan". Terkait 

informasi tentang keseluruhan arah komunitas: apakah itu membaik, menurun, 

atau tetap sama, atau beberapa gabungan dari ketiganya. Pada intinya, ini adalah 

indikator pengukuran yang mencerminkan interaksi antara, lingkungan, dan faktor 

sosial ekonomi yang mempengaruhi suatu wilayah atau kesejahteraan 

masyarakat.Ini bukanlah konsep baru, karena telah di diperkenalkan sejak 1910, 

ketika Russell Sage Foundation memprakarsai pengembangan survei lokal untuk 

mengukur pendidikan, rekreasi, dan berbagai faktor industri. 

Proses yang digunakan oleh Yayasan Sage mirip dengan yang muncul 

kembali pada tahun 1990an. Namun saat ini perbedaannya adalah pada 

penggunaan indikator untuk mempertimbangkan spektrum penuh kesejahteraan 

suatu masyarakat, bukan hanya faktor keterisolirannya saja. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunitas adalah suatu kumpulan orang 

orang tertentu pada suatu wilayah tertentu dan waktu tertentu yang membentuk 

kelompok-kelompok sosial, yang kemudian menghasikan kebudayaan dan 

peraturan-peraturan yang dijadikan dasar bersama, serta dapat bertindak secara 

kolektif dalam mencapai tujuan yang sama. 
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Penjelasan tentangKepemudaan 

 

Tujuan undang-undang RI no. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan bahwa 

pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, 

kreatif, inovatif, mandiri, demoktratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta 

memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan 

berdasarkan pancasila dan dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia 

tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Merujuk kembali pada Undang-undang No. 40 tentang Kepemudaan pasal 

17 ayat (2), peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan: 

• Memperkuat wawasankebangsaan 

• Membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban 

sebagai warga negara; 

• Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan danpenegakanhukum; 

• Meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakanpublik; 

• Menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau memberikan 

kemudahan akses informasi.: 

• Pendidikan politik dandemokratisasi; 

• Sumber dayaekonomi; 

• Kepedulian terhadapmasyarakat; 

• Ilmu pengetahuan danteknologi; 

• Olahraga, seni, danbudaya; 

• Kepedulian terhadap lingkunganhidup; 

• Pendidikan kewirausahaan;dan/atau 

• Kepemimpinan dan kepeloporanpemuda. 

 

Peranan pemuda seperti yang dicita-citakan Pemerintah melalui RUU ini 

tentu selaras dengan upaya pembangunan masyarakat khususnya dalam rangka 

memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya suatu masyarakat yang salah 
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satunya diimplementasikan melalui partisipasi aktif melalui Ormas yang tersebar 

dari wilayah Sabang sampai Merauke. 

Hanya saja perlu diingat bahwasanya Ormas bukanlah satu-satunya wadah 

yang dapat memfasilitasi minat pemuda dalam upaya pembangunan masyarakat, 

bahkan tidak semua Ormas yang ada bergerak dalam bidang pembangunan 

masyarakat dikarenakan masih minimnya pengetahuan dan informasi mengenai 

hal ini.Oleh karena itu perlu kiranya ada penyadaran bagi pemuda yang aktif di 

Ormas agar tidak terjebak dalam rutinitas belaka dan perlunya penguatan strategi 

untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan masyarakat. 

Dari penjelasan tentang kepemudaan diatas, kita bisa simpulkan bahwa 

kepemudaan adalah aktualisasi diri setiap individu yang sudah mencapai rentang 

usia matang sesuai dengan ketentuan diatas dan memiliki tanggung jawab sebagai 

bagian dari kehidupan dalam lingkungan masyarakat. 

 

2.2. KerangkaPemikiran 

 

Identitas menurut Jeffrey Week adalah berkaitan dengan belonging 

tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang 

membedakanseseorangdengan yang lain. Pendapat Jeffrey Week tersebut 

menekankan pentingnya identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok 

atau komunitas (Widayanti, 2009:14). 

Menurut Stuart Hall, identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari sense 

(rasa atau kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas. Dari pernyataan tersebut, maka 

ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang 

memiliki berbagai persamaan dengan orang lain, maka pada saat yang bersamaan 

juga identitas memformulasikan otherness (keberbedaan) atau sesuatu yang diluar 

persamaan - persamaan tersebut.Sehingga karakteristik identitas bukan hanya 

dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh kategori – kategori pembeda 

(categories of difference) (Setyaningrum, 2005: 26). 

