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ABSTRAK 

Nur Andini Kertaningtias, Program Sarjana, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas 

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2018, 

KEBIJAKAN RELOKASI DAN POLITIK ELEKTORAL (Studi Kasus 

Perilaku Pemilih Warga Terdampak Relokasi di Kampung Akuarium Jakarta 

Utara dalam Pilkada DKI Jakarta 2017). Tim Pembimbing : Wawan Sobari, 

S.IP., MA., Ph. D. dan Amin Heri Susanto, Lc.,  MA., Ph.D. 

 

Penelitian kualitatif studi kasus ini membahas tentang bagaimana kebijakan relokasi 

berkontribusi terhadap perilaku memilih warga terdampak relokasi di Kampung 

Akuarium dalam pilkada DKI Jakarta 2017. Jelang masa pilkada DKI calon petahana 

Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan kebijakan berupa relokasi terhadap warga 

Kampung Akuarium. Peristiwa relokasi di Kampung Akuarium menjadi sorotan 

berbagai pihak termasuk lawan politik Basuki-Djarot. Hal ini berpengaruh terhadap 

meningkatnya aktifitas politik di Kampung Akuarium. Selain itu peristiwa lain seperti 

isu SARA dan kasus penistaaan agama juga mewarnai kontestasi pilkada DKI Jakarta 

2017. Melalui berbgai peristiwa tersebut, penelitian ini menganalisis perilaku pemilih 

melalui tiga pendekatan, yaitu: sosiologi, psikologi dan pilihan rasional. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan warga Kampung Akuarium tidak memilih petahana 

kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta dan kemudian mengalihkan dukungannya 

kepada Anies Sandi. Hal tersebut menunjukan bahwa warga Kampung Akuarium 

menggunakan rasionalitas untuk tidak memilih Basuki-Jarot kembali terutama karena 

kekecewaan terhadap kontrak politik dalam pilkada DKI Jakarta 2012. Sementara itu 

factor sosiologi dan psikologi menguat akibat adanya kampanye negatif berupa 

munculnya isu SARA dan kasus penistaan agama sehingga pendekatan ini juga 

memiliki kontribusi terhadap perilaku memilih warga Kampung Akuarium. 

Rasionalitas warga juga tergambar melalui keputusan untuk mengalihkan dukungan 

kepada kubu Anies-Sandi yang telah memberikan bantuan pasca relokasi serta janji 

kampanye untuk membangun kembali Kampung Akuarium  

Kata Kunci:  Kebijakan Relokasi, Perilaku Memilih, Pilkada DKI Jakarta                  
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ABSTRACT 

Nur Andini Kertaningtias, Bachelor Programm, Study Political Science, Faculty 

of Social Science and Political Science, Universitas Brawijaya Malang, 2018. 

Electoral and Relocation Policies (Case Study The Behavior of Voting Citizen 

Affected by Relocation in DKI Jakarta’s Election 2017). Supervised by: Wawan 

Sobari, S.IP., MA., Ph. D. dan Amin Heri Susanto, Lc.,  MA., Ph.D. 

 

This qualitative research of this case study discusses how relocation policies 

contribute to voting behavior of people affected by relocation in Kampung Akuarium 

on DKI Jakarta 2017 election. The relocation in Kampung Akuarim was the lasr 

relocation policy before the election period that implemented by Basuki Tjahaja 

Purnama as an incumbent. This event made an attention from many people and the 

political opponent of Basuki. In addition, other events such as SARA case and 

religious blasphemy also contributed to this contestation. This study used three 

approaches of voting behavior theory, namely: sociology, psychology and rational 

choice. Result of the research showed that the contribution of the relocation policy to 

voting behavior affected people in Kampung Akuarium not to vote Basuki again. 

Then they shifted their options for Anies-Sandi. It showed that people were used 

rationality because of violations of political contracts conducted by Basuki on DKI 

Jakarta 2012 election. Meanwhile, sociology and psychological approach also 

contributed to voting behavior due to the negative campaign of SARA isues and 

religion blasphemy appearing in Kampung Akuarium. The victory of Anies-Sandi in 

Kampung Akuarium also caused by rational voters. it because Anies-Sandi have been 

provided social assistance and promised for people in Kampung Akuarium to rebuild 

their home.  

Keyword: Relocation Policy, Voting Behavior, Election in Jakarta 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Permasalahan pemukiman liar di DKI Jakarta terus tumbuh seiring meningkatnya 

jumlah penduduk. Pada tahun 2017 jumlah penduduk di Jakarta meningkat menjadi 

10,1 juta jiwa dari 9,9 juta jiwa di tahun 2013.
1
 Bertambahnya jumlah penduduk dan 

tidak bertambahnya luas wilayah menyebabkan krisis lahan perumahan terjadi di 

Jakarta. Selain itu, setiap tahunnya terjadi peningkatan harga tanah di Jakarta bisa 

mencapai kisaran 18,76 juta permeter persegi.
2
 Mahalnya harga tanah menyebabkan 

banyak masyarakat tidak bisa memiliki lahan untuk tempat tinggal sementara biaya 

kebutuhan sehari-hari juga meningkat. Pada tahun 2016 tercatat ada 127 kelurahan 

yang berada di bantaran sungai dan 71 kelurahan yang berdiri di bawah jalur sutet 

serta 184 kelurahan dengan status pemukiman kumuh.
3
 

Upaya untuk mengembalikan fungsi lahan merupakan tugas pemerintah 

provinsi DKI Jakarta untuk menata kembali wilayah-wilayah yang termasuk dalam 

zona cagar budaya dan ruang terbuka hijau.  Terkait hal itu, Pada masa pemerintahan 

                                                
1  TribunNews, Warga Daerah yang datang ke Jakarta Meningkat Tiap Tahun, diakses pada 28 

September 2016, melalui: http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/03/warga-daerah-yang-

datang-ke-jakarta-meningkat-tiap-tahun/# 
2 Detikfinance, Menakar Harga Tanah di Jakarta, diakses 30 Maret 2017, melalui: 

https://finance.detik.com/properti/3460845/menakar-harga-tanah-di-jakarta 
3  BPS DKI Jakarta (2016), Data Kelurahan di Bantaran Sungai, Sutet dan Pemukiman Kumuh, 

diakses pada t 30 Mret 2017, melalui: https://www.bps.go.id/statictable/2015/02/09 



yang dipimpin oleh Gubernur Basuki Tjahaja Pornama, terjadi peningkatan kegiatan 

relokasi pemukiman kumuh terutama yang berada di bantaran sungai. 

Menurut laporan LBH Jakarta pada tahun 2016, di bawah kepemimpinan 

Basuki Tjahaja Purnama terjadi 193 pelaksanaan relokasi dengan jumlah warga 

terdampak sebanyak 5726 keluarga dan 5397 unit usaha.
4
 Jika dibandingkan dengan 

era sebelumnya, kepemimpinan Fauzi Bowo per tahun melakukan relokasi dengan 

jumlah sebanyak 3200 warga terdampak dan angka itu naik drastis pada 

kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dengan total warga terdampak relokasi  

sebanyak 25.533 dalam kurun waktu 2 tahun.
5
 

Salah satu penerapan kebijakan relokasi pada masa kepemimpinan Basuki 

Tjahaja Purnama (Ahok) dilaksanakan di wilayah Kampung Akuarium yang berada 

di jalan Pasar Ikan, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Pemerintah provinsi DKI 

Jakarta mengacu pada Relokasi dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Daerah 

nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2010 

tentang pembangunan gedung, Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 tentang 

Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi Wilayah, Instruksi Gubernur 

nomor 36 tahun 2013 tentang refungsi kali, sungai, dan waduk, Instruksi Gubernur 

nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan dan Penertiban di sepanjang Kali, Saluran dan 

Jalan Inspeksi, Peraturan Gubernur nomor 36 tahun 2014 tentang Rencana Induk 

Kawasan Kota Tua, dan Instruksi Gubernur nomor 8 tahun 2015 tentang Kegiatan 

                                                
4   Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (2016) Atas Nama Pembangunan (Laporan Penggusuran  Paksa  

di Wilayah DKI Jakarta pada Tahun 2015), Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, hlm. 19 
5    Ibid. 



Penertiban Umum.
6
 Landasan hukum tersebut tertera di dalam surat pemberitahuan 

yang dikeluarkan oleh Wali Kota Jakarta Utara 

Kebijakan relokasi di Kampung Akuarum diawali dengan turunnya surat 

pemberitahuan tentang rencana revitalisasi kawasan pesisir Sunda Kelapa pada 

tanggal  24 Maret 2016. Kemudian rencana ini dilanjutkan dengan relokasi kawasan 

Kampung Akuarium di jalan Pasar Ikan pada 11 April 2016. Terdapat 4929 jiwa yang 

mendiami kawasan Kampung Akuarium, Pasar Ikan yang tersebar di kawasan PD. 

Pasar Ikan, RT 01, 02, 11, dan 12 dalam wilayah RW 04. Sementara itu jumlah KK di 

Kampung Akuarium sebanya 1728 KK serta 893 bangunan terkena dampak relokasi.
7
 

Sebelum dilaksanakannya relokasi, Pemprov DKI Jakarta melalui aparat 

kecamatan dan kelurahan Penjaringan Jakarta Utara melakukan sosialisasi dengan 

memberikan surat perintah secara bertahap. Dalam surat tersebut Warga dianjurkan 

untuk membongkar bangunan dan bergegas mendaftarkan diri ke rusunawa yang 

telah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menyediakan 

pilihan rusunawa untuk warga Kampung Akuarium diantaranya Rusunawa Rawa 

Bebek, Rusunawa Marunda, Rusunawa Kapuk Muara dan Rusunwa Cibesel. Namun 

solusi yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dianggap warga tidak sepadan 

dengan kerugian materi maupun dampak yang dirasakan.  

Pada pelaksanaannya, relokasi tanggal 11 April 2016 di Kampung Akuarium 

melibatkan aparat gabungan dari polisi, tentara dan satpol PP. Warga yang kompak 

                                                
6 Republika, Bendahara Mesjid Luar Batang sebut Ahok bikin Resah, diakses pada Senin, 28 Maret 

2016, melalui http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/03/28/o4r474394-

bendahara-masjid-keramat-luar-batang-sebut-ahok-bikin-resah. 
7 Republika, LBH Jakarta: Penggusuran Warga Pasar Ikan untuk Siapa?, diakses 10 Januari 2018, 

dapat diakses melalui: http://nasional.republika.co.id/berita/penggusur/nasional/jabodetabek-

nasional/16/04/12/o5hekl383-lbh-jakarta-penggusuran-warga-pasar-ikan-untuk-kepentingan-siapa 



menolak relokasi melakukan perlawanan dengan memblokir jalan menuju Pasar Ikan. 

Akibat hal tersebut, sempat terjadi pergesekan antara aparat dan warga. Hal ini 

berujung pada pengamanan aktivis Ratna Sarumpaet yang diduga memprovokasi 

warga. Pasca relokasi sebanyak 362 jiwa memutuskan untuk bertahan di Masjid 

Keramat Luar Batang dan sebanyak 15 KK menjelma menjadi manusia perahu. 

Kejadian ini menjadi sorotan di berbagai media massa serta mendapat simpati dari 

berbagai kalangan yang terdiri dari organisasi masyarakat, aktivis kemanusiaan, 

LSM, seniman, akademisi dan tokoh politik.  

Seiring berjalannya waktu, masyarakat yang masih bertahan tersebut 

mendirikan tenda dan menetap di atas lahan bekas relokasi di Kampung Akuarium. 

Tercatat sebanyak 160 KK yang masih betahan. Relokasi secara langsung akan 

berdampak terhadap perubahan bagi kehidupan Warga Kampung Akuarium baik dari 

segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan fisik. Hal ini terjadi karena warga 

menganggap solusi yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dianggap tidak 

menyelesaikan masalah khususnya bagi warga terdampak 

Relokasi Kampung Akuarium merupakan relokasi terakhir yang dilakukan 

pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama menjelang pesta pilkada DKI 

Jakarta 2017. Sampai pada masa kampanye pilkada warga masih bertahan di atas 

puing reruntuhan bangunan bekas relokasi. Hal tersebut menyebabkan intensitas 

politik di Kampung Akuarium menjadi meningkat. Pemusatan perhatian kepada Isu-

isu ketidakberpihakan calon gubernur petahana terhadap masyarakat miskin 

merupakan jalan alternatif bagi pesaing petahana untuk mendapat simpati dari korban 

relokasi. Dampak dari relokasi akan memberikan kontribusi terhadap penilaian warga 



tentang kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat. 

Pelaksanaan relokasi juga merupakan salah satu topic utama yang diangkat dalam 

setiap debat pilkada DKI Jakarta 2017. 

