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PENGANTAR PENERBIT

AMBILLAH hikmah dari mana pun datangnya. Setiap 
peristiwa bisa menjadi pelajaran berharga. Cermin 
hidup ada di mana-mana, di sekeliling kita, bisa dari 
kalangan keluarga, kolega, sahabat, atau bisa jadi dari 
seseorang yang kita anggap sebagai musuh.

Basuki Tjahaja Purnama yang populer disapa 
Ahok adalah salah satu cermin hidup itu. Dan cermin 
itu tersaji dalam tulisan karya Jeffrie Geovanie yang 
ada di tangan pembaca saat ini. Ini merupakan buku 
kedua tentang Ahok oleh penulis yang sama.

Pencitraan merupakan hal penting dalam kontes-
tasi politik. Misalnya pada saat kampanye, bagaima-
na cara berbicara, cara memilih materi berikut ung-
kapan-ungkapannya, diksi, bahkan penyampaian joke 
harus pada waktu dan tempat yang tepat. Kalau tidak, 
joke akan menjadi garing, tidak lucu dan konyol.
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Bagaimana cara berdiri yang tepat, berada di te-
ngah, di sayap kanan atau kiri saat tampil di pang-
gung, sangat penting untuk diperhatikan. Perlukah 
memakai teleprompter, atau cukup dengan contekan 
di tangan. Dengan podium, atau tanpa podium.

Jika tampil di panggung indoor atau malam hari, 
pencahayaan dan pernik-perniknya juga harus diper-
hatikan agar semuanya tampak sempurna.

Makin ciamik penampilan sang kandidat di pang-
gung kampanye, makin besar kemungkinannya me-
narik suara, terutama dari kalangan swing voters yang 
belum menentukan pilihan. 

Yang juga penting, agar tidak terkesan terlalu se-
rius, seorang kandidat harus bisa menyanyikan lagu- 
lagu yang tengah hits terutama di kalangan anak- 
anak muda. Dengan begitu, pada saat didaulat untuk 
bernyanyi di muka umum bisa memilih lagu tersebut 
dan menyanyikannya dengan baik, meskipun jangan 
lupa, pada saat di awal, sebelum bernyanyi, harus 
pura-pura tidak bisa. “Sandiwara” ini dijamin akan 
membuat publik makin kagum dan menganggapnya 
humble, down to earth.

Itulah antara lain, cara mengatur pencitraan se-
orang kandidat yang berlaku umum, yang dilakukan 
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oleh konsultan politik. Kandidat yang ilmunya pas- 
pasan bisa tampak sangat pintar setelah dipoles kon-
sultan politik yang mumpuni dan berpengalaman. Di 
tangan konsultan politik, kandidat bisa dimake over 
sesuai dengan kebutuhan.

Dan setelah terpilih, dalam menempuh kebijak-
an politik apa pun, tidak boleh mengabaikan faktor 
popularitas. Langkah politik yang tidak populer akan 
membuatnya jeblok di mata publik, meskipun lang-
kah itu mungkin sejatinya sangat dibutuhkan masya-
rakat luas. Sesuatu yang dibutuhkan, tidak selalu po-
puler dan menguntungkan secara politik.

Tapi Anda boleh setuju, boleh tidak, sebagaima-
na tertuang dalam buku ini, Ahok merupakan sosok 
yang unik, atau lebih tepatnya anomali. Banyak dalil 
politik yang berlaku bagi orang lain tapi tidak bagi 
Ahok. Atau sebaliknya, tidak berlaku bagi orang lain 
tapi berlaku bagi Ahok.

Saat politikus lain sangat peduli dengan pencit-
raan, Ahok lebih memilih tampil apa adanya, tidak 
mau dibuat-buat.

Saat politikus lain mencari-cari pembenaran un-
tuk mendukung gagasan atau tindakan yang telah 
ditempuhnya, Ahok lebih memilih jalan yang menu-
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rutnya benar dan tidak peduli jika ternyata jalan itu 
dianggap salah oleh orang lain. 

Kebijakan yang sangat kontroversial sekali pun 
akan dia tempuh jika bisa membuat masyarakat 
maju dan sejahtera. Yang penting, kebijakan itu tidak 
bertentangan dengan konstitusi. Baginya, konstitusi 
sudah “harga mati” dan, katanya, dia rela mati demi 
membela konstitusi. 

Itulah Ahok, maka sangat tepat jika buku ini di-
beri judul “Ahok Melawan Arus”. Ahok memang me-
lawan arus besar perpolitikan nasional.

Semoga buku ini bisa menjadi cermin yang bagi 
Anda, para pembaca. Ambillah yang Anda anggap 
positif, dan abaikan yang menurut Anda negatif.

Salam.

Penerbit Media Baca
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BERJALAN LURUS ADALAH 
MELAWAN ARUS

—Ade ArmAndo—
Pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Jakarta

Buku ini mengingatkan kita tentang Ahok yang pem-
berani, tidak mau kompromi, berani mengambil kepu-
tusan yang tidak populer, yang semua dilakukan demi 
kemaslahatan masyarakat.

BILA Anda belajar ilmu politik, biasanya di awal per-
kuliahan		Anda	akan	belajar	sebuah	definisi	terkenal	
tentang “apa itu politik” dari Harold Laswell. Kata 
Laswell, politik adalah persoalan “siapa mendapatkan 
apa, kapan dan bagaimana”.

Dengan	kata	lain,	kalau	kita	ikuti	definisi	itu,	po-
litik pada akhirnya adalah soal sekadar memperebut-
kan kekuasaan. Tidak ada tanggung jawab moral di 
sana. Tidak ada urusan dengan kepentingan masya-
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rakat luas.

Karena itulah politik cenderung dipandang ba-
nyak orang dengan sinis. Ketika orang berlomba- 
lomba berusaha menempati posisi jabatan publik, 
diasumsikan bahwa yang ada di kepala mereka ada-
lah soal apa yang akan ia peroleh dengan kekuasaan 
yang nantinya akan dia miliki. Karena itulah, para po-
litisi dipercaya mempercayai prinsip “tujuan mengha-
lalkan cara”. Segala hal menjadi sah dilakukan selama 
itu diperlukan untuk mencapai kekuasaan.

Dan ketika kekuasaan sudah dicapai, apa yang 
akan dilakukan? Ya sederhana saja: kekuasaan itu 
akan dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasa-
an untuk menguntungkan diri dan kelompok yang 
diwakilinya. Kalaulah seorang pejabat publik berusa-
ha  melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang me-
nawan atau bermanfaat, itu adalah sekadar bagian 
dari sikap “profesional” dia. Kalau dia bisa dipercaya 
sebagai pemimpin atau partai yang bisa menyenang-
kan hati rakyat, dia akan terus bertahan di panggung 
kekuasaan.

Karena itulah politik menjadi tampak kotor dan 
tak bisa diharapkan membawa perbaikan sungguh- 
sungguh bagi masyarakat.  Sistem yang terbentuk 
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ini akan mereproduksi dirinya terus menerus. Orang- 
orang yang bisa masuk ke dalam sistem politik yang 
kotor ini adalah orang-orang yang bersedia meneri-
ma logika dan menyesuaikan diri dengan sistem ko-
tor di mana ia berada. 

Seorang aktivis yang semula berhati bersih pun 
akan tergiur dengan segala macam kenikmatan yang 
ditawarkan sistem kekuasaan, sehingga ia akan me-
ninggalkan hati nurani yang semula mengarahkan-
nya. Aktivis lain akhirnya terpaksa menerima aturan- 
aturan main dalam sistem yang  dimasukinya karena 
ia berutang budi pada pemilik modal yang semula 
membiayai karier politiknya sehingga mencapai po-
sisi yang ia inginkan. Aktivis yang lain lagi terpaksa 
tidak bisa menegakkan idealisme karena merasa ha-
rus berhadapan dengan terlalu banyak orang di ling-
kungannya yang akan menyingkirkannya kalau ia be-
rani berjalan di luar arus utama.

Karena itulah banyak orang skeptis bahwa demo-
krasi akan membawa perbaikan sungguh-sungguh 
bagi kesejahteraan masyarakat luas selama sistem-
nya bertahan. Orang-orangnya mungkin berganti 
tapi logika dan praktik sosialnya bertahan. Karena 
itulah, segolongan orang menganggap sebenar-
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nya kesejahteraan masyarakat  tidak akan sungguh- 
sungguh tercapai kalau tidak ada perubahan total, 
alias revolusi.  

Ahok membuktikan bahwa sikap skeptis sema-
cam itu berlebihan.

Perubahan mendasar bisa terjadi karena kehadir-
an agensi sosial, yaitu manusia-manusia yang dengan 
sumber daya yang dimiliki dan dengan pemikiran re-
fleksifnya	berusaha	mengubah	keadaan.

Ahok adalah contoh seorang politisi yang senga-
ja terjun ke dalam dunia politik dengan kesadaran 
bahwa ia ingin mengubah keadaan yang buruk men-
jadi baik. Ia sadar bahwa politik menentukan sega-
lanya di Indonesia. Kita tidak tahu apa yang menjadi 
sumber komitmen kritisnya itu. Bisa jadi agama, bisa 
jadi pengalaman hidup, bisa jadi yang lain. Tapi yang 
jelas, sejak awal dan kemudian tercermin di sepan-
jang kariernya, ia melandaskan keterlibatan politik-
nya dengan menempatkan kesejahteraan rakyat di 
lapisan  tertinggi.

Itulah yang menjelaskan mengapa ia tidak men-
jadi politisi yang pragmatis dan oportunis. Dalam 
politik, dikenal prinsip “Tidak ada kawan atau musuh 
abadi; yang ada kepentingan abadi”. Ahok, saya per-
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caya, adalah orang yang percaya dengan prinsip itu, 
dalam makna positif. Dia bisa berkawan dengan siapa 
saja, kalau dengan begitu ia bisa memperjuangkan 
kepentingannya: kepentingan untuk memajukan ke-
sejahteraan rakyat.

Tentu saja, untuk bisa melakukan apa yang ia 
lakukan, Ahok memang diuntungkan dengan fakta 
bahwa ia sudah kaya sebelum terjun ke dunia politik. 
Dengan kata lain, urusan kesejahteraan diri dan ke-
luarganya sudah tidak perlu ia pikirkan.  Ia tidak per-
lu silau dengan iming-iming dari mana pun. Ia tidak 
perlu khawatir kehilangan jabatan karena hidupnya 
tidak bergantung pada jabatan. 

Namun apa pun penjelasannya, Ahok adalah 
contoh seorang pemimpin yang memilih jalan yang 
lurus. 

Buku Jeffrie Geovanie yang Anda baca ini mene-
ropong Ahok dalam posisinya sebagai agensi sosial 
itu. Jika saya menggambarkan Ahok sebagai orang 
yang mengambil jalan lurus, penulis buku ini meng-
gunakan istilah “melawan arus”. Dengan kata lain, di 
Indonesia, berada di jalan lurus adalah identik de-
ngan melawan arus, karena bisa jadi terlalu banyak 
politisi yang justru berada di jalur yang salah.
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Buku ini menjadi penting karena penulisnya me-
nyegarkan kembali ingatan kita pada apa yang sudah 
dilakukan Ahok untuk mengembalikan Jakarta ke ja-
lan yang benar. Ini penting karena meski kehadiran 
pemimpin seperti Ahok sangat menentukan bagi 
perkembangan Indonesia ke masa depan, setiap saat 
jalan menuju kemakmuran ini bisa saja terbelokkan 
atau menjalani “u-turn” hanya karena masyarakat  
terlena dalam kebahagiaan dan lalai bertindak untuk 
mencegah kelompok-kelompok yang dirugikan de-
ngan sistem baru yang bersih menyingkirkan Ahok.

Seperti dikatakan, sistem yang ada sebenarnya 
tidak memberi ruang bagi kehadiran orang seperti 
Ahok. Bahwa Ahok sekarang menjadi gubernur bu-
kanlah sesuatu yang normal.  Tapi karena rangkaian 
kebetulan sejarah, Tuhan sudah memberikan kesem-
patan bagi Jakarta untuk memiliki pemimpin penuh 
integritas seperti Ahok.  Bila tidak diperjuangkan 
Ahok bisa kembali ke Belitung. 

Terbagi dalam tiga bagian, buku ini mengingat-
kan kita pada apa saja yang dilakukan Ahok untuk 
membongkar sistem politik yang sudah berurat ber-
akar di Jakarta. Ahok mengambil langkah-langkah 
yang tidak “normal” dalam standar sistem yang ber-
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laku, ia melawan arus yang terus berusaha memper-
tahankan kecurangan dan kerakusan, dan itu dilaku-
kannya semata-mata untuk  menegakkan kebenaran.

Buku ini mengingatkan kita tentang Ahok yang 
pemberani, tidak mau berkompromi, berani meng-
ambil keputusan yang tidak populer, yang semua 
dilakukan demi kemaslahatan masyarakat. Di bagi-
an lain, buku ini menggambarkan Ahok yang seper-
ti koboi penyelamat melawan gerombolan penjahat 
yang menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan 
dirinya, termasuk dengan tuduhan penistaan agama 
dan anti Islam.  Segenap serangan ini seperti diabai-
kan begitu saja oleh Ahok karena ia memang tidak 
membutuhkan pencitraan dan tidak peduli dengan 
kepentingan-kepentingan pragmatis. 

Buku seperti ini mengingatkan kita bahwa bila 
publik DKI tidak bersatu mendukung Ahok, yang rugi 
adalah bukan saja warga DKI melainkan seluruh ma-
syarakat Indonesia. Ahok berusaha mencapai keku-
asaan karena dia tahu itu adalah jalan terbaik untuk 
membantu banyak orang, untuk membela konstitusi 
dan menyelamatkan demokrasi. Dia memang ingin 
menjadi pemimpin, namun bukan untuk kepenting-
an pribadi, melainkan untuk menegakkan jalan ke-
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benaran. Buku ini juga menunjukkan bahwa sikap 
kepemimpinan itu dia pelajari dari, antara lain, Nabi 
Muhammad.

Bila masyarakat Jakarta meninggalkan Ahok, 
yang rugi masyarakat Jakarta dan bangsa Indonesia. 
Bila Ahok tidak lagi menjadi Gubernur DKI, dia bisa 
hidup tenang dan berhenti menjadi politisi. Bila Ahok 
kalah, dunia politik mungkin memang terlalu kotor 
bagi orang sebersih dia. Kalau dia kalah, Jakarta dan 
Indonesia kehilangan dia. Jakarta akan kehilangan se-
orang gubernur yang sudah terbukti melayani rakyat, 
melawan korupsi, membangun secara terencana dan 
rasional,	yang	tegas,	yang	mampu	membangun	fisik	
Jakarta secara indah dan modern, serta yang selalu 
menempatkan kepentingan publik di atas segala- 
galanya. Kalau Ahok kalah, Indonesia akan kehilang-
an kesempatan untuk membuktikan bahwa di negara 
ini seorang pemimpin yang bersih, jujur, pro rakyat 
dan tidak berkompromi bisa menjadi pemimpin.

Ahok sudah menjalankan perannya, melawan 
arus untuk kepentingan rakyat. Sekarang masyarakat 
harus memilih: mendukungnya atau meninggalkan-
nya.[]
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MENEMBUS BATAS 
KELAZIMAN BERPOLITIK

—PengAntAr Penulis—

Ahok	 tidak	mau	menunjukkan	 kemunafikan,	 berma-
nis-manis di hadapan orang yang sesungguhnya tidak 
layak dihormati. 

Ahok hanya menaruh hormat pada orang-orang yang 
memang layak dihormati

MOBILITAS vertikal adalah kenaikan jabatan seseorang 
dalam struktur politik pemerintahan dari yang ren-
dah menuju yang lebih tinggi. Untuk ukuran seorang 
politikus, mobilitas vertikal Basuki Tjahaja Purnama 
yang populer disapa Ahok tergolong paling cepat 
jika dibandingkan dengan umumnya politikus yang 
berkiprah di partai politik. 

Kurang dari satu tahun bergabung dalam partai 
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politik, langsung terpilih menjadi anggota parlemen 
(DPRD). Dan baru kira-kira satu tahun berkhidmad di 
parlemen, ia sudah terpilih menjadi Bupati Belitung 
Timur. Kursi bupati pun hanya ia duduki kurang le-
bih satu tahun, karena tahun berikutnya ia didukung 
untuk menjadi Gubernur Bangka Belitung, meskipun 
belum berhasil karena diduga kuat, ia dicurangi la-
wan-lawan politiknya.

Selain mobilitas yang cepat, Ahok juga berhasil 
menembus batas-batas kelaziman dunia politik yang 
tersegmentasi dalam sekat-sekat agama dan etnis. 
Jangankan di Indonesia, bahkan di negara-negara 
maju yang demokrasinya sudah mapan pun, faktor 
etnis	dan	agama	masih	memiliki	peran	yang	signifi-
kan dalam memengaruhi keterpilihan seorang kan-
didat. 

Sekadar contoh, rakyat Amerika membutuhkan 
waktu ratusan tahun untuk menyadari persamaan 
derajat antara kulit hitam dan kulit putih. Tapi, itu pun 
masih berupaya ditarik kembali oleh Donald Trump, 
miliarder yang menjadi presiden Amerika Serikat ke-
45. Trump mencoba menarik kembali tradisi politik 
ke zaman lampau: diskriminatif dan cenderung me-
lecehkan perempuan. Langkah politik yang membuat 
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Trump menuai protes dari berbagai kalangan. 

Ahok memiliki minoritas ganda yang bagi orang 
lain menjadi hambatan berat dalam berpolitik tapi 
bagi dirinya merupakan tantangan yang harus ia la-
lui dengan prestasi. Minoritas ganda yang dimaksud 
adalah Tionghoa dan Kristen. 

Kesuksesan Ahok, selain ditopang dengan pres-
tasi, juga karena keteladanan. 

Selain berprinsip BTP (bersih, transparan, pro-
fesional)—yang kebetulan sama dengan inisial na-
manya—Ahok juga berpegang pada paradigma 
kepemimpinan yang sulit dicari padanannya. Jika 
kepalanya lurus, yang dibawahnya tidak berani tidak 
lurus. Inilah prinsip walk the talk, melaksanakan apa 
yang dikatakan. Sebagai pejabat negara, Ahok mem-
berikan contoh para aparat di bawahnya.

Untuk saat ini, politik keteladanan merupakan 
fenomena yang langka di tengah perpolitikan bang-
sa kita. Hampir setiap hari kita disuguhi berita-berita 
tindakan asusila, korupsi, dan manipulasi yang dila-
kukan para penguasa, dari tingkat kepala desa hing-
ga pejabat tinggi negara. 

Tragisnya, para koruptor yang mukanya tertang-
kap kamera, pada umumnya tidak menunjukkan mi-
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mik muka penyesalan. Hampir semuanya tersenyum, 
seolah apa yang dilakukannya merupakan tindakan 
biasa-biasa saja, sehingga tidak ada lagi rasa malu.

Banyak kalangan (terutama lawan-lawan politik-
nya) yang menuduh Ahok sebagai pejabat yang tidak 
patut diteladani, hanya karena tindakan dan kata-
-katanya yang kerap terlontar begitu saja. Dianggap 
kasar dan tidak mendidik. Tapi, bagi Ahok dan para 
pendukungnya, tindakan dan ungkapan yang kasar 
itu memang layak untuk mereka yang hobinya me-
nipu rakyat. 

Ahok	tidak	mau	menunjukkan	kemunafikan,	ber-
manis-manis di hadapan orang yang sesungguhnya 
tidak layak dihormati. Ahok hanya menaruh hormat 
pada orang-orang yang memang layak dihormati, 
seperti kepada Buya	 Syafii	Maarif,	 kepada	 Presiden	
Jokowi, dan kepada rakyat yang taat, yang ikut mem-
bantu program-program pemerintah.

Ahok ingin menunjukkan kepada rakyat, atau 
kepada siapa pun bahwa kehormatan hanya diberi-
kan kepada mereka yang berhak dihormati. Meng-
hormati koruptor sama artinya dengan menganjur-
kan rakyat untuk korupsi. Sama dengan mengatakan, 
marilah korupsi karena korupsi kita tetap dihormati. 
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MENEMBUS BATAS KELAZIMAN BERPOLITIK

Betapa rusaknya panggung politik pada saat kehor-
matan diberikan pada mereka yang telah berkhianat 
pada rakyat.

Bagi Ahok, marah kepada koruptor sama artinya 
dengan membantu program pemberantasan korupsi. 
Para koruptor harus dibuat malu di depan umum. Ha-
rus dimarahi bersama-sama agar jera. Keteladanan ti-
dak harus ditunjukkan dengan kesantunan kepada si-
apa pun. Kesantunan dan kemarahan harus diberikan 
secara proporsional, kepada mereka yang memang 
layak untuk menerimanya.

Ahok sering menyampaikan ilustrasi: “Ikan Sal-
mon itu harganya mahal karena berani melawan arus, 
ikan yang mengikuti arus itu murah, karena ikan mati 
pun dapat melakukannya”

Pembaca yang budiman, buku ini sengaja ditulis 
untuk menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa 
berpolitik tidak harus mengikuti arus. Semoga ber-
manfaat.