Menurut Kertajaya Hermawan, komunitas adalah sekelompok orang yang 

saling peduli satu sama lain lebihdari yang seharusnya, dimana dalam sebuah 
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komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut 

karena adanya kesamaan interest atau values. 

Menurut Etienne Wenger, pengertian komunitas adalah kelompok sosial 

yang memiliki habitat lingkungan dan ketertarikan yang sama dalam ruang 

lingkup kepercayaan ataupun ruang lingkup yang lainnya. 

Menurut Paul B. Horton & Chaster L. Hunt, arti komunitas adalah suatu 

kelompok sosial atau sekumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan 

keanggotaannya dan saling berinteraksi. 

 

Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam tabel pada penelitian ini disebutkan bahwa terdapat keterkaitan 

antara variabel politik identitas, komunitas dan kepemudaan di organisasi 

Paguyuban Pemuda 13 di Perum Kertasari, Desa Sukamaju, Kecamatan 

Baregbeg, Kabupaten Ciamis. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua tingkah laku yang muncul 

dari individu merupakan hasil proses persepsi bebas yang dibangun dan diarahkan 

oleh individu sesuai dengan dirinya. Jadi diri sekalipun tidak secara langsung 

mempengaruhi tingkah laku juga berfungsi sebagai proses objek dari sikap serta 

perasaan - perasaan, sekaligus juga fungsi sebagai proses yang mengarahkan dan 

Politik Identitas  

• Primordialisme.  

 

• Konstruktivisme. 

Komunitas  

 

• Lingkungan,  

• Sosial ekonomi 

Kepemudaan  

• Kreatif,  

• Inovatif, 

• Mandiri,  

• Berdaya saing 
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membangun tingkah laku. 

Namun karena teori yang akan dipaparkan dan survey lapangan memiliki 

kesenjangan dalam perealisasiannya, maka penulis akan mengurangi beberapa 

indikator yang tidak diperlukan. 

2.3. Penelitian Terdahulu 

Bertitik tolak pada judul Penelitian Politik Identitas, Komunitas dan 

Kepemudaan (Studi Kasus Paguyuban Pemuda 13 di Perum Kertasari, Desa 

Sukamaju, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis). Maka penulis akan 

memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut: 

 

 

Tabel 2.2 

Daftar Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Judul Hasil Penelitian 

 

1 

 

David Efendi 

 

Lokalisasi 

demokrasi: politik 

identitas dalam 

gerakan 

keistimewaan di 

Yogyakarta pasca 

orde baru , 2003-

2012. 

 

Hasil Penelitian menunjukan politik identitas 

berpengaruh terhadap pergerakan suatu 

komunitas atau organisasi yang ada di 

lingkungan 

Masyarakat 

 

2 

 

Muhammad Irfan 

Adiguna 

 

Politik identitas 

kelompok disabilitas 

, studi kasus 

perjuangan 

penyandang tuna 

netra dalam 

mengakses 

pendidikan di kota 

Tasikmalaya. 

 

Penelitian menunjukan politik identitas 

berpengaruh terhadap pencapaian pendidikan 

yang di dapatkan oleh kelompok disabilitas. 

 

3 

 

Nia Kurniasih 

 

Identitas komunitas 

vespa gembel. 

 

Hasil Penelitian menunjukan politik identitas 

komunitas berpengaruh terhadap tingkat 

solidaritas antara anggota 

Komunitas 
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4 Riqbal  Komunikasi 

Pemasaran Politik 

Partai Politik Baru 

di Indonesia 

(Studi Komunikasi 

Pemasaran Politik 

Partai Dengan 

Identitas 

Kepemudaan Pada 

Partai Solidaritas 

Indonesia 

 

Penelitian menunjukan bahwa PSI memang 

berupaya untuk membangun identitas 

kepemudaan bagi partai mereka. Product 

design mereka memang memfokuskan diri 

untuk kalangan pemuda, di mana mereka 

merancang gagasan dan ideologi„Anti  

Korupsi‟dan  „Anti  Intoleransi‟yang ditujukan 

untuk pemuda di Indonesia. Apabila melihat 

gagasan yang dikemukakan dalam product 

design Partai, PSI memang melihat bahwa 

sebagai sebuah golongan, kaum pemuda 

memiliki ketidakpercayaan terhadap dunia 

politik di tanah air 

5 Yosafat 

Hermawan 

Trinugraha 

Politik Identitas Anak 

Muda Minoritas: 