Pada pilkada tahun 2012 pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama 

yang merupakan calon gubernur pasangan nomor urut 3 memperoleh suara tertinggi 

di kelurahan Penjaringan dengan presentase suara sebesar 49,14% di putaran 

pertama
8
 dan 59,57% di putaran kedua.

9
 Sementara itu di kecamatan Penjaringan 

pasangan Joko Wdodo dan Basuki Tjahaja Purnama mengalami kemenangan telak 

dengan presentase perolehan suara pada putaran pertama sebesar 60, 05% dan 70, 

13% pada putaran kedua.
10

 Kondisi ini menunjukan bahwa figure Joko Widodo dan 

Basuki Tjahaja Purnama dipercaya oleh warga Penjaringan untuk memimpin DKI 

Jakarta tidak terkecuali warga Pasar Ikan Kampung Akuarium. Terlebih lagi 

permasalahan utama kelurahan Penjaringan adalah banyaknya warga yang menempati 

pemukiman kumuh. Kelurahan Penjaringan berada di urutan nomor 2 sebagai 

kelurahan yang memiliki luas wilayah kumuh terbesar di DKI Jakarta dengan luas 

pemukiman kumuh sebesar 57,31 hektar.
11

 Kebijakan relokasi yang dipilih oleh 

Basuki Tjahaja Purnama untuk menangani permasalahan pemukiman kumuh di 

Penjaringan tentu menjadi polemic karena hal tersebut tentu saja akan merubah opini 

warga terdampak. Hal ini memicu kegelisahan serta pergesekan antara warga dengan 

pemerintah sehingga tmuncul berbagai aksi protes yang menagih janji kampanye 

                                                
8  Hasil  rekapitulasi pada perhitungan suara Pemilukada DKI Jakarta tahun 2012,    dapat diakses  

melalui website:  kpujakarta.go.id 
9    Ibid. 
10   Ibid. 
11   Dapat diakses melalui kotaku.pu.go.id 



Ahok pada pilkada 2012 terutama bagi warga Kampung Akuarium Pasar Ikan yang 

terkena dampak relokasi. 

Menarik untuk diketahui bagaimana dampak yang dirasakan warga Kampung 

Akuarium setelah relokasi dilakukan serta fenomena politik apa saja yang muncul 

menjelang pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini tetunya akan memberikan kontribusi 

terhadap preferensi memilih warga di Kampung Akuarium. Pada akhirnya penelitian 

ini akan dapat menjelaskan factor apa saja yang dapat mempengaruhi kecenderungan 

memilih warga terdampak relokasi di Kampung Akuarium. Tidak menutup 

keungkinan penelitian ini dapat mengungkapkan factor lain selain kebijakan yang 

mempengaruhi preferensi memilih warga Kampung Akuarium. Suatu hal yang 

penting untuk diteliti bagaimana kebijakan relokasi merupakan suatu hal yang 

mempunyai dampak besar bagi kehidupan warga karena pada hakekatnya setiap 

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berlandaskan kepada kepentingan rakyat. 

Selain itu penelitian ini juga dianggap penting karena dengan adanya relokasi yang 

dilakukan pasangan calon petahana, momentum peristiwa relokasi dimanfaatkan oleh 

kelompok pesaing petahana untuk menarik dukungan warga. Dan pada akhirnya hal 

tersebut akan menjadi acuan bagi gubernur terpilih untuk lebih bijaksana dalam 

mengelola kebijakan terutama dalam hal relokasi. 

Melalui acuan diatas peneliti ingin  melakukan penelitian dengan mengangkat 

judul “Kebijakan Relokasi dan Politik Elektoral (Studi Kasus Perilaku Pemilih 

Warga Terdampak Relokasi di Kampung Akuarium Pasar Ikan Jakarta Utara 

dalam Pilkada DKI Jakarta 2017)”. Penelitian sebelumnya terkait rencana 

pemprov DKI Jakarta mengenai kebijakan penataan kawasan Sunda Kelapa yang 



dilakukan pada masa ke[emimpinan Basuki Tjahaja Purnama dilakukan oleh Alfi 

Khahfi dkk yang membahas mengenai Perlawanan Masyarakat Luar Batang Jakarta 

terhadap Rencana Revitalisasi Pesisir pada Tahun 2016. Penelitian ini 

menindaklanjuti penelitian sebelumnya yang mengaitkan dampak kebijakan relokasi 

tersebut terhadap politik electoral di Kampung Akuarium dalam pilkada DKI Jakarta 

2017.  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dalam hal ini peneliti 

mencoba untuk membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Apa saja dampak yang muncul dari pelaksanaan relokasi bagi kehidupan 

warga Kampung Akuarium? 

2. Bagaimana kontribusi kebijakan relokasi terhadap preferensi memilih warga 

Kampung Akuarium dalam pilkada DKI 2017?  

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi yang dilaksanakan adalah untuk mengeksplorasi 

peristiwa relokasi Kampung Akuarium dan menemukan fakta tentang perubahan apa 

saja yang terjadi di dalam kehidupan warga setelah dilaksanakan relokasi oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari hal tersebut dapat dianalisis bagaimana 

kebijakan relokasi mempengaruhi preferensi memilih warga Kampung Akuarium 

Pasar Ikan dalam pilkada DKI Jakarta 2017. Secara detail tujuan penelitian ini antara 

lain: 



1. Mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan relokasi bagi warga 

Kampung Akuarium 

2. Mengidentifikasi fakor-faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi 

memilih warga Kampung Akuarium melalui tiga pendekatan perilaku 

memilih 

3. Menganalisis bagaimana kotribusi kebijakan relokasi memberikan pengaruh 

terhadap hasil perolehan suara pilkada DKI Jakarta 2017 di Kampung 

Akuarium.  

1.4  Batasan Penelitian 

Untuk memberikan batasan atau scope agar penelitian ini tidak terlampau luas dan 

keluar dari konteks penelitian maka penulis memberikan batasan-batasan sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan tentang peristiwa relokasi di Kampung Akuarium mulai 

dari proses sosialisasi hingga peristiwa yang terjadi menjelang pilkada DKI 

Jakarta 2017 

2. Dampak yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah tetang bagaimana 

perubahan kehidupan baik dari segi ekonomi, lingkungan tempat tinggal 

maupun kehidupan warga terdampak relokasi di Kampung Akuarium  

3. Perubahan yang dialami warga tersebut akan dikaitkan dengan respon warga 

peristiwa yang muncul menjelang pilkada dan kemudian dianalisis melalui 

tiga pendekatan perilaku memilih yaitu sosiologi, psikologi dan pilihan 

rasional. Analisis perilaku pemilih warga Kampung Akuarium dijelaskan 



melalui factor-faktor yang mempengaruhi hasil perolehan suara di Kampung 

Akuarium.  

1.5  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Manfaat Akademis 

Secara konseptual penelitian ini memiliki kegunaan untuk mengeksplorasi 

dan mengkaji sebuah kasus atau peristiwa yang terjadi yang dilatarbelakangi 

oleh adanya kebijakan pemerintah daerah. Selain itu penelitian ini juga dapat 

menambahkan referensi tentang bagaimana suatu kebijakan dapat 

mempengaruhi preferensi memilih warga yang terkena dampak kebijakan 

tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

literatur, serta pengembangan ilmu politik khususnya mengenai kebijakan 

dan politik elektoral di daerah. 

2.   Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pemberian 

informasi maupun masukan kepada pihak Pemprov DKI Jakarta terutama 

pasangan calon yang memenangkan pilkada tentang realita kondisi warga 

yang terkena dampak relokasi. 

b. Masyarakat umum, khususnya warga DKI Jakarta yang menempati area 

permukiman liar untuk mencoba memberikan gambaran tentang 

pertimbangan dalam upaya memperbaiki kehidupan mereka kedepan 

 



BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tinjauan Teoritis 

Dalam penelitian ini, tinjauan teoritis dijadikan sebagai bahan acuan yang digunakan 

oleh penulis untuk memperkuat argumentasi pembahasan dengan teori yang sudah 

ada sebelumnya. Selain itu, tinjauan teoritis juga menjadi landasan pemikiran dan 

dasar penelitian yang penulis lakukan. Dasar teori yang penulis gunakan adalah teori 

perilaku pemilih yang secara detailnya akan dijelaskan melalui tiga model pendekatan 

yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rational choice. 

2.1.1  Teori Perilaku Pemilih 

Studi tentang perilaku memilih merupakan studi mengenai alasan dan faktor yang 

menyebabkan seseorang memilih suatu partai atau kandidat yang ikut dalam 

kontestasi politik. Perilaku memilih baik sebagai konstituen maupun masyarakat 

umum di sini dipahami sebagai bagian dari konsep partisipasi politik rakyat dalam 

sistem perpolitikan yang cenderung demokratis. 

Budiarjo mendefinisikan voting behavior sebagai kegiatan seseorang atau 

kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain 

dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).
1
 Firmanzah mendiskripsikan 

perilaku pemilih sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama pada kontestan 

untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan 

                                                
1   Miriam Budiarjo (2001), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 102 



suaranya kepada kontestan yang bersangkutan.
2
 Ramlan Surbakti mendefinisikan 

perilaku pemilih sebagai aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat 

dengan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih didalam suatu 

pemilihan umum, bila voters memutuskan untuk memilih (to vote) maka voters akan 

memutuskan memilih atau mendukung kandidat tertentu.
3
 Dari beberapa definisi 

tersebut, dapat dipahami perilaku pemilih merupakan suatu tindakan seseorang atau 

kelompok untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan tindakan tersebut didasari 

oleh suatu latar belakang tertentu yang berdampak pada keputusan dan tindakan yang 

diambil. Perilaku pemilih dapat dianalisis dengan tiga pendekatan yaitu : 

2.1.1.a  Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis memiliki dua konsep dalam menjelaskan perilaku memilih di 

pemilihan umum. Model ini terdiri dari model penjelasan mikrososiologis dan 

makrososiologis. Model penjelasan mikrososiologis didalami oleh seorang sosiolog 

Paul Lazarsfeld dan rekan sekerjanya Bernard Berelson dan Hazel Gaudet dari 

Columbia University, oleh karena itu model pendekatan mikrososiologi juga disebut 

Mahzab Columbia.
4
 Sementara model pendekatan makrososiologi dari Seymor 

Martin Lipset dan Stein Rokkan merupakan pengembangan dari model Lazarsfeld.. 

Model penjelasan pendekatan mikrososiologis didasari oleh teori lingkaran 

social dimana setiap manusia memiliki keterkaitan satu sama lain dengan lingkungan 

sekitar kehidupannya. Paul L. Lazarsfeld menggambarkan pola berpikir dimana 

                                                
2   Efriza (2012), Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik, Bandung: Alfabeta,. hlm. 480 
3   Ramlan Surbakti (1997), Partai, pemilu dan demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.170 
4 Dieter Roth (TT), Studi Pemilu Empiris (Sumber Teori, Instrumen dan Metode), Friedrich-

Namumann Stiftung-Fur die Freiheit: Jakarta, hlm. 23. 



seorang pemilih hidup dalam konteks tertentu seperti status ekonominya, status 

agamanya, pekerjaannya, tempat tinggal serta usianya. Setiap lingkungan social 

memiliki normanya tersendiri, kepatuhan terhadap norma-norma tersebut 

menghasilkan integrasi. Namun konteks ini juga turut mengontrol perilaku individu 

dengan cara memberikan tekanan agar individu tersebut menyesuaikan diri, sebab 

pada dasarnya setiap orang ingin hidup tentram tanpa bersitegang dengan lingkungan 

sosialnya.
5
 Para peneliti yang mengacu pada Lazarsfeld, mendapatkan suatu 

kesimpulan bahwa pihak-pihak yang berasal dari suatu kelas social tertentu memiliki 

sikap politis yang cukup homogen (voting is essentially a group experience).
6
 

Perubahan perilaku pemilih cenderung mengikuti dengan kebiasaan atau budaya yang 

ada di dalam lingkungan sosialnya. Menurut pandangan para peneliti dalam studi ini, 

setiap individu sudah terikat pada predisposisi kelompoknya (thus are party voter 

born).
7
 Dan pada akhirnya para peneliti berkesimpulan bahwa karakteristik sosial 

menentukan kecenderungan politis (a person thinks politically as he is socially. 