Jakarta, Februari 2017

JG
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BAGIAN PERTAMA

PERILAKU POLITIK 
ANOMALI

Kalau kita cermati, Perilaku politik Ahok secara umum bisa kita sebut 
sebagai anomali karena ia “menyimpang” dalam banyak hal.
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1
NALAR POLITIK 

KONTROVERSIAL

Ahok dinilai kontroversial, mengabaikan etika dan 
moral karena banyak kalangan melihatnya secara ti-
dak proporsional.

AHOK menjadi salah satu tokoh politik yang sa-
ngat populer. Pupularitasnya antara lain dipicu oleh 
tindakan- tindakannya (termasuk gaya bicaranya) 
yang dinilai kontroversial, melawan arus besar, teru-
tama dalam hal kepantasan etika dan moral dalam 
berpolitik. Bagaimana kita bisa memahami langkah 
politik Ahok secara proporsional? Salah satunya de-
ngan kerangka nalar politik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
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nalar diartikan sebagai pertimbangan tentang baik 
buruk dan sebagainya; akal budi; atau aktivitas yang 
memungkinkan seseorang berpikir logis. Nalar politik 
berarti nalar yang mendasari pemikiran dan langkah- 
langkah atau tindakan-tindakan yang berhubungan 
dengan kebijakan-kebijakan politik.

Setiap pemikiran yang dikemukakan seseorang, 
atau setiap tindakan yang dilakukan seseorang, pasti 
memiliki landasan atau latar belakang yang mendo-
rongnya. Pada saat landasan atau latar belakang itu 
dibangun di atas logika yang benar maka di situlah 
kita bisa mengatakan bahwa pemikiran dan atau tin-
dakan itu memiliki nalar yang benar. Artinya nalar 
pemikiran atau tindakan bisa dikatakan benar pada 
saat latar belakang dari sebuah pemikiran atau tin-
dakan berada dalam satu garis lurus dengan fungsi 
yang diinginkan.

Dalam kategori yang praktis kita sering membe-
dakan antara alat dan tujuan. Alat adalah satu hal se-
mentara tujuan adalah hal yang lain. Dalam politik, 
pada saat antara alat dan tujuan tidak berkesesuaian 
niscaya terdapat kesalahan nalar di dalamnya. Kesa-
lahan nalar biasanya kita sebut dengan fallacy (buah 
pemikiran yang keliru). 
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Selain keselarasan alat dan tujuan, kesalahan na-
lar (fallacy) juga sering terjadi pada saat kita mela-
kukan judgement (penilaian) terhadap suatu tindakan 
tanpa melihat dalam konteks apa tindakan itu dila-
kukan. Ada sebab, ada akibat. Melihat akibat dengan 
mengabaikan sebab dan konteksnya adalah fallacy. 
Sama seperti kita melihat satu kejadian dengan me-
nimpakan sebab pada pihak yang sebenarnya bukan 
menjadi penyebab dari kejadian itu.

Bagaimana kita bisa memahami cara berpikir dan 
langkah politik Ahok? Di sinilah dibutuhkan nalar po-
litik yang benar. Ahok dinilai kontroversial, menga-
baikan etika dan moral karena banyak kalangan me-
lihatnya tidak secara proporsional.

Dalam perspektif nalar politik, kita meniscaya-
kan keselarasan tak hanya antara alat dan tujuan, tapi 
juga antara fakta (realitas) dengan cara bertindak 
yang sesuai. Jika ada ungkapan yang mengatakan, 
“setiap tempat membutuhkan kata-kata yang tepat 
dan setiap kata-kata membutuhkan tempat yang te-
pat” pada dasarnya itulah yang kita sebut dengan na-
lar yang benar.

Kita selalu mengatakan bahwa persoalan Jakarta 
di samping memiliki kompleksitas yang luar biasa, ke-
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rusakannya juga memasuki stadium yang luar biasa. 
Segala bentuk kejahatan ada di Jakarta, dari tindak 
pidana ringan (tipiring) seperti mengemis, merokok, 
dan membuang sampah bukan pada tempatnya, 
hingga yang masuk kategori luar biasa seperti penya-
lahgunaan narkoba dan penyalahgunaan uang nega-
ra dan jabatan (korupsi) dalam jumlah besar. 

Jika ingin membereskan Jakarta maka dibutuh-
kan langkah-langkah yang luar biasa. Sesuatu yang 
sudah memasuki tahap luar biasa, tidak akan selesai 
dengan cara-cara yang biasa. Inilah nalar politik yang 
digunakan Ahok dalam memimpin Jakarta. Maka ke-
tika kita melihat Ahok dengan cara yang biasa, sudah 
bisa dipastikan kita akan cenderung menyalahkan-
nya. Menganggapnya mengabaikan kesantunan da-
lam berpolitik.

Penilaian kesantunan tidak bisa ditelakkan pada 
ruang hampa. Kesantunan berpolitik harus diletakkan 
dalam ruang politik dengan seluruh problem yang 
ada di dalamnya. Di Jakarta misalnya, pada saat la-
wan-lawan politik Ahok berusaha melengserkannya 
dengan berbagai cara, termasuk dengan mempera-
lat isu agama dan melemparkan kotoran binatang ke 
arah gedung DPRD DKI Jakarta, maka sangat wajar 
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jika Ahok kemudian menghadapinya juga dengan 
cara-cara yang luar biasa.

Pada saat Ahok menemukan penyalahgunaan 
anggaran (korupsi) pada APBD 2014, dan potensi ko-
rupsi yang luar biasa dalam RAPBD 2015, maka sa-
ngat wajar jika Ahok berupaya mencegahnya dengan 
cara yang juga luar biasa. Untuk menghadapi para 
perampok uang rakyat, tidak diperlukan cara-cara 
yang santun, demikian cara Ahok berargumen.

“Gak peduli jika gue dikatain kafir,	yang	penting	
rakyat gue gak ditindas sama orang yang ngaku-nga-
ku beragama,” demikian tegas Ahok. Dalam banyak 
kesempatan, mantan Bupati Belitung Timur ini selalu 
berprinsip untuk mengutamakan kepentingan rakyat, 
dan ketaatan pada konstitusi. Bahwa pada saat mem-
pertahankan prinsip itu, Ahok sering dinilai kurang 
sopan, hal itu lebih karena ia dilihat bukan dalam ke-
rangka politik yang proporsional.
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2
PERILAKU POLITIK ANOMALI 

Ahok tidak pernah mau menerima imbalan dari pihak 
mana pun kecuali gaji yang ia terima secara resmi. 
Kebiasaan yang “tidak biasa” ini sudah ia lakoni sejak 
belum ada undang-undang yang melarang gratifikasi.

MENURUT Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ano-
mali berarti ketidaknormalan; penyimpangan dari 
yang normal. Secara terminologis, anomali diartikan 
sebagai suatu keganjilan, keanehan atau penyim-
pangan dari yang biasa atau dari keadaan normal 
yang berbeda dari kondisi mayoritas. 

Anomali merupakan fenomena yang bisa terja-
di dalam banyak kasus (cabang ilmu pengetahuan), 
misalnya dalam kondisi cuaca, suhu udara dan arah 
angin (meteorologi dan geofisika),	dalam	kondisi	fisik	
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dan kejiwaan seseorang (psikologi), dalam penyim-
pangan harga-harga (ekonomi), dalam perubahan 
sosial dan masyarakat (sosiologi), dan dalam Perilaku 
politik seseorang (politik).

Contoh, kondisi cuaca disebut anomali jika ba-
nyak turun hujan pada bulan-bulan musim kemarau 
(di daerah tropis seperti Indonesia biasanya antara 
April-September); atau seseorang yang karena se-
rangan penyakit tertentu secara medis usianya di-
perkirakan kurang dari setahun ternyata bisa survive 
hingga puluhan tahun; dan sebagainya.

Secara politik bisa disebut anomali ketika terda-
pat penyimpangan dari kelaziman dan aksioma atau 
norma politik yang sudah berlaku secara umum. Mi-
salnya, jika terdapat pemimpin yang memiliki keku-
asaan absolut tapi bersih dari korupsi maka ia dise-
but anomali karena secara umum terdapat aksioma 
politik bahwa kekuasaan itu cenderung korup, tetapi 
kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut 
(power tends to corrupt but absolute power corrupts 
absolutely). Karena aksioma yang berasal dari nega-
rawan Inggris Lord Acton (1834-1902) ini sudah di-
percaya kebenarannya maka penyimpangan atas ak-
sioma ini bisa disebut anomali.
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Kalau kita cermati, Perilaku politik Ahok seca-
ra umum bisa kita sebut sebagai anomali karena ia 
“menyimpang” dalam banyak hal. Misalnya, sebelum 
menjadi populer seperti sekarang, Ahok pernah ter-
pilih menjadi Bupati di Belitung Timur, salah satu Ka-
bupaten di Provinsi Bangka Belitung yang mayoritas 
penduduknya Muslim. 

Keterpilihan Ahok menjadi anomali karena pada 
umumnya penduduk akan memilih pemimpin yang 
seagama dengan dirinya, apalagi masih terdapat 
pula keyakinan bahwa bagi seorang Muslim haram 
hukumnya memilih pemimpin non-Muslim. Ahok 
adalah pemimpin non-Muslim yang terpilih bebera-
pa kali (satu kali untuk mengisi kursi DPRD, satu kali 
untuk kursi Bupati, dan satu kali untuk kursi DPR RI) 
dalam masyarakat (daerah pemilihan) yang mayoritas 
Muslim.

Selama menjadi anggota DPR RI, Ahok tidak per-
nah memanfaatkan uang negara seperti uang reses 
di luar peruntukannya. Jika terdapat sisa dari uang 
yang diterima (karena tidak ada lagi kegiatan yang 
harus dibiayai dari uang negara) maka uang itu akan 
ia kembalikan ke kas negara. 

Selain itu, selama menjadi pejabat negara, Ahok 
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tidak pernah mau menerima imbalan dari pihak mana 
pun kecuali gaji yang ia terima secara resmi. Kebiasa-
an yang “tidak biasa” ini sudah ia lakoni sejak belum 
ada undang- undang yang melarang gratifikasi.	

Ketika memimpin provinsi DKI Jakarta (baik seba-
gai Wakil Gubernur yang mendampingi Joko Wido-
do, atau sebagai Gubernur), anomali Ahok kian ba-
nyak diketahui publik karena selain ia selalu merekam 
dan mengunggahnya ke media sosial youtube setiap 
rapat yang ia lakukan bersama jajaran dan staf-staf-
nya—terutama rapat-rapat yang akan memutuskan 
hal-hal krusial—ia juga selalu menjadi sorotan media. 
Apa pun yang Ahok lakukan saat ini, tidak pernah lu-
put dari incaran mata kamera dan liputan media.

Di antara anomali Ahok yang banyak menjadi 
sorotan publik adalah kebiasaannya mengumbar ke-
marahan di muka umum. Ada norma yang berlaku 
secara umum bahwa pemimpin adalah teladan bagi 
masyarakatnya. Karena itu, pemimpin pada umum-
nya akan selalu menunjukkan kesantunan dalam ber-
tutur kata dan berperilaku terutama pada saat berada 
di muka umum. 

Norma (pemimpin harus santun) tidak berla-
ku bagi Ahok. Baginya, tidak ada kesantunan yang 
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harus ia tunjukkan di hadapan orang-orang yang 
dianggapnya koruptor dan perampok uang rakyat. 
Menurut Ahok, kemarahan adalah “kesantunan” bagi 
orang-orang yang dianggapnya jahat.

Dan anomali paling kontroversial yang pernah 
ditempuh Ahok adalah perlawanannya terhadap 
lembaga legislatif (DPRD DKI). Dalam norma yang 
umum, yang memiliki fungsi kontrol (fungsi penga-
wasan) adalah lembaga legislatif, dan yang dikontrol 
adalah lembaga eksekutif sebagaimana diatur dalam 
konstitusi negara (UUD 1945). 

Ahok membalik fungsi itu, sebagai Gubernur (pe-
jabat eksekutif) ia mengontrol legislatif (DPRD DKI) 
dengan cara mengoreksi total APBD yang diajukan 
DPRD dan menandai satu per satu mata anggaran 
yang diduga kuat menjadi lahan korupsi. APBD yang 
ia koreksi itu tidak ia kembalikan ke DPRD untuk di-
sahkan, malah ia setorkan langsung ke Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri), dan melaporkan ke-
mungkinan terjadinya korupsi ke Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK). 

Secara prosedural, Ahok dianggap salah, tetapi 
ia sengaja melakukan itu karena tidak mau berkom-
promi atau bernegosiasi dengan DPRD yang diang-

AHOK MELAWAN ARUS (13X19,5_OK) isi set4.indd   37 06-Feb-17   10:39:06 AM



38

JEFFRIE GEOVANIE

gapnya menjadi sarang korupsi. Dan sejarah mem-
buktikan bahwa perlawanan yang dilakukan Ahok itu 
mendapat dukungan publik. Publik punya mata hati 
yang tajam, yang mampu membedakan mana yang 
benar dan mana yang salah.
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KEKEJAMAN YANG POSITIF

Kekejaman yang positif adalah yang digunakan untuk 
menjaga kedisiplinan, untuk menegakkan keadilan.

DALAM debat kandidat gubernur DKI Jakarta yang di-
selenggarakan oleh KPU DKI Jakarta, ada kandidat 
yang secara tegas mengecam pemimpin yang selalu 
mencurigai dan mengancam rakyatnya. Rakyat harus 
dirangkul dan diberdayakan, bukan diancam.

Meskipun tanpa menyebut nama, kritik itu de-
ngan jelas ditujukan pada Basuki Tjahaja Purnama 
alias Ahok.

Banyak yang mengatakan, sebagai gubernur, 
Ahok memang kejam. Ahok kejam terhadap siapa 
pun yang dianggap tidak bisa bekerja dengan benar. 
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Untuk para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan 
pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta yang meng-
abaikan tugas-tugasnya, yang mempermainkan atur-
an main sehingga menelantarkan warganya.

Kekejaman Ahok terkenal karena ia tak segan-
-segan meluapkan kemarahan di depan umum, ter-
masuk membentak stafnya yang dianggap salah. 
Ahok tidak segan-segan mengeluarkan sanksi hu-
kuman atau bahkan pemecatan.

Tapi perlu dicatat, sebagai pimpinan, pada da-
sarnya Ahok tetap bersikap proporsional. Artinya ia 
bersikap kejam untuk yang nakal dan tidak becus 
bekerja, tapi ia juga pemurah untuk PNS yang taat 
aturan main dan bisa bekerja dengan baik. Sebagai 
penghargaan pada mereka yang mampu bekerja de-
ngan baik, maka secara umum Ahok menetapkan re-
munerasi yang relatif tinggi untuk PNS DKI Jakarta.

Perilaku Ahok mengingatkan kita pada kata-kata 
salah seorang motivator, Mario Teguh, yang me-
ngatakan, “lebih baik dikira kejam saat memajukan 
kebaikan, daripada dikira penyayang tapi menyem-
bunyikan ketidakjujuran.” Artinya, kekejaman bisa 
konstruktif ketika diterapkan sesuai kebutuhannya.

Kekejaman bisa positif, sebaliknya rasa sayang 

AHOK MELAWAN ARUS (13X19,5_OK) isi set4.indd   40 06-Feb-17   10:39:06 AM



41

KEKEJAMAN YANG POSITIF

bisa sangat negatif. Kekejaman yang positif adalah 
yang digunakan untuk menjaga kedisiplinan, untuk 
menegakkan keadilan. Penerapan hukuman mati 
adalah salah satu contoh yang banyak menjadi so-
rotan. Hukuman ini dinilai kejam, tak berperikemanu-
siaan, dan melanggar hak-hak asasi manusia (HAM) 
karena tidak memberikan hak hidup pada seseorang 
pelanggar hukum.

Karena melanggar HAM itulah, ada sejumlah 
negara yang sudah menghapus hukuman mati dan 
menggantinya dengan hukuman seumur hidup atau 
yang setara dengannya. Tapi masih banyak juga ne-
gara-negara yang tetap memberlakukan hukuman 
mati termasuk Amerika Serikat dan Indonesia.

Jika kekejaman bisa bernilai positif maka rasa ka-
sih sayang pun bisa bernilai negatif, misalnya pada 
saat memberikan rasa kasih sayang pada orang yang 
tidak tepat. Kepada para pelanggar hukum, penerap-
an kasih sayang bukanlah solusi yang tepat, malah 
sebaliknya menjadi negatif karena bisa mengenak-
kan mereka yang melanggar hukum. Pemberian hu-
kuman kepada para pelanggar hukum dinilai kejam 
tidak apa-apa. Bahkan bisa menjadi keharusan ka-
rena kekejaman bisa menimbulkan efek jera kepada 
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para pelanggar hukum.

Kekejaman Ahok, jika bisa dikatakan demikian, 
adalah sebagai upaya untuk menegakkan aturan 
main, dan cara ini dinilai tepat untuk diterapkan di 
Jakarta, wilayah yang sudah terkenal sebagai tempat 
berkumpulnya para bandit dan preman. Jika meme-
rintah Jakarta bisa dilakukan dengan penuh kelem-
butan dan kasih sayang, tentu Ahok akan melaku-
kannya, tapi nyatanya Jakarta butuh ketegasan sikap, 
butuh nyali besar karena yang dihadapi adalah para 
preman, para bandit yang siap merampok uang rak-
yat kapan saja.

Menghadapi para bandit, Ahok tidak butuh basa 
basi, ia harus tegas. Dan untuk ketegasan sikapnya 
itu Ahok tidak takut dibenci orang. “Dibenci orang 
karena kita melanggar aturan, baru kita takut. Kalau 
kita dibenci orang karena menegakkan aturan, ber-
arti orang yang membenci kita adalah orang yang 
melanggar aturan.” 

Itulah Ahok, cara berpikirnya rasional. Ia menya-
dari betul bahwa setiap sikap yang ia tunjukkan di 
hadapan publik ada risikonya. Sering tampak marah- 
marah, risikonya pasti ada yang membenci. Tapi biar-
lah publik tahu kanapa dia marah-marah. Kemarah-
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an yang timbul karena ia menyaksikan pelanggarah 
hukum di depan mata, maka itulah kemarahan yang 
sudah seharusnya.

Rakyat harus mendapatkan pelayanan yang baik, 
itulah prinsipnya. Maka ia akan marah kepada dok-
ter yang menelantarkan pasien hanya karena tidak 
mampu membayar; dan ia juga akan marah pada 
para staf Pemda yang tak bisa melayani warganya 
dengan biak.

Ahok ingin membuktikan anggapan banyak 
orang bahwa pejabat pasti korup, pejabat tidak per-
nah bekerja benar-benar untuk rakyat, itu salah. Stig-
ma itulah yang akan dilawan Ahok, dan dia siap diuji 
bahwa sikapnya yang keras, tampak “kejam” kepa-
da staf, merupakan sikap yang benar, karena hanya 
dengan cara itulah ia ingin menerapkan terapi yang 
tepat untuk birokrasi Jakarta yang sarat korupsi dan 
bertele-tele dalam melayani kebutuhan masyarakat.
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4
MENGGUSUR UNTUK 

KEMASLAHATAN

Penggusuran mungkin bisa diibaratkan seperti kemo-
terapi yang sangat menyakitkan tapi tetap harus di-
lakukan untuk menyembuhkan, atau setidaknya bisa 
menumbuhkan harapan untuk sembuh.

KATA “gusur” pernah menimbulkan trauma bagi Presi-
den Joko Widodo. Pasalnya, saat masih kanak-kanak, 
rumah orang tuanya yang berada di pinggir kali di-
gusur hingga memaksa Jokowi kecil dan kedua orang 
tuanya pindah ke kontrakan lain. Pada era rezim Orde 
Baru, menggusur sudah identik dengan tindakan se-
wenang-wenang penguasa yang menyengsarakan 
rakyat kecil.
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Pengalaman masa kecil itulah antara lain yang 
membuat Jokowi sangat berhati-hati dalam me-
ngeluarkan kebijakan yang berimplikasi pada upaya 
“memindahkan penduduk” dari satu tempat ke tem-
pat lainnya, termasuk pada saat memindahkan peda-
gang kaki lima (PKL) baik pada saat menjadi Walikota 
Kota Solo maupun pada saat menjadi Gubernur DKI 
Jakarta.

Dalam merelokasi penduduk, Jokowi menggu-
nakan	filosofi	“memangku”.	Siapa	pun,	pada	saat	di-
pangku, pasti merasa nyaman. Tapi, cara-cara yang 
dilakukan Jokowi di DKI Jakarta, tidak dipakai oleh 
suksesornya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 
Maklum, Ahok bukan orang Jawa yang lemah lem-
but. Ahok lahir dan besar di Gantung, Belitung, de-
ngan budaya yang sama sekali berbeda dengan Jawa.