Ekspresi Identitas 

Anak Muda 

Tionghoa melalui 

Dua Organisasi 

Anak Muda 

Tionghoa di 

Surakarta Pasca 

Orde Baru 

 

Hasil penelitian menunjukan Politik identitas 

yang dilakukan oleh SYC dan HYC antara 

lain terepresentasikan lewat kegiatan-

kegiatan sosial yang secara umum berusaha 

mencairkan dan mendekatkan jarak sosial 

dengan kelompok masyarakat non Tionghoa. 

Namun demikian, berbagai paradoks pun 

hadir bersamaan dengan usaha-usaha 

tersebut, seperti pola karitatif yang berpotensi 

akan menjebak dan melanggengkan 

stereotype yang selama ini ada. Selain juga 

memungkinkannya terjadinya relasi kuasa 

antara generasi tua dengan generasi muda di 

kalangan etnis Tionghoa dalam dua 

organisasi Tionghoa tersebut. 

 

6 Sayed 

Muhammad 

Daulay, Heri 

Kusmanto & 

Abdul Kadir 

Politik Identitas pada 

Pemilihan Gubernur 

Sumatera Utara Tahun 

2018 

Temuan penelitian ini adalah:  

(1) Proses politik identitas dilakukan oleh tim 

ERAMAS dengan malakukan pendekatan 

terhadap tokoh adat dan agama, sedangkan 

tim DJOSS hanya melakukan proses politik 

identitas dengan mendekati tokoh adat di 

berbagai daerah;  

(2) Pola-pola politik identitas pada tim 

ERAMAS dilakukan dengan bentuk kegiatan 

yang berhubungan dengan keislaman, seperti 

safari dakwah bersama Ustadz Abdussomad, 

Dzikir Akbar, fasilitas mobil pemebersih 

masjid, gerakan subuh berjamaah, dan 

perwiritan, dan ikut terlibat di dalam kegiatan 

adat, sedangkan tim pemenangan DJOSS 

melakukan pola pada bentuk kegiatan yang 

berhubungan dengan adat di berbagai daerah 

dan ikut terlibat pada kegiatan adat, untuk 

pola keagamaan hanya melakukan kunjungan 

kepada tokoh agama di daerah. 
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7 Didin 

Sabarudin 

Politik Identitas dan 

Jejaring Politik Dalam 

Pemilihan Gubernur 

DKI Jakarta Tahun 

2012 

 

Politik identitas yang telah terbentuk dalam 

ikatan jaringan organisasi diakselerasi secara 

massif melalui jejaring politik di dalam media 

virtual untuk memengaruhi preferensi pilihan 

politik masyarakat DKI Jakarta dalam 

pemilihan Gubernur DKI Jakarta. 

Keberhasilan pasangan Joko Widodo - Basuki 

Tjahaja Purnama memenangkan kontestasi 

pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 

adalah kecerdikannya memadukan dan 

memanfaatkan politik identitas yang bekerja 

sebagai relawan dengan mengagregasikan dan 

mengartikulasikan jejaring politik 

terorganisisr secara optimal. Kekuatan politik 

identitas dan jejaring politik yang tergabung 

dan terorganisir dalam JASMEV membuka 

peluang Joko Widodo untuk mengikuti 

kontestasi ke jenjang panggung politik 

nasional sebagai bakal calon Presiden dalam 

perhelatan pemilihan Presiden Tahun 2014. 

8 Mifathul 

Khiyarah 

GENEALOGI DAN 

POLITIKIDENTITAS 

(STUDI TERHADAP 

KONFLIK 

MAHASISWA 

PALOPO DAN 

BONE DI 

UNIVERSITAS 

MUSLIM 

INDONESIA) 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

genealogi konflik mahasiswa Palopo dan 

Bone telah terjadi dari tahun 1990-an yang 

kemudian berkembang dari cerita masyarakat 

serta mahasiswa sampai dengan besarnya 

konflik mahasiswa Palopo dan Bone ini pada 

tahun 2008, 2013, dan terakhir pada tahun 

2014. Adapun beberapa penyebab konflik 

antar mahasiswa Palopo dan Bone yaitu 1) 

Warisan konflik masa lalu dari Kerajaan 

Bone dan Luwu. 2) Kepentingan yaitu adanya 

unsur konflik yang diciptakan dalam 

pemilihan BEM untuk mengalihkan 

konsentrasi mahasiswa dalam kampus sebagai 

strategi pemenangan kandidat.  