Social characteristics determine political preference).
8
 

Penelitian lebih lanjut dikembangkan oleh Berdnard Barelson yang 

membuktikan bahwa
9
 setiap individu berusaha untk mempertahankan hegemonitas 

lingkungan sosialnya demi menghindari konflik. Barelson berpendapat bahwa setiap 

individu memilih teman-teman dan rekan dengan pandangan politis yang kurang 

                                                
5   Ibid.,  hlm. 24 
6   Ibid.,  hlm. 25 
7   Ibid. 
8   Ibid. 
9   Ibid. 



lebih sama.
10

 Pada akhirnya hal ini membawa konsekuensi bahwa kandidat yang 

diunggulkan akan dihubungkan dengan titik-titik tolak atau pandangan tertentu yang 

dirasa sesuai, sementara informasi politis hanya diterima secara selektif agar 

keharmonisan yang ada tetap terjaga.
11

 

Sementara itu pendekatan mikrososiologis mengalami perkembangan dan 

menuai kritik dari Lipset dan Rokkan yang kemudian dikenal dengan model 

penjelasan makrososiologis. Perkembangan masyarakat dari arah tradisional ke 

modern memungkinkan terjadinya perubahan cara pandang individu dalam perilaku 

politiknya. Selain itu hegemonitas lingkaran sosial tidak berlaku pada masyarakat 

modern karena masyarakat ini memiliki mobilitas ruang dan sosial yang kuat dan 

pada akhirnya kekuatan hegemonitas yang ada cenderung hilang. Kondisi dimana 

perkembangan zaman semakin maju dan mobilitas setiap masyarakat semakin 

meningkat akan menimbulkan pecahnya kekuatan hegemoni sosial sehingga akan 

sulit mengkoordinasi perilaku seseorang, situasi inilah yang disebut dengan Cross 

Preasure.
12

  

Pada dasarnya manusia memiliki perkembangan dalam segi kehidupannya. 

Perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat modern menyebabkan tergerusnya 

identitas sosial yang telah dibangun. Hal tersebut akan bertentangan dengan apa yang 

ditinjau oleh Lazarsfeld dimana orientasi memilih dapat ditentukan berdasarkan 

lingkungan sosial individu. Pada perkembangannya perubahan zaman menuntut 

individu keluar dari norma lingkungan dan cenderung memikirkan dimensi 

                                                
10   Ibid. 
11   Ibid,. hlm. 26 
12   Ibid.  



fungsional. Maka dari itu penjelasan Lipset dan Rokkan mengenai makrososiologis 

mengkombinasikan dimensi territorial dan dimensi fungsional dalam mempengaruhi 

orientasi memilih masyarakat. 

Model pendekatan makrososiologis yang dijelaskan oleh Lipset dan Rokkan 

mengacu kepada konflik-konflik mendasar yang terjadi pada masyarakat. Para 

penulis mengacu pada klasifikasi sistem sosial Parson dimana sistem-sistem 

kemasyarakatan memiliki dimensi fungsional dan teritorial.
13

 Misalnya ketika 

terciptanya system kelas seperti kelas pengusaha dan pekerja yang dapat 

menimbulkan suatu kecemburuan sosial, maka masing-masing kelas mencari 

pasangan dalam memperjuangkan kelas mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Lipset 

dan Rokkan melalui garis konflik terdapat 4 empat macam pemisahan dasar. Dua 

garis konflik merupakan dominasi di bidang ekonomi dan dua lainnya di bidang 

kebudayaan.
14

  

Kesamaan atas pengalaman akan mendorong setiap individu berkumpul dan 

membentuk sebuah kelompok. Kelompok tersebut tentunya mengusung berbagai 

macam kepentingan tergantung pada kesamaan latar belakang apa yang membuat 

mereka membentuk sebuah kelompok. Pada kesimpulannya, pendekatan sosiologi 

dalam menentukan perilaku memilih tidak hanya dilihat dari struktur linkarang sosial 

berupa sosioekonomi, agama dan daerah melainkan manusia modern lebih memiliki 

ikatan karena terjadi konflik dalam dimensi territorial maupun dimensi fungsional., 

Pendekatan sosiologis pada dasarnya hanya menjelaskan tentang individu yang tidak 

                                                
13   Ibid. 
14   Ibid., hlm. 27  



dapat terlepas dari ikatan status maupun strutur sosial dalam menentukan perilaku 

politiknya. Pendekatan sosiologis tidak dapat menjelaskan mengenai pindahnya 

dukungan suatu individu ke partai lain. Tidak ada jaminan bahwa ketika akan 

memberikan suara individu tersebut tidak akan menyimpang dari nilai dan norma 

sosial yang dimilikinya, hal ini mengingat perilaku memilih bukan merupakan 

tindakan kolektif melainkan tindakan individu.  

2.1.1.b  Pendekatan Psikologis 

Pendekatan sosiologis structural menjelaskan bahwa suatu individu terikat kepada 

status maupun struktur sosial dalam menentukan pilihan sehingga hal ini tidak dapat 

menjelaskan tentang kondisi dimana individu memilih tidak sesuai dengan 

karakteristik kelompok tempat dirinya berasal. Misalnya pemilih yang memilih 

kandidat dengan latar belakang agama yang berbeda dari dirinya. 

Model pendekatan sosio-psikologis yang dikembangkan oleh para ilmuwan 

dari Michigan University memilih untuk menitikberatkan perhatian terhadap individu 

itu sendiri. Peneliti Michigan menggali tentang bagaimana individu dipengaruhi oleh 

proses sosialisasi jangka panjang yang dialami individu sejak lahir (keanggotaan 

psikologis terhadap partai)
15

 maupun sosialisasi jangka pendek yang merupakan 

bagian dari penilaian individu terhadap kandidat dan isu-isu yang berlangsung. Maka 

                                                
15  Identifikasi dengan sebuah partai tertentu biasanya tidak berjalan seirig sengan keanggotaan resmi 

suatu individu dalam sebuah partai, oleh karena itu keanggotaan partai secara psikologis juga 

disebut dengan orientasi partai yang afektif, sebuah definisi yang sama sekali tidak menggunakan 

istilah “keanggotaan”.  Misalnya, seorang individu yang mendukung partai tertentu belum tentu 

merupakan anggota resmi dalam partai yang didukungnya.  



dari itu, pendekatan sosio-psikologis berusaha dijelaskan melalui trias determinan 

yaitu, identifikasi partai, orientasi isu serta orientasi kandidat.
16

 

Setiap manusia mendapatkan proses sosialisasi jangka panjang melalui 

lingkungan terutama melalui orang tua dan keluarga. Hal inilah yang disebut dengan 

identifikasi partai. Dalam model yang dijelaskan oleh Michigan School, ide utama 

yang dikemukakan adalah partisanship (keberpihakan).
17

 Seseorang akan memiliki 

sikap politik yang dipengaruhi oleh proses sosialisasi jangka panjang pada akhirnya 

dalam menghadapi kondisi sebelum dan sesudah pemilu dilakukan, keberpihakan 

yang dihasilkan melalui peroses sosialisasi jangka panjang akan memiliki pengaruh 

yang signifikan. Hasilnya, proses jangka pendek berupa tema dan kandidat akan 

menjadi pertimbangan selanjutnya dalam proses menentukan pilihan.  

Selanjutanya adalah operasionalisasi orientasi isu yang merupakan pandangan 

suatu individu tentang bagaimana sebuah partai menentukan sikap dalam menanggapi 

isu dan tema yang ada baik sosial, ekonomi maupun politik. Sejak akhir tahun 

tujuhpuluhan, tema-tema khusus dalam studi pemilu dibedakan antara position issues 

dan valance issues oleh Stokes dan Klingemann.
18

 Apabila tema yang dibahas 

merupakan sebuah tema dimana masing-masing partai mewakili posisi yang berbeda, 

yaitu dimana tujuan politiknya saling bertentangan maka hal ini merupakan sebuah 

position issue.
19

 Apabila kadar kepentingan sebuah serta urgensi pemecahan 

permmasalahannya masih diperdebatkan, jadi apabila tujuan politik yang dimiliki 

                                                
16   Op Cit., Dieter Roth (TT), hlm. 38. 
17  Leo Agustino & Agus Yusso (2011), Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih: Sebuah Kajian 

Teoritikal, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan Vol.8 No. 16, hlm. 1140  
18   Op.Cit,. Dieter Roth (TT), hlm. 41 
19   Ibid. 



masing-masing partai identis, namun cara untuk menyelesaikan masalah tersebut 

berbeda, maka tema ini merupakan sebuah valance issue. 

Pada intinya dapat disimpulkan bahwa semakin pemilih menganggaap penting 

suatu isu atau tema maka akan semakin besar kemungkinan pemilih tersebut 

melakukan partisipasi dalam pemilu, dan apabila tawaran solusi yang diberikan 

sebuah partai semakin mendekati cara pandang pemilih tersebut, maka semakin besar 

kemungkinan pemilih untuk memilih partai tersebut. Hal ini sama dengan orientasi 

kandidat dimana semakin sering pemilih mengambil posisi terhadap kandidat-

kandidat yang ada, semakin bersar pula kemungkinan bahwa pemilih akan 

berpartisipasi dalam pemilu dan bila pandangan pemilih semakin cocok dengan 

kandidat maka semakin besar pula kemungkinan kandidat tersebut akan dipilih.
20

 

Penjelasan menganai trias determinan dalam menggambarkan model 

pendekatan sosio-psikologis digambarkan melalui model corong kausalitas oleh 

Campbell dan rekannya seperti gambar di bawah ini : 
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Gambar 2.1 Funnel of Causality Voting 

 

 

 

 

Identifikasi Partai 

   Orientasi Isu      Orientasi Kandidat 

 

Keputusan Memilih 

Sumber : Dieter Roth 

Dalam corong kausalitas yang digunakan Campbell bagian corong yang 

paling lebar adalah factor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap keputusan pimilih 

misalnya keangotaan dalam kelompok sosial tertentu. Pada corong kausalitas yang 

menyempit merupakan sebuah loyalitas kelompok dan prioritas nilai yang terhubung 

ke sikap politik yang lebih eksplisit.
21

 Sikap politik inilah yang akan terhubung 

langsung kepada saluran identifikasi partai dimana seseorang dapat menentukan 

orientasi akan mempengaruhi penilaian terhadap para kandidat dan isu-isu politik. 

Factor-faktor kecenderungan dianggap sebuah aliran yang dituangkan melalui sebuah 

corong  kemudian aliran tersebut akan disaring melalui sebuah saringan berupa 

Identifikasi Partai. Dalam masa yang sudah sangat mendekati pemilu, maka PI yang 

diukur sudah dipengaruhi oleh pengaruh jangka pendek.yaitu orientasi kandidat 

                                                
21 Haryanto (2014), Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di 

Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.17 No. 3, hlm. 294 

Factor-faktor yang ada 

misal, struktur sosial 



ataupun isu yang dimiliki individu. Di sisi lain, identifikasi dengan partai seringkali 

menjadi semacam filter dalam menangkap dan menaksir pengaruh jangka pendek.
22

 

Pada dasarnya model corong kausalitas didasarkan dalam tiga sikap yaitu 

partisanship, pendapat tentang isu dan citra kandidat seperti yang telah dijelaskan di 

halaman sebelumnya. Keyakinan inilah yang diungkapkan Dalton paling dekat 

dengan keputusan suara dan memiliki dampak langsung dan sangat kuat terhadap 

perilaku pemilih.
23

 Dan pada akhirnya peneliti dapat menyimpulkan bahwa Inti dari 

mazhab Columbia adalah identifikasi seseorang terhadap partai tertentu yang 

kemudian akan memiliki pengaruh tentang bagaimana orang tersebut akan menyikapi 

isu-isu politik yang berkembang dan memiliki persepsi politik tentang kandidat. 

Kekuatan dan arah identifikasi kepartaian adalah kunci dalam menjelaskan sikap dan 

perilaku pemilih. 

Yang menarik untuk menjadi pertanyaan adalah apakah seorang individu 

dapat merubah identifikasi partainya? Meski identifikasi partai bersifat langgeng 

namun tidak menutup kemungkinan bahwa individu tersebut akan mengubah pilihan 

patainya.
24

 Hal ini dapat disebabkan karena perkawinan, pekerjaan, perpindahan 

tempat tinggal, situasi ekonomi dan situasi politik yang berlangsung dalam hidupnya. 

Kritik terhadap identifikasi partai dikemukakan oleh Dalton, Flanagan dan Beck yang 

menyatakan bahwa
25

 ikatan kesetiaan terhadap partai politik adalah sesuatu isu yang 

rumit karena melibatkan emosi yang boleh menyebabkan seseorang memilih partai 
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lain atau menarik diri'dari pemilihan umum. Bahkan dalam kajian klasik Goldberg, 

Butler dan Stokes, ikatan kesetiaan individu kepada partai politik didorong 

kepentingan pemilih-artinya partai yang bisa memenuhi keperluan pemilih baik 

dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, menjadi dasar dukungan pemilih 

kepada partai tersebut.
26

  

Dengan demikian pemilih yang memiliki identifikasi yang kuat jumlahnya 

akan menurun karena keterikatan psikologis terhadap suatu partai kalah dengan 

pengaruh kepentingan ekonomi dan sosial semata. Hal inilah yang seharusnya 

menjadi funsi partai dalam menjadi ujung tombak proses demokrasi di Negara 

multipartai. Partai politik seyogyanya merupakan saluran demokrasi rakyat yang 

tidak hanya berorientasi kepada perolehan kekuasaan namun juga harus memiliki 

kualitas yang baik dari segi saluran aspirasi maupun rekruitmen kandidat dan strategi 

dalam merebut kekuasaan. 