Untuk sebagian kalangan, cara-cara yang di-
tempuh Ahok cenderung kasar, seolah-olah seperti 
menyengaja mencari musuh. Maka pada saat melan-
jutkan kebijakan Jokowi untuk merelokasi penduduk 
yang berada di sekitar bantaran Kali Ciliwung, Ahok 
tak segan-segan melakukan penggusuran. Setelah 
warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, yang menja-
di korban penggusuran ala Ahok berikutnya adalah 
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warga Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Banyak protes keras ditujukan pada Ahok. Man-
tan Bupati Belitung Timur ini dianggap bertindak la-
yaknya penjajah yang mengusir warga dari kampung 
yang ditinggalinya secara turun temurun. Yang me-
lakukan protes tidak hanya warga yang tergusur, tapi 
juga warga dari tempat lain yang ikut berempati, dan 
(terutama) para aktivis lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) yang memang sudah terbiasa mengadvokasi 
warga (masyarakat sipil) yang menjadi korban kebi-
jakan pemerintah.

Tapi bukan Ahok kalau mundur saat diprotes. 
Ia tetap bergeming walau kebijakannya digugat ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan kalah. 
Ahok tetap merasa yakin tindakannya sudah benar. 
Keyakinannya bukan tanpa alasan. Sejak warga Kam-
pung Pulo direlokasi ke Rumah Susun Jatinegara Ti-
mur, sudah tidak ada lagi keluhan tentang banjir, juga 
peringatan dini pada saat air di Bendungan Katulam-
pa naik tinggi.

Jajak pendapat melalui telepon yang dilakukan 
Litbang Kompas 14-15 November 2015 terhadap 
461 responden yang dipilih secara acak dari pemilik 
telepon yang berdomisili di DKI Jakarta menunjuk-
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kan bahwa warga kota Jakarta sekarang dinilai lebih 
siap menghadapi banjir dibandingkan dengan ta-
hun-tahun sebelumnya. Artinya, kebijakan-kebijakan 
Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi bencana ban-
jir dinilai sudah tepat walaupun masih menyisakan 
sejumlah masalah.

Setiap kebijakan pemerintah sudah tentu hampir 
selalu ada efek negatifnya, apalagi kebijakan peng-
gusuran rumah-rumah warga yang bisa menyebab-
kan penderitaan seketika bagi para korbannya. 

Namun, ibarat meminum obat, rasa pahit seke-
tika itu sama sekali tidak sebanding dengan kesem-
buhan yang menjadi efek positifnya. Penggusuran 
mungkin bisa diibaratkan seperti kemoterapi yang 
sangat menyakitkan tapi tetap harus dilakukan untuk 
menyembuhkan, atau setidaknya bisa menumbuh-
kan harapan untuk sembuh.

Seperti kemoterapi yang belum tentu bisa me-
nyembuhkan penyakit kanker secara total, reloka-
si warga juga belum tentu bisa mengatasi masalah 
secara menyeluruh. Warga yang sudah pindah ke 
tempat baru, mungkin saja di antaranya masih tetap 
menghadapi masalah. 

Begitu juga dengan ancaman banjir yang ten-
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tu akan tetap ada meskipun bantaran kali Ciliwung 
sudah dibersihkan dari pemukiman warga. Tapi ya-
kinlah, meskipun caranya mungkin menyakitkan, jika 
tujuannya untuk kebaikan yang lebih luas, kebijakan 
relokasi tidak ada salahnya dilakukan.

Penggusuran, atau bahasa yang lebih halus, re-
lokasi, mutlak harus ditentang pada saat tidak bertu-
juan untuk kemaslahatan (kebaikan), misalnya dilaku-
kan untuk tujuan membangun mal, hotel, apartemen 
mewah, atau resort, yang sama sekali tidak bisa di-
nikmati oleh warga yang tergusur. 

Zaman boleh saja berganti, cara-cara penggusur-
an ala Orde Baru ini masih tetap ada hingga saat ini, 
terutama di daerah-daerah yang kepala daerahnya 
berambisi mengejar peningkatan pendapatan asli 
daerah (PAD) tanpa mempedulikan nasib warganya.

Apakah penggusuran ala Ahok bisa disamakan 
dengan penggusuran ala Orde Baru? Semua orang 
bebas menilai. Ada kalangan yang menganggapnya 
lebih buruk dari cara-cara yang ditempuh Orde Baru, 
tapi ada juga yang menilai jauh lebih baik atau bah-
kan tidak bisa dibandingkan karena tujuannya yang 
berbeda.

Yang pasti, dalam sejumlah jajak pendapat me-
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ngenai kinerja Ahok, secara umum nilainya bagus. 
Ahok menggusur untuk kemaslahatan, memindah-
kan mereka yang berada di tempat tidak layak huni 
ke tempat yang lebih manusiawi. 
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5
PEMBERANI DAN TIDAK MAU 

KOMPROMI

Kita butuh sosok pemimpin seperti Ahok yang sela-
lu bicara terus terang, yang bisa marah seketika pada 
saat melihat ketidakberesan.

SEORANG pemimpin bisa lahir kapan saja, tanpa di-
duga-duga. Siapa yang bisa menduga, misalnya, 
Joko Widodo tiba-tiba terpilih menjadi Presiden RI, 
sementara banyak tokoh lain yang jauh lebih popular 
karena sudah bertahun-tahun mengampanyekan diri 
ternyata tidak kunjung terpilih.

Tapi sosok pemimpin seperti apa yang sebenar-
nya lebih dibutuhkan bangsa ini? Menurut saya, Basu-
ki Tjahaja Purnama yang populer disapa Ahok adalah 
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(salah satu) sosok yang dibutuhkan bangsa ini. Ke-
mampuannya bersikap independen, tanpa kompro-
mi, terutama saat berhadapan dengan kepentingan 
partai politik yang cenderung menyandera, membu-
at Ahok memiliki kualitas yang berbeda dari pemim-
pin-pemimpin lainnya.

Sejak Presiden Soeharto lengser hingga saat ini, 
belum ada sosok Presiden RI yang benar-benar inde-
penden dan terbebas dari kepentingan partai politik. 
Bahkan Presiden Joko Widodo yang pada awalnya 
berkomitmen untuk tidak berkompromi dengan par-
tai-partai akhirnya toh “menyerah” dan mengakomo-
dasi kepentingan partai-partai yang tergabung da-
lam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Barangkali hanya Presiden Abdurrahman Wahid 
(Gus Dur) yang sedikit independen meskipun ia sen-
diri berasal dari partai politik. Gus Dur mampu me-
lawan kepentingan partai-partai yang tidak sejalan 
dengan dirinya. Tapi sayangnya, perlawanan Gus Dur 
itu berujung pada pemakzulan dirinya.

Mungkin karena belajar dari kasus Gus Dur itu-
lah, presiden-presiden berikutnya lantas melakukan 
banyak kompromi. Koalisi digalang sebesar-besarnya 
di parlemen untuk memberikan dukungan penuh 
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pada presiden. Tak peduli apakah partai yang diajak 
berkoalisi memiliki visi dan misi yang sama atau tidak. 
Bahkan yang memiliki kecenderungan ideologi yang 
berbeda pun tetap diajak dalam satu koalisi.

Hasilnya apa? Presiden tersandera kepentingan 
partai-partai. Pada saat hendak mengambil kepu-
tusan, termasuk yang sangat krusial dan berkaitan 
langsung dengan kepentingan rakyat, presiden selalu 
ragu-ragu. Pertimbangan politik selalu dikedepankan 
dan dianggap lebih penting dari aspirasi dan kepen-
tingan rakyat.

Akibat dari pembentukan koalisi kompromistis 
itulah, selain menyandera presiden, juga ada partai 
yang bersikap mendua. Kakinya berpijak di ranah 
koalisi pemerintah, namun pandangan-pandangan 
politiknya bertentangan dengan pemerintah (oposi-
si). Karena itulah, muncul istilah yang sangat popular, 
“koalisi rasa oposisi”. Artinya memang ada partai 
yang “menikmati” kursi kabinet namun kader-kader-
nya yang ada di parlemen hampir selalu tidak sejalan 
dengan pemerintah.

Praktik politik dua kaki ini merupakan preseden 
buruk, baik bagi partai politik yang bersangkut-
an maupun bagi pemerintah. Secara sistemik, sikap 
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partai semacam itu bisa menghambat proses demo-
kratisasi. Sikapnya tidak elegan. Ibarat kata pepatah, 
hanya mau makan nangka (manisnya) tanpa mau ter-
kena getahnya (pahitnya). Secara etis, sikap seperti ini 
tidak bisa dibenarkan.

Akibat dari sikap para presiden yang kompromis-
tis itulah, negeri ini sulit melakukan akselerasi pem-
bangunan. Penyebabnya karena kebijakan-kebijakan 
pembangunan dari pemerintah selalu mendapatkan 
kritikan atau bahkan penolakan dari parlemen, ter-
masuk dari kader-kader partai koalisi.

Karena itulah kita butuh sosok pemimpin seper-
ti Ahok yang pemberani dan tidak mau kompromi. 
Dalam banyak kesempatan, Ahok selalu menegaskan 
akan tetap membela Pancasila dan UUD 1945 walau-
pun risikonya harus mati. 

Banyak partai politik berkomitmen menjunjung 
tinggi Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam prak-
tiknya, boleh dikatakan masih nol. Pada saat terjadi 
kasus penistaan agama atau penistaan mazhab su-
atu agama, partai-partai diam seribu bahasa. Par-
tai-partai mencari selamat dan cenderung memberi 
dukungan pada penistaan itu. Komitmen menjunjung 
tinggi Pancasila dan UUD 1945 hanya jadi komoditas 
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politik dari partai-partai.

Kita butuh sosok pemimpin seperti Ahok yang 
selalu bicara terus terang, yang bisa marah seketika 
pada saat melihat ketidakberesan. Ahok menjadi sim-
bol pemimpin dengan karakteristik yang khas, yang 
sangat dibutuhkan Indonesia saat ini. 

Keanekaragaman suku, bahasa, budaya, dan aga-
ma satu sisi membawa berkah karena Indonesia men-
jadi negara yang kaya budaya, kaya nuansa, dan war-
na warni yang indah. Tapi di sisi lain, keragaman itu 
kerap menjadi pemicu gesekan, baik berupa gesekan 
fisik	hingga	politik.

Banyak kasus warga negara terusir dari kam-
pungnya sendiri. Ia dinistakan, semata-mata karena 
memiliki keyakinan yang berbeda dengan mayori-
tas penduduk yang ada di kampung itu. Suatu sikap 
yang disadari atau tidak telah mengoyak keutuhan 
bhineka tunggal ika, dan mencampakkan Pancasila 
dan UUD 1945 yang memberi hak pada setiap warga 
negara untuk beragama dan berkeyakinan.

Terlalu banyak masalah yang dihadapi negeri ini. 
Untuk membenahinya dibutuhkan pemimpin yang 
benar-benar tanpa kompromi seperti Ahok. Memiliki 
komitmen tinggi menjaga konstitusi, pemberani, dan 
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bersih dari korupsi. Siapa dia? Bisa Ahok sendiri, bisa 
juga orang lain yang memiliki sifat dan sikap yang 
sama seperti Ahok.
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BERANI MENGAMBIL 

KEPUTUSAN TIDAK POPULER

Para pejabat yang memerintah dengan semata-mata 
untuk “menyenangkan” rakyatnya, dengan mengam-
bil keputusan-keputusan yang menguntungkan se-
ketika, inilah pejabat yang tidak punya nyali sebagai 
pemimpin.

SYARAT mutlak menjadi pemimpin, selain memiliki 
kemampuan kongnitif (ilmu yang memadai), yang ti-
dak kalah penting adalah memiliki keberanian yang 
berada di atas rata-rata, karena pada saat memimpin 
akan ada tantangan yang harus dihadapi, dari yang 
ringan hingga yang paling berat. Para pengecut tidak 
akan mampu menghadapinya.

Pada saat warga di sekitar jalan Fatmawati, Jakar-
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ta Selatan, menolak keras pembangunan Mass Rapid 
Transit (MRT) yang dianggap menciptakan kawasan 
kumuh, Ahok tetap bersikukuh dengan mengatakan: 
“Sekarang saya mau pentingkan seluruh DKI bukan 
sekelompok yang memilih saya. Anda tidak mau me-
milih saya silakan. Sumpahin saja tujuh turunan tidak 
usah pilih saya. Saya juga rela.”

Menurut Ahok, ada dua tantangan untuk mengu-
rus Jakarta, pertama adalah mempunyai nyali untuk 
mengambil keputusan, mengeksekusi masalah yang 
terjadi seperti dalam mengatasi kemacetan atau da-
lam mengatasi banjir, dan (kedua) tak tergoda suap. 

Mengambil keputusan bukan perkara mudah, 
apalagi bagi seorang pemimpin dengan jutaan rak-
yat yang dipimpinnya. Keputusan apa pun yang akan 
diambil seorang pemimpin akan berdampak—baik 
langsung maupun tidak langsung—terhadap kehi-
dupan sehari-hari rakyat yang dipimpinnya.

Dampak itulah yang akan menjadi pertimbangan 
utama sebelum kebijakan diputuskan. Idealnya, seti-
ap keputusan berdampak positif. Dalam praktik, tak 
selamanya begitu, termasuk keputusan-keputusan 
yang dianggap baik. Yang dianggap baik di atas ker-
tas, bisa jadi buruk saat dieksekusi di lapangan.
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Contoh yang paling gamblang, selain dalam ka-
sus mengatasi kemacetan dan banjir, adalah kepu-
tusan untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak 
(BBM), di atas kertas sangat baik karena pertama, un-
tuk mencegah subsidi salah sasaran, yang seharusnya 
diberikan pada kaum miskin yang benar-benar mem-
butuhkannya, bukan kepada para pemilik kendaraan 
bermotor yang pasti bukan dari kelompok miskin.

Kedua,	untuk	memberi	 ruang	fiskal	yang	cukup	
agar rencana pembangunan yang sudah diputuskan 
bisa dijalankan sehingga pada saat pembangunan 
sudah rampung, misalnya pembangunan jalan, pe-
labuhan, bandar udara, dan fasilitas-fasilitas umum 
lainnya, dampak positifnya bisa dinikmati masyarakat 
dalam jangka waktu yang panjang.

Tapi dalam praktik, karena kebijakan ini membu-
at harga-harga kebutuhan pokok melambung, rakyat 
menjerit, kemiskinan bertambah karena makin ba-
nyak yang tidak mampu membeli kebutuhan pokok. 
Artinya, dalam jangka pendek pengurangan subsidi 
BBM berdampak buruk, tapi dalam jangka panjang 
berdampak positif karena alih fungsi subsidi bisa 
membuat pembangunan berjalan lebih baik.

Dalam lingkup ibu kota Jakarta, keputusan untuk 
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menertibkan bantaran sungai dari pemukiman liar 
dan kumuh, di atas kertas sangat baik karena dengan 
begitu, bahaya banjir bisa diatasi, lingkungan di ping-
giran sungai menjadi bersih dan nyaman, enak di-
pandang dan bahkan bisa dijadikan tempat rekreasi.

Tapi dalam praktik, karena banyak kaum miskin 
tergusur dari rumah-rumah yang mereka huni ber-
tahun-tahun, menimbulkan masalah sosial baru di 
ibukota, pemerintah terbebani untuk membangun 
hunian baru yang layak bagi mereka. Sementara itu, 
untuk menempati hunian baru dibutuhkan biaya 
yang cukup dan ternyata tidak semua yang tergusur 
mampu membayarnya.

Dampak positif penertiban bantaran sungai tidak 
bisa dirasakan seketika tapi membutuhkan jangka 
waktu yang panjang, sementara dampak negatifnya 
langsung dirasakan seketika. Inilah tantangan yang 
dihadapi siapa pun yang memimpin kota Jakarta.

Maka, keberanian mengambil keputusan yang ti-
dak populer untuk mendapatkan keuntungan jangka 
panjang dengan harus melewati kerugian-kerugian 
jangka pendek hanya bisa dilakukan oleh para pe-
mimpin bernyali. Banyak pemimpin, atau lebih te-
patnya pejabat, yang tidak berani mengambil risiko 
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dengan semata-mata mengambil keuntungan jangka 
pendek.

Para pejabat yang memerintah dengan semata-
-mata untuk “menyenangkan” rakyatnya, dengan 
mengambil keputusan-keputusan yang mengun-
tungkan seketika, inilah pejabat yang tidak punya 
nyali sebagai pemimpin. Dia tidak memimpin melain-
kan terpimpin karena terbawa arus kenikmatan sesa-
at. Penyebab utama tidak adanya nyali para pejabat 
adalah karena takut kehilangan popularitas, terutama 
di mata para pemilihnya, sehingga berujung pada hi-
langnya jabatan.

Nyali Presiden Jokowi pada saat memutuskan 
mengurangi subsidi BBM, dan nyali Ahok saat meng-
ambil sejumlah keputusan untuk mengatasi kema-
cetan dan banjir di DKI Jakarta yang lebih menguta-
makan kepentingan lebih luas dan jangka panjang, 
adalah nyali pemimpin yang patut dicontoh.
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MEMATAHKAN TRADISI 

“JUALAN” AGAMA

Agama bukan untuk dijual tapi diamalkan. Kebaik an-
kebaikan yang diajarkan agama harus direalisasikan 
oleh seorang pemimpin untuk memajukan dan me-
nyejahterakan rakyat yang dipimpinnya.

PARA ilmuan sosial memberitahu kita, ada sejumlah 
referensi dalam memilih pemimpin, di antaranya 
yang paling menonjol ada tiga: karena hubungan ke-
keluargaan (kinship), kesamaan suku (ethnicity), dan 
kesamaan agama.

Mengapa politik dinasti masih menguat di pen-
tas politik nasional? Karena hubungan kekeluargaan 
dianggap sangat efektif untuk meraih dukungan. Ke-
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luarga besar yang menguasai daerah tertentu akan 
sulit dikalahkan oleh yang bukan bagian dari keluar-
ga besar—meskipun keluarga besar itu sudah terbuk-
ti tidak ada prestasinya, atau bahkan lebih menonjol 
kasus korupsinya. Ini yang pertama.

Yang kedua, kita masih ingat pernyataan Jusuf 
Kalla yang kurang lebih menyatakan bahwa dirinya 
tidak mungkin bisa menjadi presiden RI karena bu-
kan berasal dari suku mayoritas di Indonesia. Banyak 
kalangan tidak setuju dengan pernyataan ini, tapi apa 
yang dikemukakan JK sulit dibantah bahwa etnisitas 
memang sangat berpengaruh bagi keterpilihan se-
seorang dalam proses pemilihan pemimpin baik di 
tingkat daerah maupun di tingkat nasional. 

Oleh karena itu wajar belaka jika dalam perjalan-
an sejarah pemilihan presiden secara langsung di ne-
geri ini, yang terpilih selalu mengandung unsur Jawa 
yang merupakan etnis mayoritas di Indonesia. Jadi 
pernyataan JK tidak ada salahnya.

Ketiga,	 yang	 juga	 berpengaruh	 secara	 signifi-
kan dalam menentukan pilihan adalah faktor agama. 
Meskipun secara faktual di beberapa daerah sudah 
mulai terbantahkan, namun setidaknya, dalam kam-
panye politik, agama menjadi faktor yang bisa “di-
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jual” baik untuk menarik dukungan, atau pun untuk 
menolak dukungan pada seseorang.

Faktor ketiga inilah yang antara lain sudah dipa-
tahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang per-
nah terpilih menjadi Bupati di kabupaten Belitung 
Timur yang mayoritas berpenduduk Muslim. Saya 
kira, faktor inilah yang membuat Ahok yakin bahwa 
surat Al-Maidah ayat 51 yang sering dijadikan bahan 
kampanye untuk menolak pemimpin non-Muslim ti-
dak afektif, karena dirinya sudah membuktikan secara 
empiris.

Tradisi “jualan” agama yang biasa dijadikan ba-
han kampanye dapat dipatahkan oleh Ahok dengan 
langkah-langkah yang rasional dan objektif. Ahok ya-
kin bahwa secara normatif, acuan dalam memilih pe-
mimpin yang paling tepat bukan berdasarkan agama 
atau etnis tertentu, tapi lebih karena kewarganegara-
annya sebagaimana tertuang dalam konstitusi.

Selain itu, tentu saja prestasi dan integritas mo-
ral. “Jika kepala lurus, bawahan tidak berani tidak lu-
rus,” inilah prinsip kepemimpinan Ahok. Dan prinsip 
ini dia yakini sesuai dengan ajaran agama apa pun. 
Islam yang memiliki pemeluk mayoritas di negeri ini 
sangat menekankan keteladanan pemimpin. Ketela-
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danan muncul karena prestasi dan integritas moral 
yang bisa diukur secara objektif, bukan berdasarkan 
klaim, atau berdasarkan agama yang tercantum da-
lam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dalam soal keteladanan, sejak kecil Ahok meng-
aku sudah meneladani kehidupan Rasulullah SAW. 
Ahok sangat menyadari dirinya bukan Muslim. Tapi ia 
mengagumi dan meneladani Nabi Muhammad SAW 
karena sifat-sifat yang dimilikinya seperti shiddiq, 
amanah, tabligh, dan fathanah adalah berlaku uni-
versal. Dimana pun seorang pemimpin harus memi-
liki sifat-sifat ini.