3) Egoisme.  

4) Konflik individu yang kemudian dibesar- 

besarkan menjadi masalah kelompok sebagai 

wujud dari rasa solidaritas. 

Implikasi Penelitian ini adalah  

1) Memberi informasi bahwa konflik 

mahasiswa Palopo dan Bone di Kampus UMI 

telah selesai dan telah menjalin silaturrahmi 

kembali.  

2) Agar konflik tidak muncul kembali 

baiknya kedua organda ini bekerja sama 

menjaga komunikasi diantara mereka agar 

tidak mudah lagi dipengaruhi oleh doktrin 

dari luar.  

3) Adanya resolusi konflik dari pihak 

Kampus UMI dan Pemerintah Kota Makassar 

kemudian mematahkan isu yang berkembang 

bahwa konflik sengaja untuk tidak 

diselesaikan adalah bukan fakta yang 

sebenarnya. 
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9 Suryani, 

Ana 

SabhanaAzmy 

POLITIK 

IDENTITAS DAN 

NASIONALISME 

KEBANGSAAN 

(Studi Atas Penguatan 

Politik Identitas Etnis 

Tionghoa di Indonesia 

Pasca Orde Baru) 

Hasil penelitian menunjukan dalam melihat 

bagaimana Penguatan Politik Identitas Etnis 

Tionghoa di Indonesia Pasca Orde Baru, 

terdapat dua hal penting yang dapat di telaah. 

Hal pertama yang dapat dilihat adalah 

orientasi politik etnis Tionghoa di Indonesia 

setelah orde baru karena menurut Leo 

Suryadinata catatan sejarah mengenai 

orientasi politik etnis Tionghoa di Indonesia 

selalu mengalami perubahan sesuai dengan 

periodisasi kekuasaan politik di Indonesia. 

Struktur politik sangat berpengaruh pada 

pembentukkan budaya dan orientasi politik 

para anggotanya, hal ini berkaitan langsung 

dengan bagaimana kontribusi individu 

ataupun kelompok sebagai aktor pada proses 

input dan output dalam sebuah sistem. 

Terdapat dua tingkat orientasi politik, yaitu 

individu dan tingkat masyarakat. Orientasi 

individu terdiri dari orientasi kognitif, efektif 

dan evaluatif. 

Pasca orde baru, orientasi politik etnis 

Tionghoa berada pada tataran bahwa 

semangat berpolitik etnis ini kembali muncul 

dan membentuk partai-partai politik 

Tionghoa. Namun sebagian besar tokoh 

Tionghoa peranakan ingin mengambil jalan 

asimilasi dengan partai dan kelompok 

pribumi dengan tujuan agar identitas etnis 

Tionghoa masih berakar kuat dikalangan 

golongan Tionghoa secara umum. Orientasi 

ini berbeda ketika masa orde baru, dimana 

sebagian besar orang Tionghoa dikondisikan 

mengikuti kebijakan asimilasi yang 

diterapkan oleh penguasa dan membuat etnis 

Tionghoa menjadi terdiskriminasi dalam 

ruang politik. Arus reformasi dijadikan 

momentum oleh etnis Tionghoa untuk 

mendirikan partai politik, berpartisipasi 

politik dan masuk dalam struktur 

pemerintahan serta terlibat langsung dalam 

pembuatan kebijakan. 

10 Hendra 

Sigalingging 

POLITIK 

IDENTITAS ETNIS 

BATAK TOBA 

DALAM NOVEL 

BULAN LEBAM 

DI TEPIAN TOBA 

KARYA SIHAR 

RAMSES 

SIMATUPANG 

Dari pembahasan yang dilakukan, ada tiga 

hasil penelitian ini. Pertama, persoalan 

PT.IIU telah menjadi wacana publik. Hal ini 

dikarenakan masifnya perlawanan 

masyarakat Batak hingga saat ini terhadap 

operasional PT.IIU. Di sini pula dapat dilihat 

jika relasi manusia Batak dan tanahnya tidak 

menjadi fokus dalam perlawanan masyarakat 

Batak berhadapan dengan PT.IIU. Kedua, 

representasi identitas etnis Batak dalam novel 

ini memiliki sisi esensialis. Tidak berhenti di 

situ saja, novel ini pun mengkonstruksi 

identitas Batak dengan menawarkan alternatif 
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identitas etnis Batak yang lebih positif. 