2.1.1.c  Pendekatan Pilihan Rasional (Rational Choice) 

Model pendekatan sosio-structural dan psikologi-sosial dianggap menempatkan 

individu pada posisi yang terikat dengan struktur sosial maupun partai politik. 

Pendekatan ini dinilai oleh V.O. Key sebagai perendahan atas raionalitas manusia.
27

 

Manusia merupakan makhluk yang mandiri dalam menentukan pilihan hidupnya 

tidak terkecuali dalam memilih pemimpin. Pada dasarnya konsep rasionalitas pemilih 
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difokuskan kepada perhitungan biaya dan manfaat apa saja yang akan didapatkan 

individu jika ia suatu partai atupun calon kandidat.
28

 

 V.O. Key dalam bukunya yang berjudul The Responsible Electorate 

mengungkapkan bahwa
29

 “the perverse and unorthodox argument of this little book 

is that voters are not fools,”. Menurut Key
30

 masing-masing pemilih menetapkan 

pilihannya secara retrospektif, yaitu dengan menlai apakah kinerja partai yang 

menjalankan periode pemerintahan dalam legisllatif terakhir sudah baik bagi dirinya 

dan bagi Negara atau justru sebaliknya. Jadi apabila partai politik yang tengah 

menjabat di pemerintahan melakukan kinerjanya dengan baik maka partai tersebut 

akan dipilih kembali namun jika kinerjanya dinilai negative maka partai tersebut tidak 

akan dipilih. Fenomena pencalonan incumbent dalam pilkada misalnya, hal yang 

akan menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih kembali calon incumbent 

adalah apa yang mereka dapatkan selama incumbent tersebut memimpin. Model dari 

Key ini dapat dipahami sebagai perkembangan yang spesifik dari model psikologi 

sosial yakni orientasi isu dan penilaian terhadap kompetensi kandidat dan partai 

dalam memecahkan masalah.
31

 Namun isu yang terjadi pada setiap kontestasi 

electoral berbeda-beda. Jika Key menjelaskan melalui pertimbangan kinerja 

pemerintahan maka Downs lebih jauh lagi mengaitkan perilaku pemilih dengan teori 

ekonomi mengenai demokrasi. 
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Model pilihan rasional bersumber pada karya Anthony Downs, James 

Buchannan, Gordon Tullock dan Manchur Olsen yang menemukan bahwa perilaku 

pemilih ditentukan oleh penilaian terhadap keadaan ekonomi-sosial-politik ditingkat 

individu (egosentrik) dan ditingkat lokal-regional-nasional (sosiotropik).
32

 Anthony 

Downs menjelaskan bahwa manusia akan selalu berusaha mengoptimalkan 

kesejahteraan material mereka. Pemilih rasional hanya menuruti kepentingannya 

sendiri atau apabila tidak, akan senantiasa mendahulukan kepentingan sendiri (self 

interest) diatas kepentingan orang lain atau biasa disebut dengan self-interest axiom.
33

 

Namun Downs tidak menolak bahwa tidak semua manusia adalah orang yang egois. 

Apabila dikaitkan dengan perilaku pemilih, maka ini berarti pemilih yang rasional 

akan memilih partai yang dapat menjanjikan keuntungan bagi dirinya.
34

 Pemilih tidak 

tertarik kepada konsep politis sebuah partai saja, melainkan kepada keuntungan 

terbesar yang dapat  diperoleh apabila partai tersebut dapat menduduki pemerintahan. 

Namun untuk dapat memperkirakan keuntungan yang akan didapat pemilih, 

pemilih harus mengumpulkan informasi yang lengkap dan mencari fakta tentang apa 

saja yang dilakukan suatu partai atau kandidat dalam pemerintahan dan apakah 

kandidat atau partai tersebut akan mampu mewujudkan keuntungan bagi individu 

tersebut disaat mereka terpilih nanti.  

Down menjelaskan bahwa perilaku memilih berhubungan dengan kebijakan 

pemerintah (government actions) dalam suatu periode sebelum Pemilu dilaksanakan. 
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Perilaku memilih ditentukan manfaat terhadap pendapatan yang diterima akibat dari 

kebijakan pemerintah atau kepercayaan terhadap janji politik dari partai oposisi. 

“Voting decision is based on a comparasion of the utility income he actually 

received during this period from the actions of the incumbent party and those 

he believes he would have received had each of the opposition parties been in 

power”.
35

“……….He votes for whatever party he believes would provide him 

with the highest utilities income from government action”
36

 

 

Down menjelaskan secara makro bahwa government action selain dipengaruhi oleh 

sektor swasta juga dipengaruhi oleh faktor masyarakat. Kontek masyarakat disini 

salah satunya adalah harapan pemerintah untuk dipilih kembali. Kaitan terhadap hal 

ini adalah preposisi bahwa masyarakat akan memilih kembali partai atau kandidat 

pemerintah jika ada manfaat pendapatan (utilities income) yang mereka terima akibat 

kebijakan pemerintah. Atau jika hal ini tidak diterima oleh masyarakat, maka mereka 

akan memilih partai oposisi. Terhadap hal ini dapat diketahui bahwa prasyarat pilihan 

rasional adalah adanya sistem multipartai dan oposisi. 

Down menyatakan bahwa seorang pemilih umumnya tidak memiliki 

informasi yang baik dibidang politik oleh karena informasi yang diterima tidak 

seimbang, sehingga menyebabkan mereka memilih tidak rasional. Terhadap hal ini 

diketahui prasyarat lainya dari pilihan rasional adalah adanya akses informasi 

terhadap kebijakan pemerintah oleh masyarakat, tanpa akses informasi ini mustahil 

masyarakat dapat menilai kebijakan pemerintah dikaitkan dengan manfaat 

pendapatan (utilities income). 

                                                
35  Anthony Down, An Ecnomic Theory Of Political Action In A Democracy, at The Journal of Political  

Economy, Volume 65, Issue 2, US: 1957, hlm. 140. 
36   Ibid, hlm. 143. 



Menurut perspektif rasionalitas pemilih, seseorang berprilaku rasional yakni 

menghitung bagaimana caranya mendapatkan hasil maksimal dengan ongkos 

minimal. Model ini memberi perhatian pada dinamika ekonomi-politik, sehingga 

asumsinya pilihan politik banyak dibentuk oleh evaluasi atas kondisi ekonomi, 

personal maupun kolektif. Evaluasi positif warga terhadap kondisi ekonomi akan 

memberikan reward (ganjaran) terhadap pejabat yang sedang menjabat. Sebaliknya, 

jika evaluasinya negatif, maka dia akan memberikan hukuman terhadapnya dengan 

cara memmilih pihak oposisi. 

Orang memilih calon atau partai apabila calon atau partai tersebut dipandang 

dapat membantu pemilih memenuhi kepentingan dasarnya: kehidupan ekonomi. 

Bagaimana seseorang pemilih mengetahui bahwa partai dan calon tertentu dapat 

membantu mencapai kepentingan ekonominya tersebut tidak membutuhkan informasi 

yang terlalu detail dan akurat, cukup dengan mempersepsikan keadaan ekonomi 

dirinya (egosentrik) dibawah sebuah pemerintahan (partai atau calon). 

Dalam model ekonomi-politik ini ditekankan bahwa perilaku politik pemilih 

dipengaruhi oleh kepentingan ekonominya (manfaat ekonomi). Bila keadaan ekonomi 

rumah tangga seseorang pemilh dibawa pemerintahan sekarang lebih baik dibanding 

periode sebelumnya, maka pemilih tersebut cenderung akan memilih partai atau calon 

presiden yang sedang memerintah sekarang dan begitu juga sebaliknya. 

Salah satu penelitian yang menggunakan teori pilihan rasional (rational 

choice) di Indonesia adalah studi oleh Saiful Munjani dkk.
37

  Studi ini salah satunya 
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untuk menjawab pertanyaan: mengapa PDIP menang pada Pemilu 1999, Partai 

Golkar menang pada 2004, dan kemudian Partai Demokrat menang pada tahun 2009. 

Hampir 3 kali Pemilu paska reformasi dimenangkan oleh partai yang berbeda. 

Jawaban terhadap pertanyaan ini dapat dijelaskan dengan pendekatan pilihan rasional 

melalui dua variabel yaitu: Evaluasi atas kinerja pemerintah dan Evaluasi atas tingkat 

pendapatan diri dan keluarga. 

2.2  Tinjauan Konseptual 

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual yang dijadikan sebagai bahan acuan yang 

digunakan peneliti untuk melihat permasalahan. Adapun kerangka konseptual yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini  adalah relokasi Kampung Akuarium Pasar 

Ikan. Kerangka konseptual ini digunakan untuk memahami kebijakan relokasi di 

Kampung Akuarium. 

2.2.1  Kebijakan Relokasi 

Relokasi merupakan pemindahan suatu tempat ke tempat yang baru.  Relokasi adalah 

salah satu wujud kebijakan pemerintah daerah yang termasuk dalam kegiatan 

revitalisasi. Relokasi merupakan salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan 

kepada masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh, status lahannya tidak legal 

atau bermukim di lingkungan yang rawan bencana untuk menata kembali dan 
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melanjutkan kehidupannya di tempat yang baru.
38

 Menurut Tarcan, definisi dari 

relokasi permukiman yaitu perpindahan ke lokasi lain karena penyediaan lahan atau 

rumah secara terpaksa ataupun tidak terpaksa.
39

 

 Berdasarkan pada skala kebutuhan relokasi, perlu mempertimbangkan berbagai 

alternatif pilihan relokasi yang tepat yang melibatkan semua yang terkait. Pemukim 

kembali dan kelompok penduduk setempat harus berpartisipasi dalam menentukan 

pilihan relokasi yang terbaik.
40

 Panduan PBB membagi perlindungan prosedural bagi 

warga terdampak pembangunan ke dalam 3 tahap, yaitu pra-relokasi, saat reloksi, dan 

pasca-relokasi. Pada tahapan pra-relokasi hal hal yang harus dilakukan pemerintah 

selaku pemegang kebjiakan adalah:
41

 

1. Pelaku pembangunan wajib melakukan musyawarah dan melibatkan seluruh 

warga terdampak termasuk kelompok rentan seperti lanjut usia, perempuan, 

anak, dan difabel sejak tahap perencanaan untuk menjelajahi pilihan alternatif 

selain dari penggusuran dan relokasi. Penggusuran dan relokasi wajib menjadi 

pilihan terakhir apabila benarbenar tidak ditemukan alternatif lain. 

2. Dalam hal tidak ada jalan lain, pelaku pembangunan juga wajib melakukan 

segala upaya yang diperlukan agar warga terdampak tidak mengalami penurunan 

kesejahteraan setelah penggusuran dan relokasi. 
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3. Pelaku pembangunan wajib memberikan informasi yang lengkap dan transparan 

mengenai fungsi dan kegunaan dari lahan warga terdampak terkait dengan 

pembangunan yang dilaksanakan. 

4. Pelaku pembangunan wajib memberikan pemberitahuan yang layak kepada calon 

warga terdampak mengenai rencana penggusuran. Pemberitahuan wajib 

diinformasikan secara tertulis dan menguraikan alasan-alasan yang lengkap 

mengenai rencana pembangunan. 

5. Pelaku pembangunan wajib memberikan batas waktu yang cukup bagi warga 

terdampak untuk mengamankan segala harta bendanya. Warga terdampak 

pembangunan juga wajib diberikan kesempatan untuk menilai kerugian 

immateriil yang dialami oleh mereka agar diganti dengan kompensasi yang layak 

6. Keputusan terkait dengan pembangunan dan relokasi harus dapat diuji melalui 

berbagai upaya hukum (misalnya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara) dan 

warga terdampak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma 

apabila membutuhkan. 

7. Bila telah diputuskan bahwa warga terdampak akan digusur, maka relokasi wajib 

dilaksanakan sebelum eksekusi penggusuran. 

8. Tempat relokasi harus dijamin telah sesuai dengan standar HAM dan 

menyediakan sarana prasarana yang memadai, seperti air, listrik, kebersihan, 

sekolah, rumah sakit, dan akses jalan dan transportasi 

Pada saat penggusuran pemerintah wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
42
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1. Perwakilan pemerintah wajib hadir untuk memantau pelaksanaan penggusuran 

agar dilaksanakan sesuai dengan standar perlindungan yang berlaku. 

2. Penggusuran tidak dapat dilaksanakan dengan cara-cara yang melanggar 

martabat maupun hak asasi warga terdampak, terutama hak atas penghidupan 

yang layak dan hak atas rasa aman. 