Shiddiq artinya benar. Benar dalam pikiran, per-
kataan, dan perbuatan. Siapa yang bisa menolak si-
fat-sifat ini? Jika ada yang menolak karena perbeda-
an agama, maka betapa bodohnya orang itu. Inilah 
sifat yang mutlak harus dimiliki setiap pemimpin tan-
pa melihat suku atau agama yang dipeluknya.

Amanah, artinya bisa dipercaya. Kepercayaan 
publik adalah modal utama seorang pemimpin. Po-
pularitas yang menjulang tidak ada artinya jika tidak 
diimbangi dengan tingkat kepercayaan. Siapa pun 
mau memilih pemimpin karena biasanya karena ia 
percaya kepada pemimpin itu. Kalau tidak percaya, 

AHOK MELAWAN ARUS (13X19,5_OK) isi set4.indd   66 06-Feb-17   10:39:08 AM



67

MEMATAHKAN TRADISI “JUALAN” AGAMA

tidak mungkin akan memilihnya. Sejahat-jahatnya 
orang, dia tetap akan memilih pemimpin yang ia per-
cayai, karena tahu risiko buruk apa yang akan ia teri-
ma jika memilih pengkhianat sebagai pemimpin.

Tabligh, artinya menyampaikan. Pemimpin ada-
lah penyambung lidah rakyat. Pemimpin adalah cer-
min dari rakyat yang telah memilihnya. Keinginan 
rakyat yang memilihnya, ia sampaikan kembali kepa-
da rakyat. Rakyat ingin kesejahteraan maka kesejah-
teraan itu pula yang harus dia berikan pada rakyat. 
Jika rakyat menginginkan kemuliaan negara, maka 
kemuliaan itulah yang harus ia wujudkan.

Selain menyampaikan keinginan rakyat, kebenar-
an yang ia yakini pun harus disampaikan pada rakyat. 
Banyak pemimpin yang jujur dan berprestasi tapi ia 
tidak disukai. Ini pasti ada yang salah. Mungkin kare-
na kejujuran dan prestasi yang telah dicapainya tidak 
pernah disampaikan pada rakyat. Jadi rakyat tidak 
memahami pemimpinnya.

Dan yang terakhir adalah fathanah, yang artinya 
cerdas. Kecerdasan pemimpin dibutuhkan karena 
tugas yang ia emban tidak ringan. Banyak masalah 
yang harus ia hadapi, kalau tidak memiliki kecerdas-
an, akan sulit bisa memilih jalan keluar yang tepat. 
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Pemimpin yang tidak cerdas (bodoh) sangat rentan 
dibohongi, atau ditipu bukan saja oleh lawan, tapi 
juga oleh anak buahnya sendiri.

Dengan keempat sifat mulia ini, menurut Ahok, 
tidak ada alasan bagi siapa pun untuk tidak menela-
dani Nabi Muhammad SAW. Karena itu pula, ia perca-
ya bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil’ala-
min, menjadi rahmat bagi semesta. 

Islam yang demikian mulia, tentu tidak pas jika 
“dijual” murah sekadar untuk meraih jabatan politik 
tertentu. Agama bukan untuk dijual tapi diamalkan. 
Kebaikan- kebaikan yang diajarkan agama harus dire-
alisasikan oleh seorang pemimpin untuk memajukan 
dan menyejahterakan rakyat yang dipimpinnya.
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BAGIAN KEDUA

POLITIK MELAWAN 
ARUS

Ahok ingin mendobrak sistem yang korup, yang mencabik-cabik akal 
sehat siapa pun yang masih waras.
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BELAJAR DARI FILM KOBOI

“Film koboi itu mengajarkan, kamu mati atau aku 
mati!”.

BASUKI Tjahaja Purnama alias Ahok merupakan satu 
dari sedikit politisi yang pemberani. Bicaranya apa 
adanya dan pantang menyerah. Watak seperti ini ti-
dak lepas dari didikan Kim Nam, ayahnya. 

Meskipun hidup dalam kecukupan, karena ka-
dang situasi tidak menentu, tak jarang keluarga Kim 
Nam menghadapi masa-masa sulit, terutama dise-
babkan karena perlakuan yang tidak adil (diskrimina-
tif) dari para pejabat, baik yang ada di pemerintahan 
maupun di PN Tambang Timah (Persero).

Kim Nam merupakan pemilik PT Panda di bidang 
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pertambangan yang bekerja sama dengan PN Tam-
bang Timah. Dalam proses kerja sama, tidak jarang PT 
Panda mendapatkan perlakuan yang tidak adil. 

Orang-orang PN Tambang Timah sering bertin-
dak sok kuasa dan berlaku sewenang-wenang, bukan 
hanya pada keluarga Kim Nam, tapi juga pada ma-
syarakat sekitar.

Namun pada saat mereka bertindak sewenang- 
wenang pada PT Panda, Kim Nam tidak tinggal diam, 
ia berontak dan melawan. 

Suatu hari Kim Nam terlibat pertengkaran sengit 
dengan orang-orang PN Tambang Timah. Ia sangat 
marah lantaran sopir yang menjadi karyawannya pu-
lang dengan wajah lebam dan bibir berdarah. Penye-
babnya sepele, karyawan Kim Nam yang membawa 
mobil pick up (bak terbuka) menyalip truk milik PN 
Tambang Timah. Sopir truk tidak terima dan naik pi-
tam. Ia dan kawan-kawannya yang ada di truk itu me-
ngejar dan menghajar sopir karyawan Kim Nam.

Kim Nam geram dan menantang siapa pun yang 
telah menganiaya karyawannya untuk datang dan 
berduel satu lawan satu, tidak main keroyokan. “Ka-
lau memang Anda laki-laki, orang yang memukul so-
pir saya suruh kemari! Silakan kemari kalau berani! 
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Sekarang saya tunggu! Jangan Cuma bisa main ke-
royok,” demikian ancam Kim Nam melalui telepon ke 
resepsionis PN Tambang Timah.

Tak lama kemudian dua orang dari PN Tambang 
Timah datang dengan sepeda motor. Tanpa ba bi bu 
Kim Nam dan beberapa karyawannya menyerang ke-
dua orang itu hingga ketakutan dan lari terbirit-birit. 
Namun beberapa saat kemudian, mereka kembali 
dengan membawa bala bantuan dengan jumlah yang 
cukup banyak, lengkap dengan sejata api di tangan. 

Pada saat itu, orang-orang sipil masih diper-
bolehkan memiliki senjata api, sebelum ditertibkan 
tahun 1984 dalam Operasi Sapu Jagat yang digelar 
Panglima Komando Pasukan Keamanan dan Ketertib-
an (Pangkopkamtib) Laksamana Sudomo. Kim Nam 
juga memiliki pistol, melihat gelagat yang tidak baik 
itu, ia segera masuk rumah mencari pistolnya, tapi 
tidak ada karena sedang dipinjam salah seorang te-
man baiknya.

Di depan rumah, orang-orang PN Tambang Ti-
mah berteriak-teriak mengancam penuh amarah 
meminta Kim Nam keluar. Meskipun tanpa pistol di 
tangan, Kim Nam nekad keluar demi membela har-
ga diri karyawan dan terutama keluarganya. Dia ti-
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dak mau menjadi pengecut di hadapan istri dan 
anak-anaknya yang waktu itu sangat ketakutan. Tapi 
sebelum keluar rumah, ia masih sempat meminta is-
trinya, Ahok beserta adik-adiknya mencari tempat 
berlindung, masuk ke dalam kamar. Ahok memiliki 
tiga	adik,	Basuri	Tjahaja	Purnama,	Fifi	Lety,	dan	Harry	
Basuki.

Pada saat keluar rumah dengan tangan kosong, 
Kim Nam sudah siap mati ditembak orang-orang PN 
Tambang Timah yang penuh amarah. Tapi sebelum 
orang-orang beringas itu menembak, tiba-tiba da-
tang serombongan truk yang mengangkut karyawan 
Kim Nam yang baru pulang dari proyek. Begitu me-
lihat bosnya dalam ancaman, mereka turun berham-
buran menyerbu orang-orang PN Tambang Timah. 
Karena kalah jumlah mereka pun lari tunggang lang-
gang dan tidak pernah kembali lagi.

Ini merupakan salah satu episode dalam hidup 
Kim Nam yang sangat membekas di benak anak-
-anaknya, terutama Ahok yang waktu itu sudah ber-
anjak remaja. Keberanian ayahnya begitu membekas 
sehingga Ahok pun mewarisinya. Ahok tumbuh men-
jadi laki-laki pemberani seperti ayahnya. Sepanjang 
berada di pihak yang benar, Ahok memiliki nyali yang 
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besar untuk menghadapi siapa pun yang dianggap-
nya salah.

Bagi Ahok, ayahnya adalah motivator ulung, an-
daikan saat itu sudah ada Mario Teguh, di mata Ahok, 
Kim Nam tetap lebih hebat dari mativator mana pun. 
Kim Nam sangat piawai memotivasi anak-anaknya 
untuk menjadi pemberani. Suatu ketika, Kim Nam 
mengajak	Ahok	nonton	film	koboi	yang	sejatinya	ti-
dak sesuai untuk tontonan anak-anak, tapi Kim Nam 
ingin mengajarkan pada Ahok bukan soal kekerasan 
yang	 ada	 dalam	 film	 itu,	 tapi	 soal	 soal	 keberanian	
memenangkan pertarungan. 

“Film koboi itu mengajarkan, kamu mati atau aku 
mati!,” kata Kim Nam pada Ahok. Dalam persaingan, 
hanya ada dua pilihan kalah atau menang. Meskipun 
terkadang sangat keras dan nyawa yang jadi taruhan, 
kita harus berada di pihak yang menang. Belajar dari 
film	koboi,	belajar	tentang	keberanian	dan	perjuang-
an membela atau mempertahankan kebenaran.
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Ahok secara formal bukan Muslim. Akan tetapi, ke-
bijakan-kebijakan yang diambilnya dalam memimpin 
DKI Jakarta mencerminkan tata hidup yang Islami

AHOK pernah mengeluarkan Instruksi Gubernur No-
mor 168 tahun 2015 tentang Pengendalian, Penam-
pungan, dan Pemotongan Hewan. Dengan instruksi 
ini, Ahok melarang penjualan dan penyembelihan 
hewan kecuali di tempat yang telah ditentukan, ter-
masuk hewan kurban. 

Akibatnya apa? Kebiasaan umat Muslim me-
nyembelih hewan kurban di tempat-tempat ibadah 
(masjid, mushola) dan di sekolah-sekolah, tidak di-
perbolehkan. Kebiasaan menjajakan hewan-hewan 
kurban di tepi jalan dan trotoar juga dilarang. Inilah 
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yang membuat banyak tokoh Muslim memprotes ke-
bijakan Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur ini ditu-
duh anti-Islam.

Ahok bergeming, ia berdalih justru dengan in-
struksi itu ia berupaya mengamalkan ajaran Islam 
yang menjunjung tinggi kebersihan dan kesehatan. 
Ahok yang melewati masa kanak-kanak dengan bela-
jar di sekolah Islam melihat apa yang dilakukan umat 
Muslim dalam melaksanakan perintah berkurban ti-
dak sejalan dengan ajaran Islam tentang kebersihan 
yang menjadi syarat hidup sehat. 

Melihat kebijakan Ahok, kita teringat cerita sa-
lah satu tokoh pembaruan Islam, Muhammad Abduh 
yang sekembali dari pengembaraan di Eropa me-
ngatakan “Aku pergi ke Barat dan melihat Islam, aku 
kembali ke Timur dan melihat Muslim.” Di mata mu-
rid Jamaluddin al-Afghani ini, cara hidup orang Ero-
pa menggambarkan cara hidup yang diajarkan Islam, 
meskipun mereka bukan Muslim. Sebaliknya, cara 
hidup di negara-negara Muslim tidak mencerminkan 
ajaran Islam.

Para cendekiawan Muslim Indonesia seperti Nur-
cholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Ahmad 
Syafii	 Maarif—untuk	 sekadar	 menyebut	 beberapa	
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nama—adalah penganjur Islam substantif, yakni Islam 
yang mengacu pada nilai-nilai, perilaku, dan cara hi-
dup yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam substantif 
kerap dikontraskan dengan Islam formalis, yakni 
cara-cara berislam dengan menonjolkan atribut-atri-
but formal, misalnya beribadah secara formal, namun 
kurang berdampak pada penegakkan nilai- nilai yang 
diajarkan Islam. Rajin shalat dan berzikir di tempat 
ibadah, namun dalam kehidupan sehari- harinya tidak 
mencerminkan cara-cara hidup Islami.

Menurut Abduh, cara-cara hidup umat Muslim 
yang banyak bertolak belakang dengan ajaran Islam 
inilah yang menghalang-halangi kemajuan Islam. Al- 
Islamu mahjubun bi al-Muslimin, (keindahan dan ke-
agungan) Islam tertutup oleh (perilaku dan kebiasaan 
buruk) umat Muslim. Islam mengajarkan kebersihan 
namun umat Muslim banyak mengabaikannya. Islam 
mengajarkan hidup sehat namun umat Muslim ba-
nyak melanggarnya.

Ahok secara formal bukan Muslim. Akan tetapi, 
kebijakan-kebijakan yang diambilnya dalam memim-
pin DKI Jakarta mencerminkan tata hidup yang Islami. 
Mungkin tidak semuanya, karena sebagai manusia 
biasa ia juga memiliki banyak kekuarangan. 
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Bersih dalam pandangan Ahok tak sekadar da-
lam	pengertian	fisik,	tapi	juga	bersih hati, pikiran, dan 
tindakan.	Besih	fisik	 terkait	dengan	 lingkungan	teri-
torial atau lokasi. Penertiban bantaran kali Ciliwung 
misalnya, yang banyak dijadikan hunian liar dan 
pembuangan sampah menjadi salah satu prioritas 
kerja pemerintahan Ahok. Ini merupakan kelanjutan 
program bersama pendahulunya, Gubernur Joko Wi-
dodo, yang telah menyulap lingkungan waduk Pluit 
yang kumuh dan kotor menjadi taman yang bersih 
dan indah.

Bersih hati dan pikiran erat kaitannya dengan 
apa yang disebut Sigmund Freud sebagai “asosiasi 
bebas”. Kebebasan manusia bisa membersihkan hati 
dan pikirannya karena dengan kebebasan, apa yang 
terdetak dalam hati dan terlintas dalam pikiran, akan 
langsung diekspresikan. Berbeda misalnya pada saat 
manusia dalam tekanan, yang ada dalam hati dan pi-
kiran tidak bisa diekspresikan dengan bebas sehing-
ga menggumpal, berakumulasi, dan lama kelamaan 
menjadi penyakit yang sulit disembuhkan. 

Sedangkan bersih dalam tindakan merupakan 
ekspresi yang mencerminkan penolakan terhadap 
semua hal yang merugikan orang banyak. Anti ko-
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rupsi misalnya, inilah contoh dalam bentuknya yang 
optimal dari bersih dalam tindakan.

Banyak orang yang mangaku hidup bersih hanya 
dalam kata-kata yang terucap, ini merupakan mani-
pulasi awal. Apabila sudah sampai pada tahap lahir-
nya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan 
apa yang diucapkan maka pada saat itulah menipu-
lasi telah memasuki stadium lanjut yang sangat sulit 
disembuhkan.

Banyak kalangan menuduh Ahok bermulut kotor 
hanya karena dia sering memaki dengan kata-kata 
kasar. Jika dilihat dalam perspektif budaya yang nor-
mal, tuduhan itu benar adanya. Tapi jika dilihat dalam 
konteks apa yang dia bicarakan, sejatinya ia melaku-
kan tindakan yang proporsional. Pada kejahatan kita 
tak perlu bermanis muka dan kata-kata karena hal itu 
tidak akan menyembuhkannya. Ada substansi makna 
di luar fakta.

Dalam sistem budaya yang normal, ada kesesu-
aian antara substansi makna dan fakta, tapi dalam 
sistem budaya abnormal, kerap terlihat ada kesen-
jangan antara keduanya. Pada saat terjadi kesenjang-
an seyogianya kita lebih melihat substansi ketimbang 
faktanya.
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AL-QUR’AN

Sejarah hidup pemimpin merupakan rangkaian epi-
sode penuh ujian. Tapi hanya pemimpin sejati yang 
menganggap ujian sebagai tantangan untuk meraih 
kesuksesan.

TIDAK ada satu pun tokoh-tokoh besar yang menja-
di pemimpin dunia yang lepas dari ujian. Mahatma 
Gandhi, Nelson Mandela, Soekarno, dan lain-lain, se-
panjang hidupnya penuh dengan ujian. Bahkan Nabi 
Muhammad SAW—pemimpin yang menurut Michael 
H Hart paling berpengaruh di dunia—sejak usia yang 
sangat dini, sudah sarat dengan ujian, dari yang ri-
ngan hingga yang amat berat. 
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Sejarah hidup pemimpin merupakan rangkai-
an episode penuh ujian. Tapi hanya pemimpin sejati 
yang menganggap ujian sebagai tantangan untuk 
meraih kesuksesan. Siapa pun baru bisa disebut suk-
ses setelah lulus dari ujian. Yang tidak lulus ujian di-
sebut orang gagal. Jika dia seorang pemimpin, sudah 
pasti bukan pemimpin yang sesungguhnya.

Untunglah Tuhan maha pengasih. Dalam kitab 
suci (al-Quran) Dia berjanji tidak akan pernah membe-
ri ujian pada makhlukNya kecuali sebatas kemampuan. 
Maka jika ada orang yang mengeluh karena merasa 
tidak mampu menghadapi ujian, sesungguhnya ia te-
ngah menihilkan dirinya sebagai makhluk Tuhan.

Oleh sebab itu, ibarat pepatah, semakin tinggi 
pohon, semakin kencang pula tiupan angin yang me-
nerpanya. Ujian yang diberikan Tuhan pada manusia 
sudah pasti sesuai kadarnya. Pemimpin biasa diberi 
ujian yang biasa, dan pemimpin luar biasa akan diberi 
ujian yang luar biasa.

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), dan Gubernur 
DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), adalah 
contoh di antara sejumlah pemimpin kekinian yang 
sarat ujian. Sejak masa kampanye hingga saat ini, Jo-
kowi dan Ahok tak pernah lepas dari ujian. 
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Pada masa kampanye, ujian terberat Jokowi ada-
lah	penyebaran	fitnah	yang	dilancarkan	lawan-lawan	
politiknya. Setelah menjadi Presiden, ujian yang di-
hadapinya jauh lebih berat dan kompleks, bukan ha-
nya	fitnah,	tapi	juga	tantangan	real	di	arena	birokrasi	
yang	korup	dan	penuh	mafia.	

Ujian Jokowi yang tidak kalah berat berupa 
tantangan dari parlemen yang kerap menghadang 
program-program yang telah dicanangkannya. Jika 
program berhasil dihambat, Jokowi tak sekadar ter-
ancam gagal, tapi juga bisa dicap pendusta karena ia 
tak bisa merealisasikan janji-janji kampanyenya.

Mantan mitra Jokowi di Jakarta, Ahok, juga 
menghadapi ujian yang sama. Birokrasi pemerintah-
an yang koruptif, parlemen (DPRD DKI Jakarta) yang 
siap menghadang program-programnya, dan tindak-
an rasis dari sejumlah tokoh yang tak segan memper-
alat agama untuk kepentingan politiknya. Belum lagi 
aktivis-aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) 
yang hanya melihat kulit luarnya dari langkah-lang-
kah Ahok dalam menertibkan bantaran kali Ciliwung 
sehingga begitu mudahnya menuduh melanggar ke-
manusiaan dan HAM.

Selain itu, tuduhan paling serius yang diterima 
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Ahok adalah menistakan Al-Qur’an, surah al-Maidah 
ayat 51. Tududuhan yang berawal dari penyataan 
Ahok di Kepulauan Seribu, yang kemudian dipotong 
hingga menimbulkan kesalahpahaman inilah yang 
kemudian dikapitalisasi tidak hanya untuk menolak 
Ahok, tapi juga memenjarakannya. 

Ujaran kebencian yang berisi Ahok sebagai pe-
nista Al-Qur’an inilah yang kemudian memicu ge-
lombang demonstrasi “Bela Islam” yang berlangsung 
tiga tahap. Gerakan “Bela Islam” dijadikan alat kam-
panye untuk menolak Ahok.

Apakah kampanye yang mengandung banyak 
kebohongan itu bisa berhasil? Sangat mungkin, jika 
publik tidak segera menyadari apa sesungguhnya 
yang tengah terjadi. Untuk membangkitkan kesa-
daran publik diperlukan langkah-langkah cerdas dan 
strategis. Tidak perlu mengcounter dengan cara seru-
pa, cukup dengan langkah-langkah nyata.