Ketiga, persoalan tanah dan konstruksi 

identitas etnis Batak yang dibangun oleh 

novel atau pengarangnya adalah identitas 

manusia Batak yang “kembali” pada nilai-

nilai tradisi Batak yang sudah ada dan 

pengembangan pola pikir kritis yang dapat 

meningkatkan posisi tawar manusia Batak 

dalam menghadapi wacana PT.IIU. 

11 Setyasih 

Harini dan 

Halifa Haqqi  

Pelaksanaan Citizen 

Diplomacy Sebagai 

Upaya Penguatan 

Identitas Bangsa Di 

Era ASEAN 

Community 

Jurnal penelitian ini menjelaskan tentang 

perubahan yang terjadi pada hubungan 

internasional di era globalisasi saat ini yang 

memungkinkan peran anggota masyarakat 

(warganegara) untuk memperluas dan 

memperlebar jaringan koneksi dengan 

sesamanya dari negara lain yang di sebut 

dengan istilah citizen diplomacy yang 

diyakini mampu menyumbangkan dampak 

positif terhadap relasi antar bangsa. Upaya 

yang dilakukan dalam melakukan aktivitas di 

oleh citizen diplomacy ialah pameran, 

korespondensi, pembicaraan tidak resmi, 

saling menyampaikan cara pandang, lobby, 

kunjungan dan aktivitas – aktivitas lainnya 

yang terkait. Penulis jurnal ini mengambil 

konsep dari Joseph Montville dengan 

memperkenalkan konsep “track two” 

diplomacy Konsep tersebut merujuk pada 

upaya-upaya yang dilakukan oleh aktor di 

luar pemerintah untuk meredam potensi 

konflik atau upaya-upaya resolusi atas konflik 

yang telah terjadi. Montville merasa perlu 

untuk memberikan label yang berbeda 

atasaksi yang dilakukan antar pemerintah dan 

label bagi upaya yang dilakukan oleh 

masyarakat atau warganegara sebagai aktor 

baru di luar pemerintah. Penelitian ini 

bertujuan untuk menunjukkan bahwa peran 

warga dalam hubungan luar negeri diperlukan 

sebagai saluran untuk menangani 

permasalahan yang belum terjangkau 

pemerintah. 

12 Aris Riswandi 

Sanusi, Cecep 

Darmawan 

IMPLEMENTASI 

PENDIDIKAN 

POLITIK DALAM 

MEMBENTUK 

KARAKTER 

KEPEMIMPINAN 

LINTAS BUDAYA 

PADA GENERASI 

MUDA DEMI 

MEWUJUDKAN 

BUDAYA POLITIK 

PANCASILA 

(Studi Deskriptif 

Hasil penelitian Menunjukan Pendidikan 

politik sebagai upaya untuk memberikan 

pemahaman politik bagi para kader ansor 

secara khusus dan warga NU secara umum 

sehingga mampu berpikir dan berperilaku 

berdasar pada pengamalan nilai- nilai Aswaja 

dan Pancasila. Pendidikan politik sebagai 

upaya menciptakan pemimpin lintas budaya 

dapat dimaknai sebagai upaya membentuk 

kader Ansor yang memiliki pemahaman lintas 

budaya sehingga mampu menjadi sosok 

seorang pemimpin seperti demikian maupun 

melalui pemahaman tersebut setidaknya kader 
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terhadap Organisasi 

Kepemudaan 

Gerakan Pemuda 

Ansor Jawa Barat) 

Ansor dapat memberikan penilaian dan 

analisis terhadap pemimpin yang telah ada 

dan calon pemimpin yang hendak mengikuti 

pemilihan umum atau dengan kata lain kader 

menjadi pemilih yang cerdas. Karakter 

pemimpin lintas budaya dirasa penting dan 

senada dengan komitmen NU dan Ansor 

terhadap Indonesia beserta seluruh kekayaan 

bangsanya. 