3. Data mengenai pelaku pembangunan dan warga terdampak harus 

didokumentasikan dengan baik dan dapat diakses secara lengkap dan transparan. 

Hal ini agar warga terdampak dapat menuntut perlindungan dan 

pertanggungjawaban kepada pihak yang bertanggungjawab atas penggusuran 

tersebut. 

4. Pengerahan kekuatan aparat dalam penggusuran harus sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku dan dilandasakan pada prinsip proporsionalitas 

5. Penggusuran tidak dapat dilaksanakan saat kondisi cuaca buruk, malam hari, hari 

raya tradisional atau keagamaan, hari menjelang pemilihan umum, ataupun 

menjelang ujian sekolah. 

6. Negara wajib menjamin agar tidak terjadi kekerasan selama proses penggusuran 

berlangsung, terutama terhadap kelompok perempuan dan anak. 

7. Seluruh harta benda yang tertinggal oleh warga terdampak wajib dilindungi dari 

tindakan penghancuran dan pengambilalihan sewenangwenang 

8. Pelaku pembangunan tidak boleh memaksa atau mengintimidasi warga untuk 

menghancurkan tempat tinggalnya sendiri. Jikapun langkah tersebut perlu 

diambil, pelaku pembangunan wajib mendapatkan persetujuan penuh dari warga 

terdampak. 



Setelah melaksanakan relokasi pemerintah wajib melakukan hal sebagai berikut:
43

 

1. Pelaku pembangunan dan pemerintah wajib menjamin ketersediaan makanan 

layak, air minum dan sanitasi, pakaian layak, fasilitas kesehatan, sumber mata 

pencaharian, sekolah dan fasilitas ramah anak, dan kebutuhan umum yang 

identik dengan keperluan warga terdampak secara kolektif 

2. Pelaku pembangunan dan pemerintah wajib menjamin perlindungan khusus bagi 

warga terdampak yang termasuk ke dalam kelompok rentan, yaitu lanjut usia, 

difabel, perempuan, dan anak selama proses relokasi berlangsung. 

3. Tempat relokasi wajib memenuhi seluruh kriteria tempat tinggal yang layak 

sesuai dengan standar yang diatur berdasarkan Komentar Umum CESCR Nomor 

4 Tahun 1991 tentang Perumahan yang Layak 

4. Kompensasi atas harta benda yang dimiliki harus diberikan kepada warga 

terdampak. Nilai kompensasi harus sesuai dengan nilai kerugian, baik materiil 

ataupun immateriil, dan kemungkinan biaya (opportunity cost) yang dialami oleh 

warga terdampak. 

5. Pelaku pembangunan dan pemerintah wajib menjamin hak warga atas bantuan 

hukum dan hak untuk mengajukan tuntutan hukum dalam hal terjadi perbedaan 

pendapat mengenai nilai kerugian. 

Berbagai pilihan mempunyai dampak yang berbeda-beda, sehingga 

membutuhkan tingkat dukungan dan bantuan yang berbeda pula dalam proses 

relokasi. Tidak ada relokasi adalah pilihan paling baik. Asian Development Bank 

(ADB) mengemukakan beberapa dampak negative yang mungkin dapat timbul oleh 
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program relokasi yang tidak direncanakan secara matang dalam pembangunan 

perkotaan yaitu:
44

 

1. Terganggunya struktur dan sistem masyarakat, hubungan social dan pelayanan 

social pada lingkungan permukiman yang sudah terbentuk 

2. Hilangnya sumber-sumber produktif, pendapatan dan mata pncaharian 

3. Kultur budaya dan kegotongroyongan masyarakat yang sudah ada dapat 

menurun 

4. Kehilangan sumber kehidupan dan pendapatan dapat mendorong timbulnya 

eksploitasi ekosistem, kualitas hidup, ketegangan social dan kemiskinan. 

Penataan pemukiman dan penempatan kembali masyarakat ke tempat yang 

lebih layak merupakan salah satu dari program pemerintah untuk menjamin 

kehidupan yang lebih layak bagi warganya.Pemerintah sebagai pemegang wewenang 

dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan harus memiliki pertimbangan dan tawaran 

solusi yang adil dalam penerapan kepada masyarakatnya. 

Terkait kebijakan relokasi di provinsi DKI Jakarta pemerintah provinsi DKI 

Jakarta amengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang 

Ketertiban Umum yang mengatur bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan 

penertiban terhadap unit atau kegiatan yang dinilai melanggar ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat. Dalam kegiatan relokasi sangatlah diperlukan pembangunan 

relasi yang kuat antara pelaksana kebijakan dan masyarakat yang akan di relokasi 

karena pada sejatinya relokasi berpengaruh pada segala aspek kehidupan 
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massyarakat. Pemerintah harus memaksimalkan solusi atas sebuah kebijakan relokasi 

yang mereka lakukan.  

2.2.2  Pemilihan Kepala Daerah dan Kebijakan Petahana  

Di negara yang menganut paham demokrasi, pemilihan umum dijadikan sebagai alat 

yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi 

kebijaksanaan pemerintah dan sistem politik yang berlaku, oleh sebab pemberian 

suara pada saat pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik rakyat.
45

  

Pada masa orde baru pemilu diadakan melalui meknisme perwakilan untuk 

memilih anggota DPR dan DPRD. Jabatan legislative itulah yang kemudian mewakili 

rakyat dalam memilih presiden, gubernur, walikota dan bupati.
46

 Namun seiring 

dengan lahirnya era reformasi, masyarakat menuntut terselenggaranya pemilu dengan 

asas keterbukaan dimana masyarakat dapat memilih pemimpin langsung baik tingkat 

nasional maupun tingkatan lokal.. 

Berkaitan dengan Otonomi Daerah, setiap daerah melakukan pemilihan umum 

untuk menentukan kepala daerahnya sebagaimana yang tercantum dalam UU nomor 

32 tahun 2004. Dalam pasal 56 ayat 1 UU no. 32 tahun 2004 pemilihan umum di 

Daerah (Pilkada) dilakukan melalui mekanisme dipilih langsung oleh rakyat. 

Indonesia telah mengadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung 

semenjak tahun 2001, yang disusul pemilihan umum langsung pertama pada tahun 

2004. Pemilihan langsung membawa konsekuensi, peluang keterlibatan publik 
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menjadi terbuka luas. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, ”kepala daerah mempunyai masa jabatan 

selama 5 tahun dan bisa dipilih kembali untuk satu periode”. Hal ini memungkinkan 

penclonan kepala daerah sebagai calon incumbent yang menambah ketat dinamika 

politik electoral. 

Sistem politik melalui pemilukada diarahkan untuk mencari sosok  pemimpin 

yang memiliki kualifikasi yang diharapkan masyarakat banyak dan keberpihakan 

pada rakyat, mendengar dan menampung aspirasi rakyatnya, agar mereka lebih 

sejahtera, adil dan makmur baik secara politik maupun ekonomi. Munculnya nama 

calon petahana (incumbent) dalam pelaksanaan pilkada memiliki peluang yang lebih 

besar dalam memenangkan pilkada. Keuntungan mendapat peluang yang besar 

tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Keuntungan langsung yang diperoleh oleh calon petahana (incumbent) 

adalah dari segi popularitasnya yang dikenal oleh masyarakat sebagai kepala daerah. 

Namun tidak jarang calon petahana (incumbent) gagal dalam memenangkan 

pilkada Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai factor yaitu, pada saat menjadi 

pemimpin tidak dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik atau kebijakan 

yang dijalankan dianggap masyarakat tidak bisa meningkatkan kesejahteraan 

kehidupan mereka. Gagalnya calon petahana (incumbent) tersebut seperti menjadi 

hukuman dari masyarakat karena tidak dapat menjalankan pemerintahan seperti 

harapan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan dan citra politik petahana 

(incumbent) selama memimpin akan menjadi pertimbangan yang berpeluang besar 

mempengaruhi pastisipasi politik masyarakat.  



2.2.3 Dampak Kebijakan terhadap Politik Elektoral 

Indonesia mengalami tingkatan perubahan yang sangat signifikan semenjak 

tumbangnya Orde Baru. Era transisi demokrasi ini ditandai dengan adanya pemilihan 

yang bebas dan jujur. Pemilihan umum pasca orde baru menjadikan pemilih lebih 

independen dalam menentukan pilihan politiknya. Pemilih tidak lagi diasosiasikan 

dengan partai ataupun elite kelompok tertentu. Kebebasan dalam mengemukakan 

pendapat juga menjadi wujud dari perubahan sistem demokrasi di Indonesia pasca 

tumbangnya Orde Baru. Hal ini menyebabkan politik electoral pasca orde baru 

menjadi semakin kompetitif.  

Menurut teori politik klasik Aristoteles politik adalah seni dan ilmu untuk 

meraih dan merebut kekuasaan secara konstitusional maupun inkonstitusional untuk 

mencapai kebaikan bersama.
47

 Sementara itu electoral diartikan sebagai cara dalam 

meraih atau merebut kekuasaan tersebut yang selama ini kita kenal sebagai pemilihan 

umum atau pemilu. Jadi politik elekctoral adalah sebuah pertarungan untuk 

mendapatkan kekuasaan di Negara demokrasi melalui system pemilu. Melalui 

pemilihan umum di Negara demokrasi, masyarakat menyalurkan aspirasi dan memiih 

pemimpin yang dapat mengakomodir kepentingan rakyat melalui kebijakan yang 

dikeluarkan.  
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David Easton mendefinisikan sebuah kebijakan merupakan penggalokasian 

nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat.
48

 Kebijakan relokasi 

pemukiman dalam konteks penelitian ini merupakan sebuah nilai pengalokasian atas 

peratuan daerah provinsi DKI Jakarta yang menekankan tentang penerapan ketertiban 

umum di wilayah DKI Jakarta. Sementara pemilu adalah proses dimana masyarakat 

memilih pemimpin dan menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada pemimpin 

tersebut untuk membuat keputusan, mengambil tindakan demi mencapai tujuan 

bersama, dan mendamaikan konflik di dalam masyarakat.
49

 Pemilu merupakan proses 

yang terorganisir dimana  masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan 

wakil mereka baik untuk tingkat nasional maupun daerah atau Negara Bagian.
50

  

Menurut Andrew dan Maholtra dalam penelitiannya yang mempelajari 

tentang pemilihan presiden di Amerika Serikat tingkat kabupaten selama periode 

1988 sampai 2004 mengungkapkan dampak keputusan pemilih akan sangat 

bergantung pada hasil kebijakan pemerintah. Dalam penelitian tersebut dikemukakan 

bahwa ada hubungan antara penanganan terkait bencana oleh pemerintah dan prospek 

terpilihnya incumbent.
51

 Teori politik menafsirkan kompetisi elektoral sebagai 

mekanisme demokrasi fundamental untuk menjamin bahwa kebijakan pemerintah 

mencerminkan kepentingan masyarakat. 
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Namun di sisi lain penelitian terhadap orientasi memilih masyarakat juga 

dilakukan oleh Erdmann yang meneliti tentang pemungutan suara di Africa. Dalam 

studinya Erdmann menemukan bahwa etnisitas adalah faktor utama, yang 

mempengaruhi perilaku pemungutan suara di Afrika.
52

 Tetapi dalam penelitian yang 

dilakukan oleh.Oyana tentang pemilihan umum di Africa, terdapat sebagian kecil 

wilayah di Africa yang memilih berdasarkan tawaran kampanye mengenai kebijakan 

lahan dan minyak yang ditawarkan baik dari pihak petahana maupun pihak oposisi.
53

 

Hal ini dipertegas lagi oleh penelitian yang dilakukan oleh Mujaju yang berpendapat 

bahwa Museven yang merupakan calon dari partai penguasa sangat diuntungkan oleh 

popularisasi Gerakan Wanita Perlawanan Nasional (NRM) mengenai masalah terkait 

perempuan ke dalam proses politik di negara tersebut. Misalnya, perempuan diberi 

kesempatan di setiap tingkat jabatan politik.
54

 

Hasil kinerja petahana merupakan poin penting dalam pilkada DKI Jakarta. 

Indikator Politik mencatat survey kepuasan terhadap kinerja Ahok mencapai 69% 

sementara wakilnya Jarot memperoleh presentase kepuasan masyarakat sebesar 47%.  

Sebanyak 59% responden juga menilai baik tentang kondisi pelaksanaan 

pemerintahan dan perbandingan kondisi pemerintahan dinilai cenderung membaik 

oleh masyarakat. Kinerja petahana dalam bidang pendidikan, kesehatan dan 

pelayanan masyarakat juga memiliki nilai positif. 