Pertama, publik yang merasakan manfaat nyata 
dari kebijakan-kebijakan Ahok selama memimpin Ja-
karta selayaknya dibiarkan bersuara, memberi kesak-
sian, menyodorkan fakta-fakta, terutama masyarakat 
Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, tempat kejadian 
perkara (TKP) Ahok dituduh menista Al-Qur’an. Inilah 
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salah satu cara jitu agar Ahok bisa menghalau kebo-
hongan-kebohongan yang terus dikampanyekan la-
wan-lawan politiknya.

Kedua, dengan bersilaturrahim, menjalin hu-
bungan baik dengan banyak kalangan, para tokoh 
dan pemangku adat yang masih memiliki intergitas 
moral tinggi di mata masyarakat, terutama para ula-
ma. Pada saat kepercayaan sudah tertanam di sanu-
bari tokoh-tokoh ini, niscaya gempuran kebohongan 
yang dilontarkan bertubi-tubi pun tidak akan mampu 
menggoyahkan posisi Ahok.

Ketiga, dengan tetap berpegang teguh pada 
konstitusi, pada prinsip-prinsip keadilan dan kema-
nusiaan. Melenceng sedikit saja dari prinsip-prinsip 
ini, akan terjerembab pada aksioma sosiologis, sekali 
lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. 
Kelemahan utama para penantang dan penyerang 
Ahok adalah mereka yang pada umumnya sudah lan-
cung ke ujian.

Jika ketiga cara ini bisa dilakukan dengan baik, 
niscaya antara loyang dan emas akan terlihat dengan 
jelas. Siapa pemimpin sesungguhnya, Ahok atau me-
reka yang terus-menerus menistanya? Publik pasti 
bisa menjawabnya secara objektif.
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MELAWAN ARUS

Ahok tidak suka menghiasi diri dengan kebaikan- 
kebaikan semu untuk menutup-nutupi fakta yang se-
benarnya. Bagi Ahok, fakta mewakili kejujuran.

DALAM berpolitik, Ahok menjalankan prinsip-prinsip 
yang menurut sebagian kalangan aneh dan tidak 
masuk akal. Bagaimana mungkin, pada saat orang 
lain berupaya menjalin hubungan yang baik dengan 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ahok justru 
“memusuhi”-nya.

Pada saat politikus lain yang menduduki jabatan 
eksekutif berusaha menjalin hubungan baik dengan 
para pejabat legislatif agar terhindar dari impeach-
ment, Ahok justru membuka “front” dengan legislatif.
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Pada saat orang lain marah besar disebut kafir,	
Ahok justru mengatakan, “memang saya kafir,	mau	
apa lagi.” Dan, bahkan tak merasa canggung menye-
but dirinya “muka minyak babi”.

Ahok tidak suka menghiasi diri dengan keba-
ikan-kebaikan semu untuk menutup-nutupi fakta 
yang sebenarnya. Baginya, fakta mewakili kejujuran. 
Jika kita berlari dari fakta maka sama artinya dengan 
mengumumkan ketidakjujuran pada orang lain. Bah-
wa dirinya “kafir”	dan	bermuka	“minyak	babi”	itu	fak-
ta yang harus ia akui.

Dengan fakta-fakta di atas (dan masih banyak 
fakta-fakta lain yang sangat kontroversial), kita bisa 
menyimpulkan bahwa Ahok tengah menempuh jalan 
politik melawan arus.

Soal mengapa dirinya “memusuhi” LSM, Ahok 
beralasan bahwa dirinya manusia biasa. “Kita kan 
manusia. Nggak ada manusia yang kuat, kita bukan 
Tuhan, bukan malaikat.” Sebagai manusia biasa, Ahok 
bisa jatuh kapan saja. Dengan “dimusuhi” banyak 
orang, artinya banyak yang mengontrol tingkah la-
kunya, dan banyak yang menunggu kejatuhannya. 
Dengan begitu Ahok menjadi waspada, tidak mau 
terjerumus pada hal-hal yang membuat musuh- 
musuhnya bisa menjatuhkan dia.
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Dengan “memusuhi” LSM, Ahok merasa men-
dapatkan banyak konsultan gratis. LSM-LSM getol 
mengawasi kinerja para pejabat yang ada di bawah-
nya. Orang lain menganggap itu gangguan, Ahok 
melihat itu sebagai tantangan untuk tetap konsis-
ten berada di jalur yang benar. Dengan begitu, ia ti-
dak perlu menyewa konsultan untuk terus-menerus 
mengawasi kinerjanya. Kalau ada konsultan yang gra-
tis, untuk apa menyewa konsultan yang mahal. Mem-
pekerjakan auditor butuh uang banyak, tapi dengan 
“memusuhi” LSM, bahkan Badan Pemeriksa Keuang-
an (BPK) pun ia musuhi, Ahok mendapatkan auditor- 
auditor gratis.

Sedangkan “memusuhi” legislatif, tujuannya agar 
lembaga wakil rakyat itu benar-benar terbebas dari 
korupsi. Ahok mempunyai pengalaman sebagai ang-
gota DPRD dan DPR RI yang membidangi legislasi 
dan panitia anggaran. Ahok hafal betul dengan mo-
dus-modus para “oknum” anggota legislatif dalam 
menyiasati anggaran belanja daerah/negara.

APBD DKI Jakarta jumlahnya tidak main-main, se-
kitar 67 triliun lebih. Ini untuk tahun 2015. Yang mem-
buat Ahok bersitegang dengan DPRD, karena mata 
anggaran yang telah disepakati dalam Rapat Paripur-
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na, dan sudah dimasukkan ke sistem oleh SKPD (Sa-
tuan Kerja Perangkat Daerah), banyak yang diubah, 
ditinggikan harganya, dengan memasukkan hal-hal 
yang tidak perlu. Ahok tidak marah pada SKPD kare-
na mereka tidak mungkin melakukannya tanpa ada 
perintah dari DPRD. SKPD tidak akan berani menolak 
karena DPRD adalah atasan mereka.

Ahok menerapkan sistem e-budgeting. Dengan 
sistem ini, DPRD tak bisa lagi menyuruh SKPD untuk 
mengubah data. Semua SKPD mengisi sendiri keper-
luan mereka, lalu dimasukkan ke dalam e-budgeting, 
lalu dikunci sistemnya. Kalau ada SKPD yang main-
-main, pasti ada buktinya di Bappeda. Tapi rupanya 
masih ada anggota DPRD yang nekat mengubah 
anggaran dan mengisinya sendiri, lalu diberikan ke 
pemprov untuk kemudian dikirimkan ke Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri).

Ahok tidak mau mengirimkan APBD yang sudah 
dimanipulasi itu, yang ia kirimkan ke Kemendagri ada-
lah APBD yang sudah disahkan dalam Rapat Paripurna. 
Kepada wartawan, Ahok menjelaskan dengan panjang 
lebar apa yang terjadi, lengkap dengan kronologinya. 
Ahok diancam akan dijatuhkan, dia tidak takut. 

“Saya tidak tega makan duit rakyat seperti itu. 
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Sekali pun bukan saya yang makan. Saya disumpah 
untuk mempertahankan uang rakyat. Kalau saya ha-
rus terjungkal, tidak jadi gubernur pun saya puas. 
Dalam hidup saya, saya tidak akan menghancurkan 
nurani saya.” Demikian Ahok bersikeras, bahkan saran 
orang-orang dekatnya—termasuk dari ibunya sendi-
ri—untuk berkompromi dengan DPRD dia tolak.

Bahkan pada saat istri dan ibu mertuanya me-
nyarankan agar Ahok memakai rompi anti peluru pun 
ia tolak. Ahok benar-benar siap mati. Dan ia berpesan 
kepada keluarganya, kalau dirinya mati karena mem-
pertahankan prinsip, ia meminta agar keluarganya 
membawa mayatnya ke Belitung, dengan tulisan di 
nisannya, “Sudah Mati dengan Baik”.

Karena prinsipnya itu, Ahok bersitegang dengan 
para pimpinan DPRD seperti Abrahan Lunggana (Lu-
lung)	dan	Muhammad	Taufik.	Merasa	berada	di	pi-
hak yang benar, pada saat diadakan mediasi dengan 
DPRD DKI Jakarta, Ahok terlihat sangat tenang. “Demi 
kebenaran, saya nggak peduli,” kata Ahok. “Saya un-
tuk apa dapatin posisi, dapatin jabatan banyak karena 
nipu? Sudah dapet terus kompromi, untuk apa?”

Karena dianggap merugikan banyak kalangan 
(yang biasanya nyaman mengatur dan menggunakan 
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anggaran sesuai kehendak hatinya), tak jarang Ahok 
dibilang anjing. Alih-alih marah, Ahok malah menga-
takan, “ya saya memang anjing. Saya ini anjing pen-
jaga yang jagain harta tuannya. Saya memang anjing 
dan saya akan jaga harta majikan saya sampai mati.” 

Kalau kita cermati, dibalik sikap Ahok yang teguh, 
tidak mau kompromi dengan DPRD atau siapa pun 
yang dinilainya tidak benar, sebenarnya bukan seka-
dar mengajak bermusuhan. Ahok ingin mendobrak 
sistem yang korup, yang mencabik-cabik akal sehat 
siapa pun yang masih waras.

Ahok ingin membangun politik akal sehat, yang 
bisa dikontrol oleh siapa pun. Ahok punya prinsip, 
akal sehat tidak boleh kalah, bahkan terhadap an-
caman pembunuhan sekali pun Ahok tidak takut..

Bagi Ahok ancaman pembunuhan lantaran mem-
pertahankan prinsip bukan kali pertama terjadi. Pada 
saat masih di Belitung, Ahok beberapa kali diancam 
akan dibunuh, dengan cara disantet. Ahok tidak gen-
tar, dan ia benar-benar bersyukur karena masih tetap 
hidup sampai sekarang. Keberanian Ahok inilah—se-
lain karena kedermawanan—yang membuat dirinya 
sangat populer di Belitung. Ahok dianggap sakti ka-
rena tidak mempan disantet.
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Pada saat orang lain sibuk mengatur mimik muka, tu-
tur kata, dan gerak langkah agar tidak terlihat buruk, 
atau tidak dipersepsi secara negatif oleh publik, Ahok 
tidak ambil pusing dengan itu semua.

DI antara sedikit politikus di Indonesia yang tampil 
apa adanya adalah Ahok. Dia tidak peduli dengan 
pencitraan, bahkan pada masa-masa kritis menjelang 
Pilkada DKI Jakarta. Kondisi ini mengingatkan kita 
pada sosok Joko Widodo (Jokowi) pada saat menje-
lang Pilkada DKI Jakarta 2012 yang tampak cuek bah-
kan terkesan ogah-ogahan maju dalam Pilkada. Atau 
pada menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) yang di-
kesankan publik Jokowi sama sekali tidak mengingin-
kan jabatan orang nomor satu di Indonesia.
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Memang banyak yang mencibir bahwa kecuekan 
Jokowi itu justru bentuk pencitraan yang khas, sesu-
ai	dengan	profil	dirinya	yang	tampak	“kampungan”.	
Jika dipoles dengan macam-macam atribut yang se-
suai perkembangan zaman malah akan terkesan no-
rak dan dipaksakan. Maka “tampil apa adanya” men-
jadi pilihan terbaik bagi Jokowi.

Berbeda dengan Jokowi, meskipun sama-sama 
berasal dari kampung, penampilan Ahok tidak kam-
pungan walaupun urusan bagaimana tampil di muka 
publik apa adanya, Ahok mirip dengan Jokowi. 

Pada saat orang lain sibuk mengatur mimik muka, 
tutur kata, dan gerak langkah agar tidak terlihat bu-
ruk, atau tidak dipersepsi secara negatif oleh publik, 
Ahok tidak ambil pusing dengan itu semua.

Contoh yang paling nyata ketidakpedulian Ahok 
pada citra dan persepsi publik adalah pada saat hen-
dak melakukan relokasi—khalayak lebih suka menye-
butnya dengan penggusuran—warga Bukit Duri, Te-
bet, Jakarta Selatan, 28 September 2016. 

Banyak di antara pendukungnya yang menyaran-
kan agar rencana relokasi ditunda hingga selesai Pil-
kada. Mereka khawatir, popularitas Ahok akan anjlok.
Tapi, Ahok bergeming. Ia tidak peduli dengan popu-
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laritas. Yang penting baginya bekerja untuk menga-
tasi banjir, dan itu sesuai dengan janjinya (bersama 
Jokowi) pada saat kampanye Pilkada 2012. 

“Saya sudah bilang. Saya tidak ada pilihan. Bagi 
saya masyarakat Jakarta harus menilai. Kalian dulu 
pilih saya jadi wakil Gubernur bersama Pak Jokowi 
kenapa? Karena kalian percaya saya bisa mengatasi 
banjir,” tandas Ahok.

Pria yang lahir di Manggar, Belitung Timur, 29 
Juni 1966, tidak mau menunda-nunda pekerjaan 
hanya gara-gara ingin mengutamakan popularitas, 
hanya gara-gara ingin terpilih dalam Pilkada. Yang 
ia inginkan bukan menjulangnya pamor, tapi bagai-
mana warga Jakarta hidup nyaman, tidak tinggal di 
bantaran kali Ciliwung yang kumuh dan setiap saat 
diancam bencana banjir.

Bahkan Ahok yang memiliki nama Tionghoa, 
Zhong Wan Xie, tidak peduli apakah dalam Pilkada 
dipilih oleh warga Jakarta atau tidak. Putra pertama 
dari pasangan Indra Tjahaja Purnama (Zhong Kim 
Nam) dan Buniarti Ningsih (Boen Nen Tjauw) berkali- 
kali mengatakan, jika ada yang lebih baik dari dirinya, 
maka pilihlah orang yang lebih baik itu.

Pada saat menjadi anggota DPR RI, Ahok dikenal 
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oleh teman-temannya sebagai politikus yang terla-
lu hitam-putih dalam menghadapi setiap persoalan. 
Terutama yang menyangkut transparansi dan kejujur-
an. Sikap yang—dalam batas-batas tertentu—mem-
buat Ahok tidak banyak mempunyai kawan. Sangat 
kontras misalnya dengan koleganya yang sama-sama 
dari Partai Golkar waktu itu, Setya Novanto. Politikus 
yang sekarang menjadi Ketua Umum Partai Golkar itu 
terkenal	fleksibel,	royal,	dan	banyak	kawan.

Sementara Ahok, dengan sikapnya yang hitam- 
putih dan blak-blakan, banyak membuat politikus 
yang lain tidak nyaman. Ahok tidak peduli, baginya 
transparansi dan kejujuran merupakan hal yang mut-
lak bagi seorang wakil rakyat. Karena itulah rakyat 
mempercayakan dirinya duduk di lembaga legislatif. 

Tanpa memegang teguh transparansi dan keju-
juran, sama artinya dengan mengkhianati amanat 
rakyat. Ahok tidak mau menjadi pengkhianat. Dan 
komitmen ini akan ia pegang sampai kapan pun.
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GLORIFIKASI 

Glorifikasi	 tidak	 produktif	 karena	 bertolak	 belakang	
dengan kepribadian Ahok yang mencerminkan manu-
sia biasa, yang biasa bertutur kata dan bertindak apa 
adanya. Ahok tidak memakai topeng seperti umum-
nya para politisi.

GLORIFIKASI, secara etimologis adalah meluhurkan 
atau memuliakan. Secara terminologis adalah pa-
kerjaan menempatkan seseorang pada posisi yang 
mulia, tidak punya salah, dan kalau pun ada kesa-
lahan	selalu	ada	alasan	atau	justifikasi	untuk	mem-
benarkan kesalahan itu—tanpa mencermatinya ter-
lebih dahulu.
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Antonim	dari	glorifikasi	 adalah	degradasi,	pele-
cehan, atau penistaan, yakni menempatkan seseorang 
pada posisi yang selalu disalahkan walaupun tindak-
an atau ucapannya secara prinsip tidak mengandung 
kesalahan—selalu ada alasan untuk menyalahkannya.

Glorifikasi	adalah	bagian	dari	metode	kampanye	
politik yang dalam teknik propaganda disebut glit-
tering generalities, yakni menggunakan “kata-kata 
baik” untuk melukiskan gagasan, orang, atau objek, 
tanpa mencermati lebih lanjut apakah kata-kata baik 
itu sesuai fakta atau tidak.

Kebalikan dari glittering generalities adalah name 
calling yakni memberi label buruk pada gagasan, 
orang, objek, atau tujuan agar publik menolak se-
suatu tanpa menguji kenyataannya. Sejumlah name 
calling yang popular saat ini adalah ungkapan-ung-
kapan seperti “gedibal”, “koppig”, “pasukan nasi 
bungkus”, “cebongers”, dan lain-lain.

Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 
DKI Jakarta,	 glorifikasi	 dan	degradasi	 bertebaran	di	
time line media sosial. Masing-masing pendukung 
melakukan	glorifikasi	 terhadap	kandidat	yang	men-
jadi idolanya, dan pada saat yang sama melakukan 
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degradasi terhadap kandidat yang potensial menjadi 
pesaing idolanya.

Yang membuat saya prihatin, kandidat petahana, 
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang popularitas-
nya sudah menjulang, dengan tingkat elektabilitas 
yang	bagus	pun,	tak	luput	dari	grorifikasi.	

Glorifikasi	terhadap	Ahok	misalnya	ia	disebut	se-
bagai “anak Tuhan” atau “titisan Yesus” yang seolah-
-olah semua tindakannya bisa dibenarkan dan diang-
gap	mencerminkan	firman-firman	Tuhan	dalam	kitab	
suci. Tindakan yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

Ahok	 tidak	 membutuhkan	 glorifikasi	 karena,	
pertama, tidak cocok dengan karakteristiknya. Ahok 
adalah sosok yang suka blak-blakan, apa adanya. Ka-
lau dia mau marah ya marah saja, tidak perlu ditutup- 
tutupi. Bahkan menyampaikan kata-kata kasar pun 
biasa ia lakukan, terutama untuk ditujukan kepada 
para koruptor yang memang sama sekali tidak layak 
mendapat pujian.

Untuk	sosok	Ahok	seperti	 itu,	glorifikasi	menja-
di tidak produktif karena bertolak belakang dengan 
kepribadiannya yang mencerminkan manusia biasa, 
yang biasa bertutur kata dan bertindak apa adanya. 
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Ahok tidak memakai topeng seperti umumnya para 
politisi. 

Kedua,	 glorifikasi,	 apalagi	 dengan	 menyebut-	
nyebut nama Tuhan, bertolak belakang dengan 
prinsip politik Ahok yang rela mati untuk membela 
konstitusi. Berpolitik dengan membawa-bawa—apa-
lagi terkesan menjual—nama Tuhan, bertentangan 
dengan semangat konstitusi yang meniscayakan ke-
bhinekaan dan keadilan bagi semua warga negara, 
tanpa memandang suku, ras, dan agama.

Ketiga,	glorifikasi	mencerminkan	inferioritas,	un-
derdog.	Pada	hakikatnya	glorifikasi,	diakui	atau	tidak,	
merupakan upaya untuk menaikkan nama dan de-
rajat.	Untuk	kalangan	masyarakat	bawah,	grorifikasi	
terbukti sangat efektif untuk menaikkan popularitas 
seseorang.

Bagi kandidat yang popularitasnya dan elektabi-
litasnya sudah tinggi, apalagi bagi petahana, yang le-
bih diperlukan adalah pembuktian yang bisa menim-
bulkan efek yang mengesankan bagi rakyat. Kesan 
keberhasilan jauh lebih nyaring bunyinya di telinga 
rakyat	ketimbang	glorifikasi.

Keempat,	 glorifikasi	merupakan	 proses	 pembo-
dohan yang tidak mendidik. Yang dibutuhkan rak-
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yat adalah hadirnya realitas konstruktif yang secara 
objektif bisa dirasakan oleh semua orang. Pemimpin 
yang tindakan-tindakannya sudah baik pasti akan di-
rasakan baik pula oleh segenap rakyat yang dipim-
pinnya. Namun jika kebaikan pemimpin hanya bisa 
dirasakan sebagian kalangan dan tidak bagi sebagian 
yang lain, itulah cermin dari ketidak adilan dan diskri-
minasi. 

Untuk para pendukung Ahok, saya sarankan, 
berhentilah	melakukan	glorifikasi,	dan	berhenti	pula	
melakukan degradasi bagi lawan-lawan politik. Ada 
prinsip Jawa yang saya kira sangat baik untuk dija-
dikan pegangan, yakni “menang tanpa ngasorake” 
yang maknanya kira-kira memenangkan kompetisi 
tanpa harus melecehkan lawan-lawannya.

Dalam kompetisi politik, lawan adalah kawan 
juga. Pada saat memenangkan kompetisi, siapa pun 
dia, akan menjadi pemimpin bagi semuanya. Bukan 
pemimpin yang hanya diakui oleh pendukung-pen-
dukungnya. Pemimpin yang hanya diakui oleh pen-
dukungnya, hanyalah politikus partisan yang tidak 
mencerminkan jiwa Pancasila dan UUD 1945.

Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemim-
pin yang telah terpilih akan berlaku bagi semuanya. 
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Siapa pun, tanpa pandang bulu, akan mendapat re-
ward pada saat menaati kebijakan itu, dan menda-
patkan punishment (sanksi) bagi siapa pun yang me-
langgarnya.
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MENGORBANKAN 

KEPENTINGAN PRAGMATIS

Ahok rela dibenci atau bahkan dicaci maki oleh seba-
gian kecil rakyat untuk membela yang lebih besar. Ia 
rela mengorbankan kepentingan jangka pendek (dipi-
lih dalam Pemilu) untuk kepentingan jangka panjang.

SEJARAWAN muda yang banyak bertutur tentang se-
jarah Betawi, JJ Rizal, menuduh Ahok inkonsisten, 
bertindak tidak adil kepada rakyat kecil. Kalau mau 
konsisten, kalau mau bertindak adil, seharusnya yang 
digusur bukan hanya warga Kampung Pulo, tapi juga 
warga Pluit, Jakarta Utara, tempat tinggal Ahok, yang 
menurut Rizal juga daerah resapan air yang seharus-
nya dibebaskan dari pemukiman penduduk. 
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Tapi bukan Ahok kalau menerima tuduhan begi-
tu saja, mantan Bupati Belitung Timur ini balik me-
nyerang. Dan seperti biasa, ungkapan yang ia guna-
kan, menurut standar etika ketimuran dianggap tidak 
pantas. Menurut Ahok, kalau mau diakui sebagai se-
jarawan, Rizal harus lebih banyak belajar lagi.

Ahok adalah manusia penuh kontroversi. Sebagai 
pemimpin ia dinilai tidak layak diteladani karena ke-
rap mengumbar kata-kata kasar terutama untuk me-
nyerang lawan-lawannya. Karena caranya yang dinilai 
tidak tepat, substansi yang ia sampaikan terkadang 
kabur, gagal menjadi perhatian karena publik lebih 
fokus pada gaya bicaranya ketimbang isinya. Unik-
nya, sudah tahu seperti itu, Ahok tetap bergeming 
mempertahankan gayanya, meskipun sudah dihujani 
saran, kritik, atau bahkan kecaman.

Begitulah trade mark Ahok saat ini, kontroversi-
al, pemarah, dan tidak sensitif. Ia, misalnya, tidak se-
gan-segan mengancam akan memecat bawahannya 
yang dianggap tidak becus bekerja. Ungkapan-ung-
kapan yang menurut skala umum sangat sensitif, ia 
sampaikan di muka umum dengan suara lantang. Tu-
juan dari tindakannya bagus, tapi karena dianggap 
sudah melampaui batas kewajaran, menjadi diang-
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gap kurang patut. 

Tapi, di luar itu semua, ada sisi lain yang kurang 
mendapat perhatian publik, yaitu Ahok bertumpu 
pada kekuasaan konstitusional. Mungkin akan ba-
nyak kalangan tidak setuju dengan ungkapan ini, tapi 
mari kita lihat. Dalam banyak kesempatan, Ahok me-
negaskan bahwa dirinya rela mati demi (menegak-
kan) konstitusi. 

Ada dua ciri utama pemimpin yang berpijak pada 
kekuasaan konstitusional, pertama, lebih memen-
tingkan kepentingan jangka panjang. Ia rela dibenci 
atau bahkan dicaci maki oleh sebagian kecil rakyat 
untuk membela yang lebih besar. Ia rela mengorban-
kan kepentingan jangka pendek (dipilih dalam Pemi-
lu) untuk kepentingan jangka panjang. 

Pejabat yang mengutamakan kepentingan jang-
ka pendek akan berpikir seribu kali untuk melakukan 
penggusuran yang memunculkan caci maki publik. 
Pejabat yang ingin dipilih kembali dalam Pemilu ber-
ikutnya, pasti akan berusaha menyenangkan semua 
pendukungnya, bahkan lawan-lawan politiknya. Po-
pularitas dan elektabilitas akan lebih dipertimbang-
kan ketimbang hasil pembangunan jangka panjang 
yang mungkin baru bisa dinikmati publik pada saat 
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dirinya sudah tidak lagi menjabat, atau bahkan sesu-
dah dirinya meninggal dunia.

Para elite politik saat ini, meminjam istilah Buya 
Syafii	Maarif,	banyak	yang	menderita	rabun	ayam.	Ha-
nya mampu melihat benda-benda pada jarak dekat 
dan tidak bisa melihat sesuatu yang jauh kecuali fata-
morgana. Jika kegelapan datang (pada malam hari), 
ia tidak bisa melihat apa-apa dan berbuat apa-apa 
kecuali melangkah mengikuti kegelapan. Para politisi 
rabun ayam, jika berada di tengah-tengah para ko-
ruptor, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti 
langkah mereka.

Ciri yang kedua, lebih memilih dukungan rak-
yat ketimbang elite. Ahok, setidaknya untuk saat ini, 
menjadi yang berani bercerai dengan kepentingan 
partai-partai pendukungnya untuk menjadi pemim-
pin yang benar-benar independen. Ahok tidak ingin 
disandera oleh kepentingan (sekelompok elite) partai 
yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan 
rakyat. 

Saya yakin banyak kalangan yang tidak tahu 
bahwa lebih memilih dukungan rakyat ketimbang 
dukungan elite adalah salah satu butir nasihat Nic-
colo Machiavelli (1469-1527) yang lebih dikenal se-

AHOK MELAWAN ARUS (13X19,5_OK) isi set4.indd   108 06-Feb-17   10:39:11 AM



109

MENGORBANKAN KEPENTINGAN PRAGMATIS

bagai penganjur paham politik menghalalkan segala 
cara. Kata Machiavelli, orang yang menjadi penguasa 
karena dukungan para bangsawan (para elite) akan 
menghadapi kesulitan yang lebih besar daripada 
orang yang diangkat menjadi penguasa oleh du-
kungan rakyat, karena ia selalu dikelilingi oleh orang-
-orang yang merasa sama derajatnya dan karenanya 
ia tak dapat memerintah atau mengatur menurut ke-
inginannya.

Mengapa nasib Presiden Jokowi seperti sekarang 
ini, tidak bisa menerapkan hak prerogatifnya secara 
independen, karena ia “berutang budi” pada para 
elite (partai politik), dan mereka selalu mengeliling-
inya, memaksakan keinginan-keinginannya, sehing-
ga ketentuan-ketentuan yang seharusnya dijalankan 
sesuai konstitusi tidak bisa dieksekusi. Maka wajar 
jika publik menuntut Jokowi agar tampil sebagai 
Presiden, bukan sebagai “petugas partai”. Kekuasaan 
presiden diatur dalam konstitusi, sedangkan petugas 
partai bisa bertentangan dengan konstitusi. 

Pada situasi seperti sekarang ini, kekuasaan kon-
stitusional menjadi opsi penting karena bisa menjadi 
satu-satunya pegangan (landasan) di tengah ketidak-
pastian. Tanpa berpegang pada kekuasaan konstitu-
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sional, pemimpin (pada level mana pun) akan terom-
bang-ambing oleh beragam kepentingan, terutama 
kepentingan mereka yang merasa berjasa mengan-
tarkannya pada kursi kekuasaan. 

Kalaulah harus berpegang pada kepentingan 
itu, maka satu-satunya kepentingan yang harus di-
utamakan adalah kepentingan rakyat, karena pada 
kepentingan rakyat itulah kekuasaan konstitusional 
berpihak. Ahok berani mengorbankan kepentingan 
pragmatis, jangka pendek, demi untuk meraih ke-
pentingan jangka panjang, yakni berpegang teguh 
pada amanat konstitusi.
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MENOLAK DIPILIH KEMBALI 

JIKA GAGAL

Di antara sekian banyak politikus, Basuki Tjahaja Pur-
nama termasuk pemimpin yang bisa mengukur diri, 
kapan dirinya harus maju, dan kapan harus berhenti.

JIKA belum menjabat dua periode, biasanya sang pe-
tahana akan maju kembali pada kontestasi berikut-
nya. Ini sudah berlaku umum. Sangat jarang terjadi, 
petahana yang masih memiliki kesempatan, tidak 
maju kembali.

Tidak ada yang salah dengan kebiasaan ini. Di 
samping undang-undang tidak melarang petahana 
maju kembali, publik juga biasanya akan menghen-
daki petahana maju kembali, apalagi jika sang pe-
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tahana sudah terbukti dan teruji memiliki rekam jejak 
yang baik. 

Tidak pernah terjerat korupsi, dan memiliki pres-
tasi yang mengesankan di mata rakyat yang dipim-
pinnya adalah dua modal yang paling dikehendaki 
rakyat bagi petahana untuk memimpin kembali pada 
periode berikutnya. Karena itu, jangan heran jika ada 
di antara petahana yang terpilih kembali dengan per-
sentase yang sangat tinggi, bahkan ada di antaranya 
yang mendekati angka seratus persen.

Yang tidak wajar adalah jika ada petahana yang 
prestasinya buruk, tidak dikehendaki rakyatnya untuk 
maju kembali, tapi ia tetap ngotot maju kembali. Ini-
lah yang disebut sebagai kandidat yang tidak tahu 
diri. Tapi jangan salah, tradisi semacam ini sudah bi-
asa terjadi di arena politik. Dan tragisnya, dengan 
bermodalkan prestasi buruk pun banyak yang terpi-
lih kembali. Ada dua kemungkinan, karena tidak ada 
lawannya yang lebih baik, atau karena kecurangan—
misalnya karena politik uang.

Di antara sekian banyak politikus, Basuki Tjahaja 
Purnama termasuk pemimpin yang bisa mengukur 
diri, kapan dirinya harus maju, dan kapan harus ber-
henti. Oleh karena itu, Ahok (sapaan akrabnya) tak 
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pernah ragu menyatakan, jangan memilih dirinya 
(kembali) jika ia dianggap gagal dan tidak sukses me-
mimpin Jakarta.

“Jika saya gagal, jangan pilih saya. Pilihlah orang 
lain yang lebih baik dari saya.” Ungkapan ini terde-
ngar aneh di kalangan para politisi, tapi dianggap 
biasa saja bagi Ahok karena yang ia inginkan ada-
lah bagaimana agar rakyatnya bisa lebih pintar, maju, 
dan sejahtera. Otaknya cerdas, perut dan dompetnya 
terisi. Jika ia gagal mewujudkan ini, tidak apa-apa ia 
tidak dipilih kembali.

Keberhasilan adalah modal utama seorang pe-
mimpin. Dan keberhasilan itu bukan berdasarkan 
klaim subjektif dari dirinya, pengakuan anak buahnya, 
atau dari hasil survei yang dibayarnya. Keberhasilan 
yang objektif adalah yang didasarkan pada pengaku-
an publik, yang dibuktikan melalui hasil survei yang 
independen, atau melalui penghargaan yang telah 
diberikan oleh lembaga-lembaga yang diakui kredi-
bilitasnya.

Lawan-lawan politik boleh saja mengingkari 
keberhasilan Ahok dalam memimpin Jakarta, tapi 
jangan cegah publik memberikan penilaian yang 
objektif. Kinerja Ahok jangan dilihat dengan mata ke-
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bencian, atau dengan penilaian yang emosional dan 
subjektif berdasarkan etnis atau agama. Nilailah Ahok 
berdasarkan kinerja dan legasinya dalam memimpin 
Jakarta.

Jika ada yang memilih pemimpin Jakarta tidak 
didasarkan pada penilaian kinerja dan prestasinya, 
yang merugi bukan hanya dirinya, tapi juga orang 
lain dan warga Jakarta secara keseluruhan. Oleh ka-
rena itu, jangan pernah berpikir bahwa pilihan Anda 
tidak berpengaruh. Pilihan Anda dalam Pilkada DKI 
Jakarta, akan menentukan nasib warga Jakarta mini-
mal selama lima tahun. Pilihan yang buruk akan bera-
kibat pada keburukan Jakarta, begitu juga sebaliknya.

Biarkan masyarakat menentukan pilihannya sen-
diri, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang 
rasional dan objektif. Jangan racuni masyarakat de-
ngan kampanye negatif, apalagi kampanye hitam 
dengan	muatan-muatan	fitnah	yang	tidak	mendidik.

Kontestasi politik adalah pendidikan yang sangat 
berharga bagi masyarakat. Jangan mengotori kon-
testasi dengan ambisi-ambisi kotor yang dikemas de-
ngan pencitraan. Cara-cara membohongi rakyat se-
macam ini, meskipun berhasil, tidak akan membawa 
kebaikan.

AHOK MELAWAN ARUS (13X19,5_OK) isi set4.indd   114 06-Feb-17   10:39:11 AM



115

MENOLAK DIPILIH KEMBALI JIKA GAGAL

Sikap Ahok yang menolak dipilih kembali jika 
terbukti gagal merupakan sikap ksatria seorang pe-
mimpin. Tapi jangan halang-halangi masyarakat yang 
menghendaki Ahok untuk memimpin kembali. Ja-
ngan membohongi masyarakat dengan memakai da-
lil-dalil agama, atau dengan dalih apa pun, agar Ahok 
tidak terpilih kembali. 
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BAGIAN KETIGA

POLITIK JALAN 
KEBENARAN

Ahok selalu berusaha menegakkan kebenaran pada saat para politisi 
lain sibuk melakukan pembenaran..
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AGAR BISA MEMBANTU 

BANYAK ORANG

Berapa pun kekayaan yang kita miliki, tak akan banyak 
yang bisa kita bantu, tapi dengan jabatan, kita bisa 
membantu seluruh rakyat, tanpa harus mengeluarkan 
uang.

WAKTU kecil, Ahok tidak pernah bercita-cita menjadi 
pejabat pemerintah. Yang ada di benak Ahok, jika 
besar, ia ingin menjadi insinyur pertambangan. Un-
tuk apa? Supaya bisa menjadi kepala produksi di PN 
Tambang Timah. 

Perlakuan orang-orang PN tambang Timah dari 
sopir, satpam, hingga para pejabat yang kerap ber-
tindak sewenang-wenang pada masyarakat sekitar 
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sangat membekas di benak Ahok, dan ia pun ingin 
sekali “mengalahkan” mereka.

Karena itulah, pada saat ayahnya memasukkan 
Ahok di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen In-
donesia (UKI), ia hanya bisa bertahan satu minggu. 
Tanpa diketahui sang ayah, Ahok pindah kuliah ke Fa-
kultas Teknik Geologi Universitas Trisakti.

Kim Nam memasukkan Ahok di Fakultas Kedok-
teran karena ia sangat menginginkan anaknya men-
jadi dokter. Masyarakat Belitung sangat membutuh-
kan dokter. 

Karena itu, Kim Nam sangat kecewa dan marah 
setelah tahu anaknya kabur dari Fakultas Kedokteran. 
Kemarahan dan kekecewaan Kim Nam ditumpahkan 
dalam sepucuk surat yang dikirimkan ke anaknya. 

Dalam surat balasan, Ahok berkilah bahwa jika 
dirinya menjadi dokter, pasien yang ditanganinya 
akan lebih cepat meninggal karena dokternya koboi. 
Oleh karena itu, ia lebih memilih menjadi insinyur 
yang bisa bekerja di pertambangan.

Tapi, di luar keinginan agar anaknya menjadi 
dokter, Kim Nam pernah menyampaikan pada te-
man-temannya bahwa ia menyekolahkan anaknya ke 
Jakarta agar kelak pulang bisa menjadi Bupati. 
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Niat ayahnya ini juga terngiang di benak Ahok, 
meskipun ia sendiri tidak mau jadi pejabat. Untuk apa 
jadi pejabat? Menurut Kim Nam, dengan jadi pejabat, 
Ahok bisa membantu lebih banyak orang. Berapa pun 
kekayaan yang kita miliki, tak akan banyak yang bisa 
kita bantu, tapi dengan jabatan, kita bisa membantu 
seluruh rakyat, tanpa harus mengeluarkan uang. Ini-
lah motivasi terkuat mengapa Kim Nam mengingin-
kan Ahok jadi Bupati.

Tapi di mata Ahok, pejabat pada umumnya ber-
tindak sewenang-wenang pada rakyat dan korup, 
maka jika suatu saat menjadi pejabat, ia akan gu-
nakan jabatan itu untuk mengalahkan mereka yang 
sewenang-wenang dan korup. Kim Nam pernah ber-
ujar, “Orang kaya saja tidak bisa menantang pejabat, 
jadi kalau mau melawan oknum pejabat yang korup 
jadilah pejabat.” Ahok ingin memiliki jabatan dan ke-
kuasaan untuk memberi pelajaran pada para pejabat 
dan penguasa yang korup.

Selain pemberani, Kim Nam juga terkenal suka 
membantu rakyat miskin. Ia tidak tega melihat 
orang-orang yang tak bisa berobat manakala sakit. 
Jangankan untuk berobat, bahkan banyak di antara 
masyarakat Belitung yang untuk makan sehari-hari 
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saja sulit. Bisa berobat ke rumah sakit merupakan ke-
mewahan yang hanya sedikit orang yang bisa mela-
kukannya.

Sifat belas kasih Kim Nam juga menurun pada 
Ahok. Perasaannya terenyuh pada saat menyaksikan 
banyak orang sakit tak bisa membeli obat. Kalau pun 
bisa beli obat, paling hanya seperempat dari dosis 
yang dianjurkan dokter. Bagaimana bisa sembuh. Ka-
lau pun sembuh, pasti hanya sementara saja karena 
virus atau bakteri yang menyebabkannya sakit masih 
bersemayam dalam tubuhnya. Motivasi untuk meno-
long lebih banyak orang juga menjadi motivasi Ahok 
untuk menjadi pejabat.

Ada pepetah Tiongkok yang melekat di benak 
Ahok, “Seribu keluarga kaya pun tidak mungkin bisa 
memelihara satu keluarga miskin.” Tapi di mata Ahok, 
pepatah ini terlalu ekstrem. Ia lantas membaliknya 
dengan mengatakan, “Satu keluarga kaya tidak bisa 
memelihara seribu keluarga miskin.”

Ahok sadar sesadar-sadarnya bahwa dirinya tidak 
mungkin bisa menolong orang miskin yang begitu 
banyak jumlahnya. Meskipun keinginan untuk me-
nolong itu sangat menggebu-gebu, tetap saja sulit 
dilakukan. “Kalau tidak membantu, kasihan mereka, 

AHOK MELAWAN ARUS (13X19,5_OK) isi set4.indd   122 06-Feb-17   10:39:12 AM



123

AGAR BISA MEMBANTU BANYAK ORANG

tapi kalau kita mau bantu, kita juga yang kasihan, bisa 
habis modal kita,” kata Ahok.

Pada saat itulah, kata-kata ayahnya terngiang 
kembali. Untuk bisa menolong lebih banyak orang, 
harus menjadi pejabat. Pejabat, dengan kewenang-
an yang dimilikinya, bisa mengalokasikan anggaran 
untuk mengentaskan kemiskinan, untuk membantu 
anak-anak miskin mendapatkan pendidikan yang la-
yak. Jabatan sangat banyak manfaatnya pada saat di-
jalankan dengan benar.
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2
MODAL SOSIAL AHOK 
SEBAGAI PEMIMPIN

Akankah modal sosial yang dimiliki Ahok bisa meng-
antarkannya pada jenjang kepemimpinan yang lebih 
tinggi? Wallahu’alam.

JIKA suatu kota memiliki infrastruktur sosial yang 
menjadi syarat untuk bisa berkembang maju, maka 
individu memiliki modal sosial untuk bisa sukses, bisa 
dipercaya, dan bahkan bisa dipilih menjadi pemim-
pin. 

Modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari 
kepercayaan umum di dalam suatu masyarakat atau 
aspek-aspek tertentu dari masyarakat tersebut. Atau 
bisa juga dimaknai sebagai serangkaian nilai atau 
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norma informal yang dimiliki bersama di antara para 
anggota suatu kelompok yang memungkinkan ter-
jadinya kerjasama. Bagi individu, modal sosial bisa 
menjadi syarat untuk bisa mengantarkannya menjadi 
pemimpin.

Rekam jejak, relasi, suku, agama, merupakan 
komponen-komponen modal sosial yang saling ber-
kaitan, saling menunjang satu sama lain. Begitu pun 
modal sosial dalam suatu kelompok masyarakat, ti-
dak terbentuk karena satu faktor, melainkan berbagai 
faktor dan kecenderungan yang tumbuh dalam suatu 
kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian pen-
ting dari nilai-nilai yang melekat.

Dalam masyarakat demokratis, modal sosial men-
jadi sangat penting karena demokrasi meniscayakan 
adanya hubungan relasional yang rasional dalam 
suatu masyarakat. Unsur-unsur modal sosial hanya 
bisa diaktualisasikan secara transparan dan akuntabel 
dalam masyarakat yang menjalankan prinsip-prinsip 
demokrasi. 

Antara modal sosial dan demokrasi terdapat sim-
biosis mutualistis. Maka pada saat ada pihak-pihak 
yang mempersoalkan unsur-unsur modal sosial da-
lam ukuran-ukuran yang tidak rasional sesungguh-
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nya mereka tengah merusak unsur-unsur demokrasi.