13 Ulul Mukmin KONTRIBUSI 

ORGANISASI 

KEPEMUDAAN 

AMPI DALAM 

PENGUATAN 

BASIS MASSA 

PARTAI GOLKAR 

DI JAWA TENGAH 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan 

penulis maka dapat disimpulkan temuan 

penelitian sebagai berikut: 

• Hubungan politik AMPI dengan Partai 

Golkar bersifat afiliatif., artinya AMPI 

memiliki kecenderungan kedekatan politik 

dengan Partai Golkar karena secara historis 

AMPI dibentuk oleh Partai Golkar. 

• AMPI memiliki kontribusi bagi penguatan 

basis massa kepemudaan Partai Golkar. 

Penguatan basis massa tersebut dilandasi 

afiliasi politik AMPI terhadap Partai 

Golkar. Implemetasi penguatan dilakukan 

secara organisasional maupun secara 

personal.Kegiatan-kegiatan yang selama ini 

dilakukan yaitu pengiriman relawan ke 

daerah bencana,bakti sosial, seminar 

sebagai bentuk kegiatan ilmiah, safari 

ramadhan, kaderisasi, pengembangan usaha 

dan latihan keterampilan kader, bela 

negara.. 

• Penguatan basis massa Partai Golkar di 

Jawa Tengah oleh AMPI dapat di telusuri 

dengan terciptanya kader yang berkualitas 

dengan jumlah yang cukup banyak, 

pelembagaan Partai Golkar dan 

Peningkatan suara Partai Golkar dalam 

pemilu. 

• Hambatan dalam upaya penguatan basis 

massa Partai Golkar didasarkan pada tiga 

permasalah yaitu permasalahan internal 

organisasi yang berkaitan dengan keaktifan 

anggotan dalam menjalankan roda 

organisasi, minimnya anggaran yaitu 

sumber anggaran yang tidak menentu, dan 

pragmatisnya sikap masyarakat yang 

terjebak pada pola pikir kapitalis.. 

14 Sihombing,  

Mario 

Jonathan 

Persepsi Remaja 

terhadap keberadaan 

Organisasi 

Kepemudaan di 

Kelurahan Kwala 

Bekala”. 

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa hasil 

dari persepsi remaja melalui pengelihatan 

32,05%, persepsi remaja melalui 

pendengaran 34,46%, persepsi remaja 

melalui peraba 35,30%. Jadi, kesimpulan dari 

hasil penelitian ini semua jawaban responden 

sesuai dengan skala penafsiran penelitian jika 

26%-50% hal ini diartikan kurang baik. 
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15 Dyah 

Anggraeni 

MANAJEMEN 

DAKWAH 

ORGANISASI 

KEPEMUDAAN 

(Studi Kasus Atas 

Organisasi 

Kepemudaan Kreasi 

03 Desa Tegalrejo 

Kecamatan Tengaran 

Kabupaten Semarang 

Dari hasil data tentang “Manajemen Dakwah 

Organisasi Kepemudaan (Studi Kasus Atas 

Organisasi Kepemudaan Kreasi 03 Desa 

Tegalrejo Kecamatan Tengaran Kabupaten 

Semarang)” dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1.Manajemen Organisasi Kepemudaan Kreasi 

03 adalah sistem organisasi yang 

mengutamakan sifat kekeluargaan antar 

anggota dengan masyarakat. Dalam 

mengelola kegiatan dakwahnya, Kreasi 03 

menerapkan proses manajemen POAC 

(Planning, Organizing, Actuating, dan 

Controlling) dengan anggapan mudah 

diterapkan oleh para pemuda. 

2.Peran dan Kedudukan Organisasi 

Kepemudaan Kreasi 03 adalah dengan 

pelaksanaan kegiatan positif dimasyarakat, 

Kreasi 03 memiliki peranan sebagaisarana 

penyaluran aspirasi pemuda dan masyarakat 

kepada perangakat Desa Tegalrejo atupun 

aparatur pemerintah setempat serta 

mewujudkannya melalui pelaksanaan 

kegiatan dakwah. Kedudukan Kreasi 03 

sebagai sebuah organisasi yang bergerak 

dalam bidang sosial kemasyarakatan 

berbanding lurus dengan peran sosial mereka 

dalam memenuhi aspirasi anggota dan 

masyarakat. 