 Temuan lain Indikator Politik adalah tentang efek kinerja petahana dan isu 

primordial terhadap pilihan menunjukan: evaluasi pemilih terhadap kinerja petahana 
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dan isu pemimpin non-muslim berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih 

calon gubernurwakil gubernur. Sedangkan isu pemimpin dari etnis-minoritas tidak 

signifikan pengaruhnya. Faktor rasional (evaluasi atas kinerja petahana) dan faktor 

emosional (isu pemimpin Non-Muslim) secara bersama-sama kuat dan signifikan 

pengaruhnya terhadap pilihan, terlepas dari bagaimanapun kondisi faktor-faktor 

lainnya (evaluasi atas kondisi ekonomi, preferensi partai, dan faktor-faktor sosiologis: 

gender, umur, pendidikan, sukubangsa, dan religiusitas. 

Melalui perdebatan penemuan tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

posisi kebijakan dalam konteks politik electoral yang dikaji melalui analisis pemilih 

adalah sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi masyarakat dalam 

menggunakan hak pilihnya. Namun orientsi pilihan rasional bukanlah satu-satunya 

hal yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengidentifikasi perilaku memilih di suatu 

wilayah. Seperti yang dikemukakan oleh Erdmann dalam penelitiannya tentang 

pemilihan presiden di Africa, factor etnisitas adalah factor utama yang mempengaruhi 

perilaku pemilih di Africa. 

Kemudian Teori politik menafsirkan kompetisi elektoral sebagai mekanisme 

demokrasi fundamental untuk menjamin bahwa kebijakan pemerintah mencerminkan 

kepentingan masyarakat. Maniak Becker menjelaskan melalui perspektif teori 

ekonomi politik bahwa pemegang kuasa pemilih adalah kelompok pemegang 

kepentingan. Kompetisi kelompok kepentingan berdasarkan asumsi bahwa pilihan 

pemilih sepenuhnya ditentukan oleh belanja kampanye.
55

.  
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Seperti halnya yang terjadi di dalam pilkada DKI Jakarta, selain kebijakan 

figure Basuki Tjahaja Purnama yang mencalonkan diri sebagai petahana juga menjadi 

sorotan. Terlebih lagi menjelang pilkada DKI Jakarta dilaksanakan, Bauki Tjahaja 

Purnama tersandung kasus penodaan agama.Penelitian ini meneliti bagaimana 

orientasi memilih masyarakat korban relokasi di Kampung Akuarium. Apakah sebuah 

kebijakan relokasi mempunyai kontribusi sepenuhnya dalam menentukan pilihan 

mereka di pilkada DKI Jakarta karena menimbang sebagian warga ada yang 

menyetujui untuk dipindahkan ke rusunawa. tidak menutup kemungkinan ada 

indikator melalui tinjauan sosiologis dan psikologis perilaku memilih yang 

mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih siapa yang pantas memenangkan 

kontestasi pilkada DKI Jakarta 2017 karena keputusan untuk memilih atau tidak 

memilih berada di tangan masyarakat masing-masing. 

2.3  Penelitian Terdahulu 

Sebelum membuat sebuah penelitian penulis menemukan beberapa penelitian yang 

sudah ada sebagai referensi, data pendukung, dan sumber inspirasi baik itu ide 

penelitian, teori penelitian, serta perbandingan penelitian. Adapun penelitian yang 

penulis jadikan referensi antara lain: 

1. Alief Khahfi Fhatoni, Purwoko, Nur Hidayat Sardini 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Alied Khahfi, Purwoko dan Nur Hidayat Sardini 

yang merupakan peneliti dari Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Diponegoro Semarang. Penelitian ini berjudul Perlawanan Masyarakat Luar Batang 

Jakarta terhadap Rencana Revitalisasi Pesisir pada Tahun 2016. Judul Penelitian ini 



berfokus pada studi tentang aksi perlawanan masyarakat Kampung Luar Batang 

Jakarta yang dipimpin oleh Yusril Izha Mahendra dalam memprotes kebijakan 

revitalisasi kawasan pesisir Jakarta. Penelitian ini mendukung penelitian penulis 

dalam mengetahui salah satu fenomena yang muncul setelah dikeluarkannya surat 

perintah relokasi oleh pemprov DKI Jakarta di Kampung Akuarium. Pergerakan 

massa akan berdampak pada persepsi masyarakat terhadap salah satu calon yaitu 

petahana Basuki Tjahaja Purnama. Selain itu penulis juga mendapat referensi tentang 

actor di balik pergerakan massa di Luar Batang khususnya Kampung Akuarium pada 

saat pelaksanaan relokasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah 

membahas tentang kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upayanya 

merevitalisasi kawasan pesisir Jakarta termasuk Kampung Akuarium dan Luar 

Batang di dalamnya. Perbedaannya, penelitian ini mebahas tentang kemunculan 

pergerakan massa akibat adanya kebijakan relokasi pemerintah di Kampung Luar 

Batang sementara penulis melihat dampak electoral yang muncul akibat adanya 

relokasi di Kampung Akuarium. 

2. Kakuba Sultan Juma 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Kakuba Sultan Juma dengan judul Voting 

behaviour in Uganda since 1996: An investigation into the factors likely to determine 

voters’ choices in the 2011 elections. Penelitian ini berfokus pada sorotan tentang 

bagaimana pengaruh sikap dan perilaku pemilih terhadap kebijakan pemerintah dan 

pengambilan keputusan dapat menentukan pola pemungutan suara mereka selama 

pemilihan. Penelitian ini mendukung penelitian penulis dalam memahami kontribusi 



sebuah kebijakan terhadap perilaku memilih dalam pemilu. Penelitian ini banyak 

mengulas tentang perdebatan teori perilaku pemilih dari berbagai sumber penelitian. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mencari bagaimana sebuah kebijakan 

memiliki kontribusi dalam politik electoral dalam konteks identifikasi perilaku 

pemilih. Namun perbedaannya, penelitian ini memakai metode kuantitatif dan 

kualitatif untuk memperoleh data sementara peneliti hanya menggunakan metode 

kualitatif sebagai cara pengambilan data. 

Kemudian penelitian ini dapat menjadikan acuan penulis untuk mengetahui 

kecenderungan memilih dalam suatu masyarakat dilihat dalam tiga pendekatan yaitu 

sosiologis, psikologis dan rational choice. Penelitian ini menganggap bahwa terdapat 

suatu kejadian rationalitas terbatas yang mana suatu perilaku individu tidak dapat 

diketahui secara mendalam karena apa yang ada di dalam benak setiap individu tidak 

dapat diketahui. Hal inilah yang menempatkan teori sosiologi dan psikologis untuk 

mempunyai andil dalam mengidentifikasi kecenderungan memilih. 

3. Muhammad Ferdiansyah Zidni 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Muhammad Ferdiansyah Zidni dengan judul 

Dinamika Pilihan Rasional dalam Kemenangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja 

Purnama pada Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2012. Penelitian ini berfokus 

pada pilihan rasional yang semakin tumbuh di kalangan masyarakat DKI Jakarta dari 

kemenangan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dari rivalnya Fauzi 

Bowo dan Nachrowi Ramli yang merupakan calon petahana dan putra daerah. 

Penelitian ini mendukung penelitian penulis dalam memahami perilaku pemilih di 



DKI Jakarta dan bagaimana warga DKI Jakarta menilai sosok Basuki Tjahaja 

Purnama yang mencalonkan diri kembali di pilkada DKI Jakarta 2017. Kebijakan 

petahana juga menjadi pertimbangan karena Fauzi Bowo dianggap tidak dapat 

menjawab kebutuhan warga DKI Jakarta melalui kebijakan yang dikeluarkannya. 

Terdapat pembahasan mengenai rasionalitas warga Jakarta yang tidak 

mempertimbangkan factor perbedaan agama dan ras pada pilkada DKI Jakarta 2012.  

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

membahas tentang perilaku pemilih dalam pilkada DKI Jakarta dan di dalam 

kontestasinya terjadi peristiwa kekalahan incumbent. Perbedaannya adalah fenomena 

yang terjadi di pilkada DKI Jakarta mengesampingkan isu SARA sehingga pasangan 

Jokowi-Basuki dapat memenangkan pilkada. Berbeda dengan kondisi pilkada DKI 

Jakarta 2017, selain masalah terkait kebijakan relokasi terdapat fenomena kasus 

penistaan agama yang menjerat calon incumbent. 

2.4  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari kebijakan Relokasi Kampung 

Akuarium Pasar Ikan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di bawah 

kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama.Relokasi dilakukan berdasarkan Perda 

Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum yang di dalamnya berisi tentang 

larangan bermukim di kawasan aliran sungai, danau dan waduk.  

Akibat adanya kebijakan relokasi, memberikan dampak yang muncul bagi 

kehidupan warga Kampung Akuarium yang langsung dirasakan oleh warga baik dari 

segi ekonomi, perubahan lingkungan tempat tinggal serta lingkungan social. 



Perubahan yang dirasakan warga tersebut akan berpengaruh dalam proses warga 

untuk menentukan pilihan dan dianalisis melalui 3 pendekatan perilaku memilih yaitu 

sosiologi, psikologi dan pilihan rasional. Factor lain dari sisi kandidat gubernur 

seperti kasus penistaaan agama dan isu SARA juga menjadi bagian yang memberikan 

kontribusi terhadap kecenderungan memilih warga Kampung Akuarium.  

Sementara itu dalam proses warga menentukan pilihan politiknya, lawan 

petahana kubu pasangan calon nomor 3 yang mengusung Anies Baswedan dan 

Sandiaga Uno masuk ke Kampung Akuarium memberikan bantuan serta melakukan 

kampanye di Kampung Akuarium. Hal inilah yang membuat timbulnya mobilisasi 

dukungan dari warga Kampung Akuarium yang kompak untuk memenangkan paslon 

nomor urut 3. Oleh karena itu, hasil perolehan suara di Kampung Akuarium 

menunjukan kemenangan telak pasangan Anies-Sandi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagram 2.1 Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Sumber: Diolah oleh peneliti 2018 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Jenis dan Metode Penelitian 

Jenis penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam suatu 

isu atau permasalahan yang ada di masyarakat baik individu maupun kelompok. Hal 

ini diwujudkan melalui cara-cara seperti observasi partisipan, wawancara mendalam 

dan wawancara umum. Dengan ini peneliti juga menggunakan sumber data primer 

dan sekunder demi menemukan suatu jawaban fenomena yang utuh. Yang terpenting 

dari peneliti kualitatif adalah bagaimana menemukan makna dari sesuatu dan bukan 

frekuensi terjadinya sesuatu.
1
 Penelitian kualitatif digunakan untuk mengukur sesuatu 

yang sulit diukur dan mendengarkan suara-suara yang samar atau lirih. Penelitian 

kualitatif didasari oleh pendekatan interpetatif dimana dalam memahami aksi, praktik 

dan institusi kita harus terlebih dahulu memahami makna, keyakinan dan preferensi 

orang-orang yang terlibat. 

 Salah satu desain metode dari jenis penelitian kualitatif adalah metode studi 

kasus.. Craswell sendiri mengidentifikasikan ciri metode studi kasus dengan 

mengembangkan deskripsi dan analisis mendalam tentang suatu kasus atau berbagai 

kasus, kemudian mencirikan tipe permasalahan yang diangkat melalui studi kasus 

dengan menyediakan pemahaman tentang kasus atau berbagai kasus.
2
 Dengan 

berbagai konsekuensi dari metode atau design penelitian kualitatif yang dicetuskan 
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oleh Crosswell, peneliti akan menganalisis perilaku pemilih dengan design studi 

kasus (case study). Studi kasus dipilih peneliti karena metode ini sesuai untuk 

menjawab pertanyaan ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’, memiliki metode dengan hanya 

sedikit kontrol yang dimiliki oleh peneliti atas kasus yang terjadi dan metode ini 

menganalisis kasus kontemporer dimana peristiwa tidak dapat dimanipulasi. Maka 

dari itu strategi yang digunakan dala metode studi kasus adalah eksploratoris. Hal ini 

menuntut peneliti untuk melkukan pelacakan waktu tersendiri dan bukan sekedar 

frekuensi atau kemunculan.  

 Subjek dalam penelitian dapat berupa individu, group, instansi atau pun 

masyarakat. Alasan peneliti memilih metode studi kasus dalam penelitian ini karena  

peneliti ingin menggali lebih dalam informasi terkait kasus kebijakan relokasi dan 

bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Kampung Akuarium. 

3.2   Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini berkaitan erat dengan rumusan 

masalah maupun data yang akan dikumpulkan dan diolah untuk kemudian dianalisis. 

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi dan menentukan sasaran 

penelitian agar dapat mengklarifikasikan data yang dikumpulkan, diolah, dan 

dianalisa dalam sebuah penelitian. Focus penelitian bertujuan untuk membatasi 

penelitian agar tidak melampaui konteks masalah yang dibahas. Berikut ini adalah 

focus penelitian dalam skripsi ini : 

1. Dampak dan peristiwa yang muncul setelah pelaksanaan relokasi hingga 

menjelang pilkada DKI Jakarta 2017 



2. Kontribusi kebijakan relokasi terhadap kecenderungan memilih warga kampong 

akuarium pada pilkada DKI 2017. 