Menyuarakan pentingnya membangun dan 
menjaga modal sosial pada saat ini sungguh strategis 
karena ada kebutuhan mendesak karena baik pesta 
demokrasi lokal (Pilkada) maupun dalam Pemilu nasi-
onal, dalam pengajuan calon (kandidat), faktor etnisi-
tas dan agama dianggap masih menjadi penentu dan 
mengabaikan faktor-faktor lain yang lebih substantif.

Menurut para elite parpol yang masih percaya 
sepenuhnya pada referensi politik non rasional, fak-
tor	 suku	dan	agama	masih	dianggap	 signifikan	un-
tuk memenangkan calon kepala daerah. Kepercayaan 
semacam ini akan memakan korban kader-kader po-
tensial yang secara etnis dan agama berbeda dengan 
suku dan agama mayoritas. Dengan demikian, feno-
mena menguatnya sektarianisme, baik suku maupun 
agama, bisa menjadi hambatan serius bagi berjalan-
nya proses demokratisasi. Tokoh-tokoh berkualitas 
dan potensial bisa gagal mendapatkan tiket untuk 
maju lantaran ia berasal dari etnis atau agama mino-
ritas. Tidak hanya dalam kasus Pilkada, dalam Pemilu 
Presiden (Pilpres) mendatang pun sangat mungkin 
akan terjadi.

Untuk menghindari kemungkinan buruk ini, ke-
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niscayaan demokrasi multikultural perlu menjadi 
perhatian kita semua. Yaitu demokrasi yang meng-
hormati dan memperlakukan secara adil setiap etnik, 
agama, dan kelompok-kelompok sosial—betapapun 
kecilnya jumlah kelompok itu—yang berada dalam 
suatu negara. Hak-hak asasi mereka pun tak hanya 
diperhatikan, tapi harus dijunjung tinggi.

Maka para tokoh politik, cendekiawan, atau para 
profesional yang berasal dari etnis atau agama mi-
noritas tidak perlu khawatir, apalagi takut, untuk ikut 
berkiprah dalam gelanggang politik praktis. Bahwa 
dalam politik ada kalanya menang dan kalah bukan 
persoalan yang perlu dihindari, karena demokrasi 
memang meniscayakan itu. Menang kalah tak sela-
manya disebabkan karena faktor etnis atau agama.

Dalam masyarakat politik yang belum rasional, 
demokrasi berkembang atas dasar kepentingan pri-
mordialisme, yang kemudian melahirkan, antara lain 
pola kepemimpinan politik dinasti. Semakin maju su-
atu masyarakat, akan semakin sadar bahwa yang di-
butuhkan demokrasi bukan kepentingan primordia-
lisme melainkan profesionalisme yang mengacu pada 
kualitas (keahlian), juga pada sejauh mana mengim-
plementasikan nilai-nilai kemanusiaan. 
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Siapa pun yang memiliki hubungan relasional 
yang baik di tengah-tengah masyarakat maka ia akan 
memiliki banyak teman dan pendukung, walau diri-
nya berasal dari etnis atau agama minoritas. 

Contoh paling nyata dalam kasus ini adalah Ba-
suki Tjahaja Purnama alias Ahok yang lekat dengan 
status minoritas ganda, agama dan etnis. Tapi karena 
ia memiliki modal sosial yang baik, ia terpilih menjadi 
pemimpin di tengah-tengah masyarakat yang seja-
tinya secara emosional kurang menyukai dua status 
yang melekat pada Ahok. 

Sistem demokrasi yang telah mengantarkan Ahok 
menjadi pemimpin. Pertimbangan-pertimbangan ra-
sional telah mematahkan hubungan-hubungan emo-
sional. Kesuksesan Ahok menjadi contoh yang terus 
dicari untuk mendapatkan “ilmu” yang tepat bagai-
mana caranya menjadi pemimpin. Modal sosial yang 
dimiliki Ahok telah meruntuhkan batasan-batasan 
emosional yang jika tidak diruntuhkan akan menjadi 
penghalang utama demokratisasi.

Akankah modal sosial yang dimiliki Ahok bisa 
mengantarkannya pada jenjang kepemimpinan yang 
lebih tinggi? Wallahu’alam. Yang pasti sejauah ia te-
tap konsisten mengimplemantasikan nilai-nilai kema-
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nusiaan maka sejauh itu pulalah ia akan tetap memi-
liki banyak pengikut dan pendukung.
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Ahok harus keluar dari tradisi politik transaksional 
yang buruk, caranya dengan menempuh jalan politik 
kebenaran.

PADA saat kuliah di Fakultas Teknik Universitas Trisakti 
Jakarta, Ahok sudah terbiasa dengan hitung-hitung-
an yang cermat. Kalau tidak cermat, akibatnya akan 
sangat fatal. Bayangkan kita melakukan pengeboran 
minyak, gas, atau apa pun yang kita ambil dari perut 
bumi. Jika hitung-hitungannya salah, bisa mengaki-
batkan kebocoran yang sangat membahayakan kehi-
dupan dan lingkungan. 

Bahkan yang sudah dihitung dengan cermat pun 
masih sering terjadi kecelakaan yang berakibat fatal. 
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Apa yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, yang meng-
akibatkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal 
karena tenggelam dalam lumpur merupakan salah 
satu contoh dari salah hitung dalam proses penge-
boran tambang.

Enam tahun setelah kepergian sang ayah, Kim 
Nam, Ahok memutuskan untuk berkiprah di dunia 
politik. Virus politik yang sudah ditanamkan sang 
ayah ingin ia realisasikan. Meskipun awalnya ragu-
-ragu, Ahok menerima lamaran Partai Perhimpunan 
Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu membutuhkan 
seseorang yang bisa menjadi Ketua Dewan Pimpin-
an Cabang di Belitung Timur, Kabupaten yang baru 
berdiri 25 Februari 2003, hasil pemekaran dari Kabu-
paten Belitung.

PPIB adalah partai yang didirikan Dr. Syahrir, 
salah satu ekonom yang memiliki visi besar untuk 
memajukan perekonomian Indonesia. Dan PPIB di-
dirikan oleh aktivis Malari 1974 itu dengan cita-cita 
besar untuk “Membangun Indonesia Baru”. Cita-cita 
besar inilah yang membuat Ahok tertarik, meskipun 
ia sadar PPIB merupakan partai kecil. Melalui PPIB ini-
lah, pada Pemilu 2004 Ahok terpilih menjadi anggota 
DPRD Belitung Timur, tentu dengan perjuangan yang 
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tidak gampang.

Pada saat terpilih menjadi anggota DPRD, Ahok 
mulai menyadari bahwa dalam politik, ada rasio-
nalitas yang tak selamanya diukur dengan hitung-
-hitungan angka statistik. Justru karena secara mate-
matis tidak mungkin akan menang, Ahok termotivasi 
untuk melintasi batas-batas etnis dan agama. 

Secara matematis, Ahok sadar betul, sangat su-
lit bagi orang Tionghoa dengan agama Kristen pula, 
bisa memang di Belitung Timur yang menurut data 
statistik 93 persen penduduknya Muslim, dan yang 
Kristen hanya 0,8 persen. Dari segi etnis, orang Ti-
onghoa hanya sekitar enam persen. 70 persen etnis 
Melayu, dan sisanya Bugis, Jawa, Sunda, dan Madura.

Melihat	 demografi	 politik seperti itu, rasanya 
mustahil akan menang jika jalan yang ditempuh 
sama seperti umumnya politikus. Ahok mengambil 
jalan lain, tidak melalui jalan transaksional, tapi mela-
lui jalan kebenaran. 

Politik transaksional merupakan politik dagang. 
Untuk mendapatkan suara pemilih, ada sejumlah 
uang yang harus dikeluarkan. Contoh, jika satu su-
ara dihargai 10.000 rupiah, maka dibutuhkan uang 
10.000.000 rupiah untuk mendapatkan 1000 suara. 
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Jika untuk mendapatkan satu kursi DPRD dibu-
tuhkan minimal 10.000-15.000 suara, maka tinggal 
dikalikan saja. Tapi itu pun belum cukup karena ada 
biaya kampanye, misalnya untuk cetak brosur, span-
duk, baliho, dan bagi-bagi kaos yang jumlahnya bisa 
lebih besar lagi.

Politik transaksional ini, selain membutuhkan 
dana besar, juga tidak mendidik. Politik semacam 
inilah yang mendorong para politisi untuk korupsi, 
mencari uang yang yang tidak seharusnya diterima 
sebagai pejabat negara. Karena gaji yang mereka da-
patkan jauh lebih sedikit dari dana yang mereka ke-
luarkan pada saat kampanye maka dengan berbagai 
cara mereka mencari uang tambahan untuk menutup 
defisit	dana	kampanye	yang	telah	mereka	keluarkan.

Ahok harus keluar dari tradisi politik transaksional 
yang buruk, caranya dengan menempuh jalan poli-
tik kebenaran. Mungkin bisa jadi transaksional juga, 
tapi yang ditransaksikan adalah visi misi dan program 
yang akan dijalankan pada saat terpilih. Transaksi se-
macam ini biasanya disebut dengan kontrak politik. 
Misalnya, jika terpilih, Ahok akan memperjuangkan 
keadilan dan kesejahteraan. 

Selain jauh lebih murah jika dibandingkan de-
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ngan transaksi politik uang, keadilan dan kesejahte-
raan adalah jalan kebenaran yang dibutuhkan semua 
orang, tanpa pandang etnis dan agama. Warga Beli-
tung Timur, semuanya membutuhkan kesejahteraan 
dan keadilan. 

Bagi Ahok, jalan ini sudah biasa ia tempuh, bersa-
ma ayahnya, jauh sebelum masuk dunia politik. Jadi, 
yang ia perjuangkan bukan janji-janji kosong mela-
inkan bagian dari rekam jejak yang sudah dirasakan 
oleh sebagian warga yang ada di sekitar lingkungan 
tempat tinggalnya.

Selama menjadi anggota DPRD, Ahok bisa mem-
buktikan komitmen dan janji-janji politiknya pada 
saat kampanye. Dalam bekerja, ia menerapkan prin-
sip Bersih, Transparan, dan Profesional yang disingkat 
BTP. Ini bukan kebetulan, BTP juga singkatan dari Ba-
suki Tjahaja Purnama.

Karena kerja-keja politiknya yang bisa dirasakan 
manfaatnya bagi masyarakat Belitung Timur, maka 
pada saat dilaksanakan Pilkada untuk memilih Bupati, 
Ahok diminta oleh para pendukungnya untuk maju, 
padahal, pada saat itu ia menduduki kursi DPRD ku-
rang lebih baru satu tahun. Artinya, baru seperlima 
jalan dari yang seharusnya lima tahun (2004-2009). 
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Dukungan masyarakat kepada Ahok memang 
layak diberikan untuk prestasi politik yang menge-
sankan. Di mata rakyat, ada kesan yang kuat bahwa 
Ahok selalu berusaha menegakkan kebenaran pada 
saat para politisi lain sibuk melakukan pembenaran. 
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BERAGAMA SECARA 

RASIONAL

Model keberagamaan Ahok, kalau dalam Islam, mi-
rip dengan apa yang sering dikemukakan Nurcholish 
Madjid	 (Cak	 Nur)	 atau	 Ahmad	 Syafii	 Maarif	 (Buya),	
yakni beragama secara substantif dan rasional.

DI laman youtube beredar video yang berisi rekaman 
“curhatan” Ahok tentang agama. Dalam “curhatan” 
yang berdurasi 2,58 menit itu antara lain dia menga-
takan bahwa ajaran Kristen itu konyol karena setiap 
umatnya dijamin masuk surga, tak perlu bayar utang, 
tak perlu capek-capek puasa. 

“Hanya ngandelin Yesus yang mau disalib jadi Tu-
han dan kalau penganutnya mati masuk surga. Siapa 
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yang menciptakan agama kayak begini? Hebatnya, 
gua yang berpendidikan tinggi percaya dengan hal 
begini. Karena gua mati dijamin masuk surga,” kata 
Ahok.

Saya tak bisa membayangkan andaikan Ahok 
ngomong seperti itu tentang Islam. Sudah pasti ia tak 
sekadar dianggap melecehkan agama, tapi bisa difat-
wa sesat dan halal darahnya seperti Salman Rushdi. 
Ia akan diburu oleh mereka yang merasa menjadi wa-
kil Tuhan di muka bumi untuk membela agama. 

Di bagian lain “curhatannya”, Ahok mengatakan 
bahwa Islam agama yang realistis. Untuk masuk surga 
harus ditimbang-timbang dulu mana pahala, mana 
dosa, dan tidak berani mengatakan (kalau) mati bakal 
masuk surga.

Banyak kalangan menilai Ahok tengah mencari 
simpati umat Islam di Jakarta yang mayoritas Muslim. 
Penilaian semacam ini sah-sah saja, walaupun tentu 
kurang tepat.

Kalau kita telusuri rekam jejaknya, sebenarnya 
apa yang dikatakan Ahok, terutama mengenai Islam, 
bukan hal yang baru. Dalam banyak kesempatan 
Ahok sering memuji kebenaran ajaran Islam. 

Ahok sangat rasional dalam beragama. Dia meli-
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hat agama sebagai nilai atau ajaran-ajaran etik yang 
harus dihidupkan dalam realitas objektif. Karena itu, 
yang penting dalam beragama bukan pada kulit atau 
merknya, tapi pada bagaimana ajaran-ajaran etik itu 
bisa mencegah seseorang berbuat jahat. Bagi Ahok, 
tidak ada gunanya beragama kalau masih tetap ko-
rupsi.

Alasan ini pula yang melatar belakangi Ahok 
menertibkan praktik penyembelihan hewan kurban 
pada saat Idul Adha, agar tidak dilakukan di seko-
lah, atau di pinggir-pinggir jalan. Karena cara seperti 
ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sangat 
memperhatikan kebersihan dan kesehatan. Menurut 
Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. 

Menjalankan perintah agama dengan cara-cara 
yang bertentangan dengan ajaran agama bukanlah 
tindakan yang tepat. Nabi Muhammad tidak pernah 
membeda-bedakan umatnya, dari kalangan mana 
pun berasal, dari kelas atas atau pun kelas bawah, dari 
suku Arab atau bukan.

Model keberagamaan Ahok, kalau dalam Islam, 
mirip dengan apa yang sering dikemukakan Nurcho-
lish	Madjid	(Cak	Nur)	atau	Ahmad	Syafii	Maarif	(Buya),	
yakni beragama secara substantif dan rasional. Cara 
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beragama yang lebih mengedepankan alasan-alas-
an rasional. Cak Nur misalnya, banyak merujuk pada 
Ibnu Taimiyah yang rasional, termasuk dalam memi-
lih pemimpin yang lebih mengedepankan alasan me-
ritokrasi ketimbang agama. 

Sedangkan Buya banyak merujuk pada gurunya, 
Fazlurrahman, atau pada penyair yang dikaguminya, 
Muhammad Iqbal. Untuk tokoh dalam negeri, rujuk-
an Buya adalah Muhammad Hatta yang dalam peni-
laiannya benar-benar substansial dalam memahami 
agama. Agama yang substantif diumpamakan Hatta 
seperti garam larut dalam air yang begitu terasa wa-
laupun tidak kelihatan, tidak seperti gincu yang tidak 
ada rasanya walaupun tampak merah menyala.
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MENELADANI NABI 
MUHAMMAD SAW

Meskipun bukan pemeluk Islam, Ahok mengaku su-
dah mengagumi Nabi Muhammad sejak kecil.

DALAM acara peringatan Maulid Nabi Muhammad 
SAW di Jakarta, 18 Januari 2015, Basuki Tjahaja Pur-
nama yang akrab disapa Ahok mengaku punya pa-
nutan dalam memerintah sebagai gubernur DKI Ja-
karta. Siapa panutan Ahok? Yaitu Rasulullah, Nabi 
Muhammad SAW, yang memiliki sifat-sifat shiddiq 
( jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyam-
paikan kebenaran), dan fathanah (cerdas).

Meskipun bukan pemeluk Islam, Ahok mengaku 
sudah mengagumi Nabi Muhammad sejak kecil. Saat 
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duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah 
Menengah Pertama (SMP), Ahok bersekolah di seko-
lah yang mengajarkan pendidikan agama Islam. 

Di situlah ia mempelajari ajaran-ajaran Islam. Al- 
Quran surat Al-Maidah ayat 51 yang melarang memi-
lih Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin, menurut 
Ahok tidak terbukti karena banyak kaum Muslimin 
yang memilihnya sebagai gubernur karena mereka 
percaya dirinya memiliki sifat-sifat yang baik. Agama 
bukan penghalang untuk menjadi orang baik.

Pengakuan Ahok ini petut kita garis bawahi kare-
na masih banyak di antara kita yang berpikir sempit, 
menilai pemimpin bukan dari sifat-sifatnya, tapi dari 
agama yang dianutnya. Padahal sifat-sifat seseorang 
tidak dengan serta merta (identik) dengan ajaran 
agama yang dipeluknya. 

Semua agama mengajarkan kebenaran, meng-
haruskan bersikap adil kepada yang dipimpinnya. 
Tapi karena sifat buruknya, bisa saja seseorang tidak 
taat pada ajaran agamanya. Dan ketidaktaatan pada 
agama bisa berlaku atau dialami oleh siapa pun dan 
apa pun agamanya.

Oleh karena itulah, dalam demokrasi, agama ti-
dak dijadikan faktor determinan dalam memilih calon 
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pemimpin. Pemimpin yang baik bukan yang menun-
jukkan ketaatan pada agama secara ritual-formalis-
tik, melainkan yang menunjukkan sikap dan perilaku 
yang baik, yang menjunjung tinggi hak-hak setiap 
warga negara, yang menegakkan keadilan, yang me-
miliki kemampuan menyejahterakan seluruh rakyat.

Di antara hak-hak warga negara yang harus di-
penuhi pemimpin, dalam konteks Indonesia, tertuang 
dalam konstitusi negara (UUD 1945), terutama pasal 
28 dan 30, antara lain hak untuk hidup aman, meme-
luk agama dan keyakinan, mendapatkan pendidikan, 
dan pekerjaan yang layak. Hak-hak warga negara ha-
rus dipenuhi dengan adil tanpa pandang bulu, kare-
na menegakkan keadilan menjadi syarat mutlak bagi 
setiap pemimpin. Jika seorang pemimpin tidak bisa 
menegakkan keadilan maka gugurlah kewajiban war-
ga negara untuk menaati pemimpinnya.

Selain itu, yang juga wajib dimiliki seorang pe-
mimpin adalah kemampuan untuk menyejahterakan 
rakyat. Bahkan bisa dikatakan inilah di antara tugas 
pokok siapa pun yang menjadi pemimpin. Bagaima-
na menyejahterakan rakyat bisa ditempuh dengan 
berbagai cara, yang paling pokok adalah dengan 
menetapkan kebijakan-kebijakan yang mendorong 
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tumbuhnya kesejahteraan itu, misalnya dengan 
menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang 
memungkinkan semua orang, termasuk yang paling 
miskin sekalipun, untuk terlibat dan bisa mendapat-
kan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Jika dengan cara menggerakkan kegiatan ekono-
mi masih ada yang tidak mampu maka kewajiban pe-
merintah adalah memberikan pembinaan, memberi 
bantuan	secara	fisik	baik	berbentuk	uang	tunai	atau	
yang lainnya, yang menjadikan penerimanya bisa hi-
dup lebih layak. 

Sejauh mana pemimpin bisa bertahan dalam 
kursi kepemimpinan akan sangat tergantung pada 
kemampuannya menjadikan segenap rakyat mampu 
menyejahterakan dirinya. Semakin minim kesejah-
teraan rakyat, semakin tinggi tingkat kegagalan pe-
mimpin.

Pengakuan Ahok yang menjadikan Nabi Muham-
mad sebagai panutan menjadi penting karena dalam 
sejarahnya Rasulullah tidak pernah mengabaikan si-
apa pun yang membutuhkan bantuan. Bahkan ter-
hadap orang kafir	buta	yang	terus-menerus	menghi-
nanya, Rasulullah tetap memperlakukannya dengan 
baik, dengan memberikan bantuan setiap saat. Maka 
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pada saat orang buta yang selalu menghina itu jatuh 
sakit, Rasulullah rutin datang membezuknya hingga 
beliau wafat.

Sifat-sifat Rasulullah selayaknya menjadi panutan 
setiap pemimpin. Jujur, dapat dipercaya, menyampai-
kan kebenaran, dan memiliki kecerdasan adalah si-
fat-sifat terpuji yang asalkan ada kemauan pasti ada 
jalan untuk menjalankannya. Bagi pemimpin formal 
seperti Gubernur atau Presiden, tentu memiliki apa-
rat, juga anggaran yang cukup, untuk merealisasikan 
sifat-sfat terpuji yang dimilikinya.