16 Pipit 

Widiatmaka, 

Agus 

Pramusinto, 

Kodiran, 

Peran organisasi 

kepemudaan dalam 

membangun karakter 

pemuda dan 

implikasinya terhadap 

ketahanan pribadi 

pemuda 

(Studi Pada Pimpinan 

Cabang Gerakan 

Pemuda Ansor 

Di Kabupaten 

Sukoharjo Provinsi 

Jawa Tengah) 

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan 

bahwa peran Pimpinan Cabang Gerakan 

Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo dapat 

membangun karakter pemuda, namun belum 

bisa maksimal karena terdapat beberapa 

kendala, yaitu keuangan, koordinasi pengurus 

masih kurang, keaktifan pengurus masih 

kurang, terjadi kekosongan jabatan, dan 

kepentingan pribadi. Karakter yang dapat 

dibangun di organisasi tersebut, yaitu 

religius, tanggung jawab, disiplin, mandiri, 

kejujuran, amanah, peduli antar sesama, kerja 

sama, percaya diri, kreatif, pantang 

menyerah, kepemimpinan, toleransi, dan 

nasionalisme. Peran Pimpinan Cabang 

Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten 

Sukoharjo dapat berimplikasi terhadap 

ketahanan pribadi pemuda khususnya 

Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar), 

karena kegiatan yang lain tidak berjalan 

dengan efektif. Implikasi dari Pendidikan dan 

Latihan Dasar (Diklatsar) dapat membangun 

kepribadian yang mandiri, kebersamaan, 

percaya diri, berpegang teguh pada prinsip, 

dinamis, kreatif dan pantang menyerah. 
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17 Wahyuni Safitri Kajian hukum 

aktivitas kepemudaan 

dan kehidupan sosial 

di kota samarinda” 

 

 

Setelah melakukan pengkajian terhadap 

kepemudaan di Kota Samarinda maka dapat 

di simpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

• Pemuda merupakan kelompok sosial 

masyarakat yang memiliki potensi kuat 

untuk mempertahanan, meneruskan dan 

mengembangkan pembangunan di kota 

Samarinda. 

• Masih terdapat perbedaan pandangan 

berkaitan standarisasi umur pemuda. 

• Masih terdapat tumpang tindih tugas dan 

peran antar lembaga dalam 

pengembangan kepemudaan di Samarinda 

18 Budi Saputra, 

Hidayat & 

Ichwan Azhari 

Pola Okupasi Ruang 

Publik oleh Organisasi 

Kepemudaan di Kota 

Medan Sumatera Utara 

Occupation Patterns of 

Public Spaces by 

Youth Organizations 

in Medan City, North 

Sumatra 

 

Hasil dari penelitian ini menjelaskan pola 

yang dilakukan dalam menguasai ruang 

publik ini dengan melakukan kerjasama 

(patron-client) terhadap pihak terkait seperti 

Perusahaan Daerah Pasar, Dinas Perhubungan 

dan Pemerintah Kota. Kerjasama tersebut 

dilakukan dengan memberikan sejumlah dana 

akomodasi kepada dinas tersebut dalam 

bentuk setoran dan tender. Mereka melakukan 

kerjasama juga dengan pihak swasta seperti 

developer property agar mendapatkan izin 

untuk menyediakan bahan material bangunan. 

Dalam melancarkan okupasi ruang publik dan 

penguasaan lahan, tidak sedikit dari pimpinan 

atau anggota Organisasi Kepemudaan masuk 

ke ranah politik seperti menjadi anggota 

DPRD, sehingga anggota tersebut memiliki 

kekuatan untuk menyalurkan tender atau 

proyek dari pemerintah maupun swasta. 

19 Iman Fadhilah, 

Syaifudin, 

Retno Mawarni 

Narasi dan politik 

identitas: pola 

penyebaran dan 

penerimaan 

Radikalisme dan 

terorisme di jawa 

tengah 

Hasil penelitian menunjukan , penelitian ini 

menemukan beberapa pola umum yang 

menentukan penerimaan narasi islamisme. 

Pertama, narasi islamisme tersebut berjalin 

kelindan dengan ‘citra sosial’ yang melekat 

pada sebuah gerakan Islam tertentu. 