3.3  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat diadakannya suatu penelitian. Secara spesifik, proses 

penelitian dilakukan di Jalan Pasar Ikan Penjaringan (Kampung Akuarium). 

Kemudian penelitian juga diadakan di kantor LBH Jakarta serta Rusunawa Rawa 

Bebek di daerah Cakung, Jakarta Timur. Peneliti menangkap keadaan yang 

sebenarnya dari obyek yang diteliti termasuk ciri-ciri lokasi, kondisi lingkungan 

sekitar serta segala kegiatan warga yang ada di dalamnya. Lokasi ini dipilih dengan 

beberapa pertimbangan sebagai berikut:  

1. Jalan Pasar Ikan adalah tempat pelaksanaan relokasi yang dilakukan pada 11 

April 2015. Pasca Relokasi dilakukan, masih terdapat 160 KK yang bertahan di 

atas puing bekas bongkaran bangunan. 

2. Kantor LBH Jakarta merupakan kantor dari Mathew Linggau selaku pengacara 

warga Kampung Akuarium. Lokasi ini dipilih karena peneliti ingin mendapat 

info dari perspektif yang berbeda dan factual 

3. Rusunawa Rawa Bebek merupakan salah satu tempat pemindahan yang 

disediakan pemprov DKI Jakarta untuk warga Kampung Akuarium Pasar Ikan. 

Terdapat 84 KK dari Kampung Akuarium yang menempati rusun Rawa Bebek. 

3.4  Teknik Penetapan Informan 

Adapun informan dalam penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling. 

Purposive sampling merupakan suatu strategi jika seseorang menginginkan agar 



dapat memahami sesuatu mengenai kasus-kasus terpilih tertentu tanpa membutuhkan 

(atau berhasrat) untuk menggeneralisasi kepada semua kasus seperti itu.
3
 Pemilihan 

sample dalam metode purposive sampling berdasarkan pada pertimbangan 

subjektivnya bahwa responden tersebut dapat memberikan informasi yang memadai 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Responden dianggap paling tau tentang apa 

yang kita harapkan.
4
 

 Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam 

menetapkan informan. Penelitian ini tidak untuk mengeneralisasi keseluruhan 

perilaku memilih warga yang direlokasi melainkan mengambil sampel warga dan 

menggali lebih dalam tentang dampak yang mereka alami akibat kebijakan relokasi.  

  Teknik ini dipilih karena peneliti belum tahu pasti tentang jumlah dan  

sebaran populasi penelitiannya dan hanya tau satu atau dua orang berdasarkan  

penilaiannya yang bisa dijadikan informan kunci (key informan).
5
 Maka dari itu 

melalui tenik purposive sampling ini peneliti menentukan informan kunci, yaitu : 

1. Warga yang masih bertahan di area Kampung Akuarium Jalan Pasar Ikan. Alasan 

peneliti memilih sampel adalah karena peneliti ingin mengetahui apa saja dampak 

yang dirasakan warga dan menganalisis bagaimana kontribusi kebijakan relokasi 

terhadap keputusan memilih mereka di pilkada DKI Jakarta 2017 

2. Warga Kampung Akuarium yang memilih menempati rusunawa Rawa Bebek, 

Cakung Jakarta Timur. Alasan peneliti memilih sampel adalah karena peneliti 

                                                
3  Fitriah Mannan (2010), Retensi Pustakawan: Studi Kasus Pustakawan di Surabaya, diakses pada  

tanggal 28 Agustus 2017, penjelasan ini dapat diakses melalui: {http://lib.ui.ac.id/l/133987053-

T%2027586667870- Retensi%20pustakawan-Metodologi.pdf 
4   Nova Oktavia (2015), Sistematika Penulisan Karya Ilmiah, Yogyakarta: Deeppublish,  hlm. 46 
5  Sugeng Pujileksono (2015), Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, Malang: Instrans Publishing,   

hlm. 115. 



ingin membandingkan bagaimana perubahan yang dirasakan dengan memilih 

pindah ke rusunawa dibandingkan dengan perubahan yang dirasakan warga yang 

masih bertahan di Kampung Akuarium 

 Kemudian peneliti juga menggunakan informan tambahan yang digunakan 

untuk menambah referensi tentang kejadian seputar relokasi di Lampung akuarium 

Pasar Ikan Luar Batang. Informan tambahan meliputi : 

1. Ketua tim advokasi warga Kampung Akuarium Mathew Linggau. Alasan 

peneliti memilih informan adalahkarena LBH Jakarta yang mengadvokasi 

masyarakat Kampung Akuarium atas tuntutan mereka kepada Pemprov DKI 

Jakarta. 

2. Walikota Jakarta Utara, Suku Bidang Perumahan dan Penataan Gedung wilayah 

kota administrasi Jakarta Utara. Alasan peneliti memilih informan adalah karena 

penggusuran Kampung Akuarium dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Tugas suku 

bidang perumahan dan penataan gedung wilayah Jakarta Utara dibawah Instruksi 

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. 

3.5  Jenis dan Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data primer 

dan data sekunder yang diharapkan dapan peneliti temukan data dan 40 informasi 

penting yang menunjang penelitian. Adapun data primer dan data sekunder yang 

peneliti maksud adalah:  

1. Data Primer  



Data primer merupakan data inti yang didapat dari sumber informan pertama yaitu 

individu atau perseorangan dari hasil wawancara, observasi dan data-data mengenai 

informan yang didapatkan peneliti di lapangan. Sumber data ini berupa catatan 

penting yang ditemukan oleh penulis dari hasil pengamatan lapangan, dan juga 

informasi-informasi yang diberikan oleh para informan atau narasumber. Dalam 

penelitian ini peneliti mendapatkan data primer berupa hasil wawancara mendalam 

dengan warga Kampung Akuarium, foto spanduk dan tulisan yang terpasang di 

Kampung Akuarium, foto bantuan sosial dari berbagai kalangan untuk warga 

terdampak relokasi di Kampung Akuarium. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk 

mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, 

penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data ini digunakan untuk 

mendukung informasi data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun 

observasi langsung lapangan.  Dalam penelitian ini data primer yang didapat penulis 

berupa dokumentasi melalui media massa, penelitian dari jurnal LBH mengenai 

penggusuran di DKI Jakarta, serta penelitian terdahulu mengenai rencana revitalisasi 

kawasan Sunda Kelapa. 

 

 



3.6  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam pendekatan study kasus 

peneliti menggunakan beragam bentuk data untuk membangun kasus secara 

mendalam. Satuan analisis untuk pengumpulan data study kasus adalah peneliti 

mempelajari kelompok individu yang terlibat dalam peristiwa atau aktivitas atau 

organisasi.
6
 Dalam penelitian ini, teknik penulisan yang akan digunakan, yaitu: 

1. Observasi atau pengamatan 

Observasi atau pengamatan merupakan metode atau cara untuk menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung. Tantangan yang ditemukan 

dalam proses observasi misalnya mengingatkan untuk membuat catatan lapangan, 

merekam kutipan secara akurat, menjaga diri dari informasi berlebih di tempat 

penelitian, dan belajar bagaimana secara perlahan meruncingkan pengamatan dari 

gambaran yang luas menjadi gambaran yang sempit.
7
 

 Dalam melakukan observasi, peneliti akan mengamati mengenai bagaimana 

kondisi latar belakang masyarakat Kampung Akuarium, ikut merasakan bagaimana 

keseharian kehidupan mereka setelah direlokasi, dan memantau pengaruh apa saja 

yang berada di lapangan sehingga mempengaruhi keputusan warga dalam 

menentukan pilihan. 

 

                                                
6   Op.Cit., John Crasswell (2015), .hlm. 245 
7   Ibid. 



2. Indepth Interview (Wawancara mendalam) 

Interview dilakukan dengan menggunakan percakapan dengan metode bertatap muka 

tujuannya untuk memperoleh informasi yang akual, untuk manaksir dan menilai 

kepribadian individu, atau untuk tujuan-tujuan konseling/penyuluhan dan lain 

sebagainya.Indepth Interview adalah cara mengumpulkan data terhadap informan 

secara langsung dengan bertatap muka agar memperoleh data lebih lengkap serta 

mendalam. Penggunaan Indepth Interview ialah untuk melengkapi bentuk struktur 

dari kata yang ditelaah, caranya yaitu melalui pengajuan beberapa pertanyaan kunci 

kepada informan yang diteliti. 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau tanggapan dari 

kajian yang diteliti. Oleh karena itu, Indepth Interviewakan menghasilkan data yang 

sifatnya mendalam. Pertanyaan dalam penelitian ini  dalam konsep wawancara 

mendalam pelaksanaan wawancara biasanya berlangsug secara agak longgar, dan 

mungkin juga dapat diulang untuk memperoleh data tambahan atau untuk mengetahui 

persoalan lain sampai perolehan data dirasakan cukup oleh peneliti.
8
  

 Peneliti melakukan wawancara dengan teknik wawancara face to face Dalam 

wawancara-mendalam melakukan penggalian secara mendalam terhadap satu topik 

yang telah ditentukan (berdasarkan tujuan dan maksud diadakan wawancara tersebut) 

dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Penggalian yang dilakukan untuk 

mengetahui pendapat mereka berdasarkan  perspective responden dalam memandang 

sebuah permasalahan. Dalam hal ini adalah tokoh masyarakat dan warga masyarakat 

yang terkena dampak relokasi, baik yang masih bertahan di kawasan Akuarium Pasar 

                                                
8   Pawito (2007), Penelitian Komunikasi Kualitatif, Yogyakarta: LKIS,  hlm. 132. 



Ikan maupun yang sudah menetap di rusunawa Rawa Bebek. Peneliti juga berusaha 

mendapatkan kesempatan wawancara kepada Kepala Suku Dinas Perumahan dan 

Gedung Jakarta Utara, Kepala Pelayanan di Rusun Rawa Bebek serta Ketua LBH 

Jakarta untuk mendapatkan data tambahan. Peneliti juga mencoba untuk lebih 

fleksibel bila arah wawancara mulai berubah dengan melakukan wawancara secara 

spontan dan mengalir secara mendalam. 

3. Dokumentasi.  

Dokumentasi dilakukan dalam penelitian untuk mengabadikan berbagai data yang 

didapat dari tempat penelitian, dokumentasi dalam penelitian ini meliputi data hasil 

observasi data wawancara yang telah diperoleh oleh peneliti. Dokumentasi dalam 

penelitian ini meliputi :pengambilan foto kondisi masyarakat pasca relokasi dan 

potret kehidupan warga di rusunawa Rawa Bebek.  Data ini juga dapat memberikan 

informasi yang peneliti butuhkan dalam proses penelitian seperti, peraturan Provinsi 

DKI Jakarta, arsip, catatan, dan laporan resmi yang berkaitan. 

3.7  Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dandokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori,menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 



dan orang lain.
9
 Menurut K Yin terdapat beberapa teknik analisis data yaitu 

penjodohan pola, pembuatan eksplanasi serta interpetasi deret waktu. Dalam 

penelitian kebijakan relokasi dan politik electoral in, peneliti menggunakan teknik 

analisis data berupa: 

1. Penjodohan Pola 

Pada penelitian studi kasus salah satu strategi yang paling disukai adalah teknk 

penjodohan pola. Logikanya berjalan dengan membandingkan pola yang didasakan 

atas data empiris dengan pola yang diprediksikan. Jika kedua pola memiliki hasil 

yang sama maka hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus 

bersangkutan. 

 Jika studi kasus yang bersangkutan bersifat eksploratoris, polanya mugkin 

berkaitan dengan variable-variabel dependen atau independen dari penelitian yang 

bersangkutan. Jika studi kasus tersebut deskripif, penjodohan pola akan relevan 

dengan variable-variabel spesifik yang diprediksi dan ditentukan sebelum 

pengumpulan datanya.  

2. Pembuatan Eksplanasi 

Strategi analisis yang kedua ini pada dasarnya merupakan ipe khusus penjodohan 

pola, tetapi prosedurnya lebih sulit dan karenanya patut mendapatkan perhatian 

tersendiri. Disini tujuannya adalah menganalisis data studi kasus dengan cara 

membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan. 

 

                                                
9   Ainu Rofiq Djaelani (2013), "Teknik Pengumpulan Data dalan Penelitian Kualitatif". Semarang:  

Majalah Ilmiah Pawiyatan Jurnal Vol X X No.1,  hlm. 244. 