Hanya political will (kemauan politik) untuk 
menggerakkan sifat-sifat baik itulah yang belum di-
miliki oleh semua pemimpin. Gerakan rakyat menjadi 
penting untuk “memaksa” pemimpin merealisasikan 
sifat-sifat baik dan political will, dengan berbagai 
cara, misalnya demonstrasi, penandatanganan petisi, 
dan lain-lain. Apa pun bentuknya, sepanjang dilaku-
kan secara proporsional, tidak melanggar hukum,

Demokrasi menyediakan ruang terbuka bagi si-
apa pun untuk mengkritik pemimpin yang dinilainya 
kurang baik. Pemimpin harus membuka diri untuk 
dikritik. Perlu diingat bahwa tingkat penerimaan pe-
mimpin terhadap kritik bisa menjadi ukuran apakah 
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pemimpin bisa dipertahankan (dipilih kembali) atau 
tidak pada saat terjadi suksesi kepemimpinan
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KOMITMEN MEMBELA 

KONSTITUSI

Siapa pun yang menjadi pemimpin di Indonesia, pada 
level mana pun, ia harus taat dan patuh pada konsti-
tusi. Ketaatan dan kepatuhan pada konstitusi bukan 
wilayah yang bisa ditawar-tawar bagi setiap warga 
negara.

SEORANG pemimpin harus memiliki komitmen yang 
jelas untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara 
yang dipimpinnya. Jika yang dipimpin merupakan 
negara dengan keragaman budaya, suku, ras, dan 
agama, maka ia harus memiliki komitmen untuk 
menjaga keragaman itu. 

Dalam perspektif Indonesia, komitmen menja-
ga keragaman merupakan perintah konstitusi (UUD 
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1945). Mengorbankan keragaman, untuk kepen-
tingan apa pun, sama artinya dengan mengabaikan 
konstitusi. Konstitusi menjadi alat perekat yang bisa 
mempertemukan berbagai kepentingan, kelompok, 
dan aspirasi. 

Konstitusi menjadi salah satu tiang utama dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena begitu 
pentingnya keberadaan dan fungsi konstitusi maka 
wajar jika ada kepala negara yang terbukti menga-
baikan konstitusi, konsekuensinya harus dimakzul-
kan.

Siapa pun yang menjadi pemimpin di Indonesia, 
pada level mana pun, ia harus taat dan patuh pada 
konstitusi. Ketaatan dan kepatuhan pada konstitusi 
bukan wilayah yang bisa ditawar-tawar bagi setiap 
warga negara. Maka penegasan Basuki Tjahaja Pur-
nama bahwa ia rela mati demi membela konstitusi, 
itulah komitmen yang memang sudah seharusnya di-
miliki seorang pemimpin.

Penegasan komitmen itu penting karena di atas 
panggung republik ini sudah terlalu banyak pemim-
pin yang ternyata hanya peduli dengan kelompoknya 
saja, entah itu kelompok agama, suku, atau yang le-
bih sempit lagi, keluarganya. Pada saat kepentingan 
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kelompok lebih dikedepankan, jangan berharap kea-
dilan bisa ditegakkan.

Pengutamaan kelompok akan membuat seorang 
pemimpin kehilangan perspektif keindonesiaan yang 
utuh.	Akibatnya	akan	memicu	konflik,	serta	segregasi	
kelompok yang tidak menjadi bagian dari kelompok 
yang dipentingkannya. Contoh-contoh dari muncul-
nya fenomena ini sudah banyak kita jumpai seperti 
dalam kasus penolakan berdirinya tempat ibadah.

Pendirian tempat ibadah adalah bagian dari eks-
presi kebebasan beragama yang dijamin konstitusi. 
Tempat ibadah diharapkan bisa menjadi naungan 
bagi mereka yang dilanda kegersangan jiwa; menjadi 
tempat kembali bagi mereka yang tersesat jauh dari 
jalan Allah. 

Jika tempat ibadah dilarang berdiri maka kema-
na mereka yang kehausan spiritual itu akan pergi? Ini 
harus menjadi pertimbangan, bahwa banyak kalang-
an membutuhkan katarsis dari kegersangan jiwanya. 
Jika tidak ada tempat untuk menyalurkan, jiwa itu 
akan terguncang dan kemungkinan akan melahirkan 
ekspresi yang destruktif yang merugikan orang lain. 
Selain itu, segregasi kelompok juga bisa membuat 
banyak pengikut sekte atau mazhab yang terlantar di 
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rumahnya sendiri, atau bahkan dinistakan dan diusir 
dari tanah kelahirannya sendiri. 

Padahal mereka adalah warga negara yang juga 
memiliki hak-hak—seperti warga negara lainnya—
yang dijamin konstitusi. Lihatlah pengikut Syiah dan 
Ahmadiyah, berapa banyak di antara mereka yang ru-
mahnya dibakar, tempat ibadahnya diluluhlantakkan, 
hanya karena mereka dianggap kafir	dan	sesat.	Fatwa	
ulama—yang	mengafirkan	dan	menyesatkan—bukan	
mendamaikan malah mengakibatkan kesengsaraan.

Selain penegakan konstitusi, anti korupsi adalah 
komitmen yang harus dimiliki seorang pemimpin. 
Dan, lagi-lagi, Ahok juga pernah menegaskan bahwa 
dirinya rela mati untuk melawan korupsi. Karena me-
nurutnya, akar dari semua persoalan bangsa ini ada-
lah korupsi. Karena korupsi, rakyat sengsara, pemba-
ngunan terabaikan.

Ada pepatah, seekor ikan akan membusuk dari 
kepalanya. Pemimpin harus menjadi contoh bagi se-
genap rakyatnya. Pemimpin harus menjadi contoh 
semua aparat yang ada di bawahnya, terutama da-
lam hal komitmen memberantas korupsi. Tapi jika 
pemimpinnya sudah terbiasa korupsi, atau bahkan 
sudah membusuk, maka tunggulah saatnya akan tiba 
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pembusukan negara secara umum.

Maka penegasan anti korupsi bagi seorang pe-
mimpin menjadi penting karena dengan cara itulah 
ia bisa dihormati. Dengan cara itulah ia bisa menjadi 
contoh dan disegani. Banyak pemimpin gagal, titah- 
titahnya tak diindahkan, hanya karena ia dianggap 
tidak patut dicontoh.

Kalau kita berkaca kepada para pemimpin, teru-
tama para founding father negeri ini, semuanya bisa 
dicontoh. Komitmen mereka dalam menjaga kebhi-
nekaan, dan dalam menjaga diri dari tindakan-tin-
dakan yang merugikan negara, tak perlu diragukan. 
Soekarno, Hatta, Syahrir, Natsir, Kasimo, dan lain-lain 
adalah di antara pemimpin yang patut dicontoh. 

Membaca riwayat perjuangan mereka senantia-
sa memberi inspirasi, membangkitkan energi positif 
untuk mengabdi. Bagi para pemimpin ini, jangankan 
korupsi, mereka rela mengorbankan harta milik pri-
badinya untuk kepentingan negara. Komitmen mem-
bangun negara sudah menjadi bagian dari napas ke-
hidupan. Menjaga kebersamaan dalam keragaman 
sudah menjadi bagian integral dari watak perjuangan.
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TRANSPARANSI UNTUK 

MENYELAMATKAN DEMOKRASI 

Di antara cara yang paling efektif untuk menanggu-
langi demoralisasi demokrasi adalah dengan memak-
simalkan transparansi. Semua proses politik yang ter-
jadi harus bisa dikontrol oleh publik.

BANYAKNYA aktor politik yang diduga, didakwa, bah-
kan dipenjara karena tindakan korupsi membuat wa-
jah politik dan demokrasi kita semakin buruk. Ada 
proses demoralisasi dalam demokrasi. Adakah jalan 
keluar dari situasi yang buruk ini?

Istilah demoralisasi demokrasi pernah dikemu-
kakan oleh Busyro Muqoddas pada saat memimpin 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk meng-
gambarkan banyaknya aktor-aktor yang seharusnya 
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menjaga moral demokrasi justru merusaknya dengan 
tindakan amoral seperti korupsi. Aktor-aktor yang 
dimaksud adalah para politisi, terutama yang men-
duduki jabatan-jabatan publik yang strategis baik di 
lembaga eksekutif maupun legislatif.

Berbicara tentang Perilaku para politisi, tidak bisa 
terlepas dari institusi politik yang telah mengantar-
kannya menjadi pejabat publik, yakni partai politik. 
Kita sepakat bahwa partai politik merupakan pilar 
utama demokrasi. Artinya demokrasi tidak bisa diba-
ngun tanpa adanya partai politik. 

Pada saat di suatu negara partai politiknya rusak 
maka akan rusak pula demokrasinya. Karena pen-
tingnya partai politik, pada masa pembentukan In-
donesia dulu, Muhammad Hatta, pada 3 November 
1945 mengeluarkan Maklumat yang antara lain berisi 
pemberian hak seluas-luasnya kepada rakyat untuk 
mendirikan partai-partai politik. 

Hatta mengeluarkan Maklumat itu karena menu-
rutnya hanya dengan berdirinya partai-partai politik, 
Indonesia bisa membangun demokrasi. Partai-partai 
adalah lembaga politik yang didirikan oleh segenap 
rakyat yang dengan syarat-syarat tertentu diberi hak 
untuk mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) yang 
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pertama kali digelar tahun 1955. Dari Pemilu inilah, 
terpilih para pemimpin yang berhak mewakili rak-
yat dalam parlemen atau badan perwakilan rakyat 
(konstituante). Anggota konstituante adalah utusan 
partai-partai yang dipilih dan dipercaya rakyat untuk 
menyusun dan menetapkan undang-undang yang 
berlaku bagi segenap rakyat. Dengan melalui proses 
seperti inilah, demokrasi bisa terbangun.

Sayangnya, Soekarno cenderung mengabaikan 
Maklumat itu hingga (antara lain) mendorong Hat-
ta mundur dari kursi Wakil Presiden karena merasa 
sudah tidak lagi memiliki pemahaman yang sama 
tentang pentingnya membangun demokrasi. Seperti 
kita tahu, Soekarno kemudian mengeluarkan Dekrit 
Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan partai-par-
tai politik dan konstituante. 

Demokrasi yang dibangun di atas fondasi par-
tai-partai runtuh dengan sendirinya. Sistem politik 
Indonesia bergeser dari demokrasi liberal menjadi 
demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupa-
kan pseudo demokrasi, yakni demokrasi seolah-olah 
yang hanya diatasnamakan karena pada hakikatnya 
bukanlah demokrasi.

Pseudo demokrasi itu kemudian berlanjut hingga 
era Orde Baru di bawah Soeharto yang secara formal 
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menjalankan sistem politik berdasarkan demokrasi 
yang ciri-cirinya antara lain adanya partai-partai poli-
tik, dan adanya Pemilu yang dilaksanakan secara ber-
kala. Tapi secara substantif, demokrasi yang dibangun 
Soeharto bukanlah demokrasi yang sebenarnya karena 
semua proses politik terpusat pada (kemauan) dirinya.

Gerakan reformasi Mei 1998 yang berhasil memak-
sa Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden 
yang sudah didudukinya selama lebih dari 32 tahun 
menjadi titik awal upaya mengembalikan substansi de-
mokrasi. Demokrasi kembali menemukan momentum, 
partai-partai politik kembali hadir seperti mengulang 
pada era demokrasi liberal sebelum Pemilu 1955.

Membangkitkan kembali demokrasi yang su-
dah lama “mati” memang bukan perkara gampang. 
Mungkin karena terlalu lama terkungkung, kebebas-
an rakyat dalam mengekspresikan berbagai tuntutan 
politik cenderung tanpa kendali sehingga keadaban 
politik pun mewujud dalam wajahnya yang buruk. 

Demokrasi kembali memasuki era kritis, bukan 
lantaran otoritarianisme kekuasaan, tapi karena ke-
bebasan yang cenderung tak terkendali, dan karena 
kebebasan yang inheren dalam demokrasi (ternyata) 
juga memberi peluang yang luas bagi para aktor po-
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litik untuk melakukan korupsi. 

Proses demokrasi yang berlangsung dalam pe-
rumusan dan penetapan anggaran misalnya, telah 
dijadikan peluang untuk korupsi melalui timbal balik 
kepentingan, antara pihak politisi yang merumuskan 
dan menetapkan anggaran, dengan pemerintah (baik 
pusat maupun daerah) yang menerima kucuran ang-
garan, dan pihak swasta yang menjalankan proyek 
untuk memanfaatkan anggaran. Maka moral demo-
krasi sebagai sistem yang diyakini paling baik men-
jadi tereduksi karena tindakan korupsi para politisi. 
Moral demokrasi terseret dalam zona degradasi. 

Yang menjadi tantangan besar kita saat ini adalah 
bagaimana menyelamatkan demokrasi dari zona de-
gradasi ini? Kita menyadari sepenuhnya fakta demo-
ralisasi demokrasi. Namun kesadaran ini tidak bermak-
na	 signifikan	pada	 saat	 tidak	dibarengi	 upaya	untuk	
memperbaikinya. Di antara cara yang paling efektif 
untuk menanggulangi demoralisasi demokrasi adalah 
dengan memaksimalkan transparansi. Semua proses 
politik yang terjadi harus bisa dikontrol oleh publik. 
Rapat-rapat pengambilan semua keputusan politik ti-
dak boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi. 

Saya kira pola transparansi seperti inilah yang 
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selalu diupayakan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias 
Ahok. Rapat-rapat pengambilan keputusan direkam 
dan diunggah di youtube sehingga publik bisa me-
nyaksikannya. Jika ada hal-hal yang dirasa kurang 
tepat, publik bisa langsung merespons melalui ber-
bagai layanan pelaporan yang tersedia.

Aplikasi Smart City yang diberi nama QLUE, juga 
menjadi sarana yang sangat efektif untuk transparan-
si dan akuntabilitas semua kebijakan politik yang dija-
lankan di DKI Jakarta. Dengan aplikasi ini, selain bisa 
digunakan warga untuk melaporkan segala jenis ke-
timpangan, atau segala hal yang dinilai tidak layak di te-
ngah-tengah masyarakat Jakarta, Ahok juga bisa men-
cermati dengan lebih jeli kinerja aparat di bawahnya.

Bagi kalangan yang berpikir ideologis dan ru-
mit tentang demokrasi, bisa saja berpendapat bahwa 
transparansi yang dilakukan Ahok terlalu sederhana 
untuk dikatakan sebagai upaya untuk menyelamatkan 
demokrasi dari demoralisasi. Pendapat ini sah- sah saja, 
tapi menurut saya, serumit apa pun tugas yang kita ha-
dapi, langkahnya harus dimulai dari yang sederhana. 

Sejarah mengajarkan pada kita, tidak sedikit se-
suatu yang kita anggap sederhana ternyata memiliki 
efek yang luar biasa.
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KEBERHASILAN

Ahok yakin, yang dibutuhkan Jakarta hanyalah keber-
hasilan kerja nyata yang bisa dirasakan dampak posi-
tifnya bagi kemajuan segenap warganya.

DALAM kampanye politik, banyak cara yang bisa di-
tempuh para kandidat, cara yang paling umum di-
tempuh adalah melalui pencitraan. Citra yang baik 
diyakini paling efektif untuk memengaruhi pemilih 
dalam menentukan pilihannya.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak pernah me-
nolak pandangan seperti itu. Tapi ia lebih memilih 
cara lain dalam berkampanye karena ia yakin pencit-
raan bukan satu-satunya pilihan. Ahok lebih memilih 
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berkampanye dengan menjual keberhasilan.

Di era teknologi digital, keberhasilan seorang 
pemimpin tidak mudah ditutup-tutupi dengan ke-
bohongan-kebohongan yang diciptakan oleh lawan- 
lawan politik. Setiap pemimpin memiliki rekam jejak 
yang sulit dilupakan karena rekam jejak itu tidak ha-
nya tersimpan dalam memori kolektif masyarakat, 
tapi juga tersimpan dalam memori digital yang ter-
simpan di ruang maya.

Tidak bisa dipungkiri, seperti kandidat-kandidat 
yang lain, Ahok juga memiliki bazzer yang membantu 
kampanyenya. Buzzer adalah akun media sosial (twit-
ter, facebook, instagram, dan lain-lain) yang memiliki 
jumlah follower sangat banyak. Para buzzer biasa-
nya dimanfaatkan politikus untuk membangun citra, 
mengampanyekan dirinya.

Tidak sedikit buzzer yang ikut berkampanye un-
tuk Ahok. Tapi berbeda dengan umumnya bazzer 
yang dimanfaatkan politikus, buzzer Ahok hanya mau 
bekerja atas kemauan dirinya, tidak mau diarah-arah-
kan, apalagi dibayar agar sesuai dengan keinginan-
nya.

Buzzer yang independen, itulah kira-kira sebut-
an untuk mereka. Cara kerjanya berdasarkan etika, 

AHOK MELAWAN ARUS (13X19,5_OK) isi set4.indd   160 06-Feb-17   10:39:14 AM



161

KAMPANYE MENJUAL KEBERHASILAN

berpegang teguh pada undang-undang tentang ITE 
(Informasi dan Transaksi Elektronik) serta ketentuan 
tentang ujaran kebencian (hate speech).

Kalau kita cermati, para buzzer pendukung Ahok 
memiliki ciri khas. Mereka pada umumnya mengam-
panyekan Ahok dengan data-data keberhasilan yang 
terukur, dari sumber-sumber yang layak dipercaya. 
Misalnya, pada saat Ahok diserang lawan karena di-
anggap tidak berhasil mengentaskan kemiskinan di 
Jakarta, maka para buzzer membantahnya dengan 
menampilkan	data	(grafik)	kemiskinan	di	Jakarta dari 
tahun ke tahun.

Menjual keberhasilan dengan menampilkan 
data-data yang bersumber, misalnya dari Badan Pu-
sat Statistik (BPS), merupakan kampanye paling ele-
gan yang ditempuh para kandidat. Dalam menam-
pilkan data-data, Ahok memiliki kelebihan karena 
ia petahana yang memiliki rekam jejak memimpin 
Jakarta. Apalagi sejauh ini, rekam jejak Ahok dinilai 
cukup berhasil dan mendapatkan pengakuan dari 
instansi atau lembaga-lembaga yang berkompeten 
menilai kinerja kepemimpinan daerah.

Di antara keberhasilan Ahok yang sulit dibantah 
adalah ketika ia menerima—lebih tepatnya membo-
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rong—empat penghargaan bergengsi pada acara 
penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Musrenbangnas) tahun 2016 di Istana Ne-
gara Jakarta. Penghargaan itu diterima langsung oleh 
Ahok di hadapan Presiden Joko Widodo.

Yang memberikan penghargaan adalah Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bap-
penas) Sofyan Djalil. Empat penghargaan yang di-
maksud adalah: (1) Terbaik pertama kategori provinsi 
dengan perencanaan terbaik; (2) Terbaik pertama ka-
tegori provinsi dengan perencanaan inovatif; (3) Ter-
baik pertama kategori provinsi dengan perencanaan 
progresif; dan (4) Terbaik pertama tingkat pencapai-
an Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 
2015.

Ada beberapa provinsi lain yang menerima peng-
hargaan pada waktu dan saat yang sama, tapi tidak 
ada yang menyamai provinsi DKI Jakarta. Di mata 
lawan-lawan politik, penghargaan ini dianggap se-
bagai “rekayasa” pemerintah pusat untuk menaikkan 
citra Ahok. Anggapan yang wajar belaka, tapi apakah 
rakyat percaya?

Ada pepatah mengatakan, “biarkan anjing meng-
gonggong	kafilah	tetap	berlalu.”	Gonggongan	anjing	
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merupakan hambatan di tengah perjalanan. Jika se-
orang	musafir	ketakutan	hanya	karena	gonggongan	
anjing maka ia tidak akan sampai ke tempat tujuan.

Ahok ingin melanjutkan kepemimpinan di Jakar-
ta, tentu bukan perkara gampang walaupun keberha-
silan telah ia sajikan. Banyak onak dan duri yang akan 
menghadang langkahnya. Bahkan ada arus besar 
kebencian yang disulut dengan sentimen etnis dan 
agama yang menghadangnya.

Kabar dusta (hoax), tuduhan menistakan agama, 
terus disuarakan oleh lawan-lawan politiknya, ia ang-
gap sebagai tantangan yang harus ia lalui. Menghin-
dari tantangan merupakan hal biasa bagi para pe-
ngecut, dan Ahok bukanlah seorang pengecut. 

Ahok berpegang pada kata-kata sastrawan-
-negarawan yang menjadi Perdana Menteri Inggris di 
masa-masa sulit, Winston Churchill: “Kites rise highest 
against the wind-not with it”. Layang-layang bisa ter-
bang paling tinggi karena menantang angin, bukan 
mengikutinya. 

Ahok tidak peduli dengan anggapan, atau bahkan 
tuduhan dari siapa pun yang tujuannya untuk men-
jatuhkan nama baiknya di mata masyarakat. Karena 
ia yakin, rakyat tidak buta, kejelian masyarakat tidak 
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bisa ditukar dengan iming-iming janji politik yang 
hanya bisa menghafal program, atau menyampaikan 
angan-angan melalui bait-bait puisi yang membuai. 

Ahok yakin, yang dibutuhkan Jakarta hanyalah 
keberhasilan kerja nyata yang bisa dirasakan dampak 
positifnya bagi kemajuan segenap warganya.
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