Bergabungnya seseorang, utamanya pemuda, 

dalam kelompok ekstrimis misalnya, 

didasarkan pada kehendak untuk melakukan 

perubahan dalam masyarakat yang dianggap 

sudah menyimpang dari ajaran Islam, sebagai 

upaya amar ma’ruf nahi munkar, sementara 

pada saat yang  sama, dia menilai 

ketidaktegasan aparat pemerintah dalam 

menyikapi tindak penyimpangan tersebut, 

sementara mayoritas umat Islam dan Ormas 

Islam dianggap ‘tidak tegas’ bahkan 

membiarkan kemaksiatan yang terjadi. 

Karena itu, keterlibatan mereka dalam 

gerakan Islam, seperti FPI, GPK dan JAT, 

selalu diasosiasikan sebagai ‘kekecewaan 

terhadap negara dan Ormas Islam’ dan 

menjadi jawaban atas sikap permisif 
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pemerintah dan Ormas Islam lainnya, seperti 

NU dan Muhammadiyah. Dalam organisasi 

ekstrimis tersebut, mereka 

mengaktualisasikan identitas muda yang aktif 

dan berani dan bangga menjadi aktifis Ormas 

Islam yang dikenal “pemberani” dan menjadi 

bagian “kelompok yang sangat ditakuti dan 

militan”.6 

20 Oleh: Tedi 

Kholiludin2 

Politik Identitas dan 

Populisme Islam di 

Era Pascakebenaran: 

Sebuah Overview 

Singkat1 

 

Hasil penelitian menunjukan :Pertama, apa 

yang dalam teori gerakan social dikenal 

sebagai struktur kesempatan politik (political 

opportunity structure). Kran kebebasan yang 

begitu terbuka, memberikan keleluasaan 

kepada semua kelompok untuk tampil di 

gelanggang politik. Situasi yang dulu, tidak 

pernah mereka dapatkan karena orde baru 

begitu ketat mengontrol kelompokini. 

Kedua, munculnya, pinjam bahasa 

Mujiburrahman (2006) “perasaan terancam” 

dari golongan lain yang berbeda identitas 

agama. Kelompok Islam merasa terancam 

dengan agenda Kristenisasi, dan umat Kristen 

begitu cemas akan gerakan Islamisasi. Situasi 

inilah yang pada gilirannya menggugah 

kesadaran kelompok tertentu untuk 

menunjukkan eksistensinya. 

Ketiga, ada factor menurunnya tingkat 

kepercayaan public terhadap pemerintah, 

karena gagal membangun fondasi system 

ekonomi yang solid. Imajinasi tentang negara 

agama kemudian dihadirkan sebagai 

alternatif. Keempat, tumbuhnya “solidaritas 

negatif” karena menyaksikan “penindasan” 

terhadap kelompoknya di belahan dunia lain. 

Solidaritas terhadap saudara-saudaranya yang 

seiman “disana” itu kemudian ditunjukkan 

dengan membalasnya “disini.” 

Kontestasi ideologi di negara majemuk 

seperti Indonesia tak bias dihindarkan. 

Sayangnya, saringan terhadap kontestasi 

tersebut bukanlah akal sehat atau nalar publik, 

tetapi identitas agama. Memilih pemimpin 

berdasarkan kesamaan agama menjadi 

panorama dominan dan lebih diutamakan 

ketimbang pilihan atas dasar rasio, jejak 

rekam yang apik atau program yang berpihak. 

Imbas dari saringan yang tribalistik itu adalah 

politik pengakuan sekaligus politik 

pembedaan.  
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Penggunaan identitas dalam iklan politik 

digunakan untuk mempengaruhi pilihan 

politik pemilih. Pilkada Sumatera Utara 2018 

diikuti oleh dua pasang kandidat yang 

memenuhi persyaratan dari KPU. Mereka 

adalah Edy Rahmayadi dan Musa Rajeck 

Shah yang akrab disapa Ijeck (Eramas) serta 

Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus 

(Djoss). Kedua kandidat sama –sama 

memainkan isu identitas di dalam iklan 

politik mereka. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan identitas apa saja yang 

digunakan didalam iklan politik para 

kandidat. Dari hasil penelitian juga dapat 

disimpulkan bahwa isu politik identitas masih 

dapat dilihat dari iklan kedua pasang 

kandidat dan mereka juga menggunakan isu 

identitas untuk menaikkan dukungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