3.8  Teknik Keabsahan Data 

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih akurat, dibutuhkan pengujian keabsahan 

data.Dalam melakukan keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunkan 

triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data merupakan teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu
10

. Metode triangulasi sumber 

data merupakan salah satu cara untuk mengecek data dengan mencari sumber lain di 

luar data dengan berbagai metode selain melalui wawancara dan observasi.  

Dalam penelitian kualitatif, pada pemeriksaan keabsahan data sangat 

diperlukan demi meningkatkan kepercayaan data yang terkumpul. Pada teknik 

keabsahan data menggunakan teknik kredibilitas (credibility) yaitu untuk memenuhi 

nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil dari 

penelitian dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden 

sebagai informan.
11

 

 Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan 

sumber berarti membandingkan dan memeriksa kembali kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 

Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu 

membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. 

 

                                                
10  Lexy Moleong. (2006), Metodelogi Penelitian Kualitatif,  Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset,  

hlm. 330 
11  Yanuar Ikbar (2012) Metode Penelitian Sosial Kualitatif, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 187 



BAB IV  

DEMOGRAFI KAMPUNG AKUARIUM DAN PILKADA DKI JAKARTA 

2017 DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN RELOKASI 

4.1  Kondisi  Umum Kampung Akuarium 

Kampung Akuarium Pasar Ikan merupakan wilayah yang termasuk ke dalam area 

perkampungan Luar Batang kelurahan Penjaringan, kecamatan Penjaringan Jakarta 

Utara. Wilayah Kampung Akuarium memiliki luas 34.505 m
2
 dan berbatasan 

langsung dengan Pelabuhan Sunda Kelapa di sebelah utara, Menara Syahbandar di 

sebelah selatan, muara sungai Ciliwung di sebelah Timur dan Museum Bahari di 

sebelah barat.
1
 

Kampung Akuarium dan Pasar Ikan merupakan pemukiman padat penduduk 

yang cenderung kumuh dan setiap tahunnya mengalami banjir rob yang berasal dari 

pasangnya air laut di pesisir pantai utara laut Jawa. Kawasan Penjaringan mengalami 

penurunan permukaan tanah sedalam 20-28 cm per tahun.
2
 Hal ini menyebabkan 

wilayah pesisir Jakarta Utara termasuk Kampung Akuarium Pasar Ikan terkena efek 

banjir rob setiap tahun. Selain itu, Basuki Tjahaja Purnama dalam keterangannya 

mengatakan bahwa penyakit TBC juga menjadi alasan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta untuk melakukan relokasi di Kampung Akuarium.
3
 Menurut data di 

                                                
1     Ibid. 
2   Bonardo M. Penurunan Muka Tanah Jakarta Perparah Banjir Rob, diakses  pada hari  Kamis 

tanggal 9 Juni 2016, diakses melalui https://beritagar.id/artikel/berita/penurunan-muka-tanah-

jakarta-perparah-banjir-rob 
3   Republika, TBC jadi alasan   Ahok Gusur Kampung Akuarium, diakses 7 Jauari 2018,  melalui: 

http://www.republika.co.id/berita/penggusuran/dkijakarta/pilkada//nasional/jabodetabeknasional1

6/04/11/o5g9ak335-tbc-jadi-alasan-ahok-gusur-warga-pasar-ikan 



Puskesmas Kecamatan Penjaringan terdapat 6 orang warga yang positif menderita 

TBC.
4
 

          Gambar 4.1 Kondisi Lingkungan Kampung Akuarium 

 
Sumber: SuaraPembaruan diakses pada 17 Januari 2018 

Wilayah Pasar Ikan dan Kampung Akuarium di dalamnya juga terdapat 

bangunan bersejarah yaitu Menara Syahbandar dan Museum Bahari yang mulai tidak 

terawat. Selain itu juga terdapat bangunan pasar heksagon yang mulai rapuh dan pada 

saat pengerukan puing-puing bekas rumah penduduk ditemukan struktur fondasi 

jembatan lama yang selama ini tertutupi pemukiman warga. 

Letak Kampung Akuarium Pasar Ikan berada di pesisir pantai Laut Jawa 

sehingga banyak mempengaruhi iklim dan lingkungan hidup masyarakatnya. Pada 

masa Hindia-Belanda kondisi alam kampung Akuarium Pasar Ikan masih berupa 

empang-empang dan lautan semak yang berawa-rawa. Rawa-rawa tersebut kemudian 

ditimbun untuk dijadikan tempat tinggal penduduk. Tanah terbentuk dari endapan 

lumpur di muara sungai sehingga tidak padat. Air tanahnya mengandung garam 

sehingga tidak bisa digunakan sebagai air minum.  

                                                
4  Ibid. 



4.2 Masyarakat Kampung Akuarium 

Menurut data statistik BPS Jakarta Utara, kecamatan Penjaringan memiliki tingkat 

kepadatan penduduk paling tinggi di kelurahan Penjaringan. Dengan luas wilayah 

45.4057 km2 kecamatan Penjaringan dihuni oleh 332.864 jiwa sehingga tingkat 

kepadatan penduduk sebesar 7330,89 jiwa per kilometer persegi.
5
 Kepadatan 

penduduk ini merata diseluruh wilayah di kecamatan Penjaringan termasuk wilayah 

Kampung Akuarium yang terletak di jalan Pasar Ikan. Penduduk kampung terdiri dari 

orang asli Betawi dan pendatang dari Jawa Barat, Madura, Jawa Tengah, Bugis, dan 

Makasar.
6
 

Table 4.1. Presentasi Suku penduduk Kampung Akuarium
7
 

Suku Presentase 

Betawi 28% 

Bugis/ Makassar 38% 

Jawa 24% 

Sunda 6% 

   Sumber : BPS DKI Jakarta 2011 

Penduduk Kampung Akuarium Pasar Ikan didominasi oleh penduduk suku Bugis 

Makassar. Stereotip suku Bugis Makassar yang menghuni Kampung Akuarium Pasar 

Ikan muncul dari pernyataan seorang warga Kampung Akuarium yang berada di 

                                                
5   BPS Kota Administrasi Jakarta Utara (2016), Statistik Daerah Kecamatan Penjaringan 2016,  

nomor kataalog : 1101002.3175010, hlm. 9 
6    Pemprov DKI Jakarta, Ensiklopedia Luar Batang, diakses pada Selasa 3 Oktober 2017, melalui 

http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/1505/Luar-Batang-,   
7   Tamiya Miftau Sa’ada Kasman (2016),  Hubungan Karakterstk Penduduk dengan Pemilihan Ruang 

Publik Kampung Luar Batang, Jakarta Utara, Temu Ilmiah ILPBI 2016, hlm. 2  



rusunawa Rawa Bebek masyarakat Bugis di Pasar Ikan Kampung Akuarium dinilai 

kasar dan sering menimbulkan keributan.
8
 Tingkat kriminalitas yang tinggi di 

wilayah kelurahan Penjaringan memang merupakan yang terbesar di antara kelurahan 

lainnya di kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.Termasuk di Kampung Akuarium 

Pasar Ikan keributan biasanya terjadi karena aktvitas premanisme dan persaingan di 

usaha antara pemilik toko.
9
 Diketahui menurut indeks potensi kerawanan konflik di 

kecamatan Penjaringan, kelurahan Penjaringan yang didalamnya termasuk Pasar Ikan 

dan Kampung Akuarium memiliki indeks presetanse konflik tertinggi sebesar 

69,37%.
10

   

 Profesi penduduk Kampung Akuarium didominasi oleh pedagang di wilayah 

Museum Bahari yang berada di jalan Pasar Ikan. Dahulu Pasar Ikan dan toko-toko 

yang ada di museum Bahari merupakan pesisir pantai dengan tempat pelelangan ikan 

dipinggirnya. Setelah masa kepemmpinan Hindia-Belanda berakhir, kawasan 

Kampung Akuarum Pasar Ikan mulai sepi dari kegiatan kebaharian. Dan dari situlah 

muncul kios yang kemudian dibangun tempat tinggal oleh warga pendatang. Berikut 

ini merupakan data presentase warga Kampung Akuarium Pasar Ikan berdasarkan 

profesi : 

Table 4.2 Profesi warga Kampung Akuarium Pasar Ikan
11

 

Profesi Presentase 

PNS 0% 

                                                
8   Wawancara dengan Ibu Diana, Ibu Rumah Tangga di Rusun Rawa Bebek pada 27 Juni 2017. 
9   Ibid. 
10   Bangkesbangpol DKI Jakarta (2015), Peta Kawasan Rawan Konflik DKI Jakarta 2015, hlm. 109  
11   Ibid. 



Karyawan Swasta 20% 

Pedagang 30% 

Buruh/Pekerja Kasar 24% 

Ibu Rumah Tangga 26% 

Sumber : BPS DKI Jakarta 2011 

Sebanyak 30 % warga Kampung Akuarium menggantungkan kehidupan mereka di 

sector perdagangan deretan toko sepanjang jalan Pasar Ikan. Bangunan usaha yang 

mereka dirikan juga dijadikan sebagai tempat tinggal yang kemudian jumlahnya 

semakin banyak sehingga menciptakan kekumuhan di wilayah sekitar museum Bahari 

Jakarta. Selain itu selain berdagang, masyarakat Kampung Akuarium Pasar Ikan juga 

terdiri dari pemilik usaha kontrakan.Biasanya kontrakan disewakan kepada pedagang 

kios maupun pendatang yang menyewa rumah untuk tempat tinggal. 

Masyarakat Kampung Akuarium terlegitimasi sebagai masyarakat kampong 

illegal sehingga ancaman penertiban melanda masyarakat dari waktu ke waktu. 

Namun hal ini justru membuat masyarakat bertindak kolektif dalam berpartisipasi di 

setiap pemilihan umum.
12

 Tingkat religiusitas di kalangan masyarakat Kampung 

Akuuarium juga tinggi karena Kampung Akuarium terhubung dengan Kampung 

religi Luar Batang yang didatangi peziarah setiap harinya. 

4.3 Status Kepemilikan Tanah dan Bangunan 

Status kepemilikan tanah di wilayah Kampung Akuarium dan Pasar Ikan merupakan 

wilayah yang termasuk dalam kawasan PD Pasar Jaya milik BUMD DKI 

                                                
12   Hasil wawncara dengan ketua RT Ibu Rini di Kampung Akuarium pada tanggal 16 mMei 2017 



Jakarta.Bangunan Pasar Ikan yang bentuknya heksagonal dulunya di jadikan tempat 

pelelangan ikan yang ditangkap langsung dari laut Jawa melalui pelabuhan sunda 

Kelapa. Kemudian lahan Kampung Akuarium merupakan lahan milik LIPI. Terdapat 

bangunan laboratorium binatang laut yang berintegrasi dengan pasar ikan heksagonal 

sehingga kawasan ini dijadikan objek wisata bahari pada masa kejayaan Hindia-

Belanda. 

 Jumlah bangunan warga yang berada di lahan PD Pasar Jaya sebanyak 347 

bangunan, selebinya ada 225 bangunan di RT 01, 58 bangunan di RT 02, 168 

bangunan di RT 11 dan 95 bangunan di RT 12 yang seluruhnya berada di atas lahan 

laboratorium milik LIPI.
13

 Sementara itu menurut kuasa hukum warga Kampung 

Akuarium mengatakan bahwa masyarakat mempunyai akte jual beli yang tidak 

disahkan melalui notaris. Sebagian besar masyarakat melakukan pembelian 

bangunan/tanah kepada masyarakat sebelumnya yang tinggal di kawasan Kampung 

Akuarium Pasar Ikan.
14

 Maka dari itu dalam lingkup masyarakat Kampung Akuarium 

terdiri dari dua status yang berbeda yaitu warga pemilik bangunan dan warga yang 

mengontrak. Warga pemilik bangunan merupakan warga yang telah hidup puluhan 

tahun di Kampung Akuarium dan memiliki bangunan yang disewakan. Sementara 

warga pengontrak sebagian besar merupakan warga pendatang yang berasal dari luar 

wilayah DKI Jakarta. 

                                                
13 Syadza Alifa (2016), Penggusuran Warga Pasar Ikan Penjaringan, Dilema Mewujudkan 

Kesejahteraan bagi Seluruh Pihak, diakses pada Kamis 4 Oktober 2017, melalui: 

https://berandainovasi.com/penggusuran-warga-pasar-ikan-penjaringan-dilema-mewujudkan-

kesejahteraan-bagi-seluruh-pihak/  
14  Hasil Wawancara dengan Mathew Linggau dari LBH Jakarta, kuasa hukum warga Kampung   

Akuarium, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2017 di kantor LBH Jakarta. 



4.4  Sejarah Kampung Akuarium dan Pasar Ikan 

Sejarah Kampung Akuarium diawali oleh pendirian laboratorium oleh Koningsberger 

pada September 1904. Koningsberger merupakan seorang kepala Museum 

Zoologicum Bogoriense yang sekarang ini dikenal dengan Museum Zoologi Bogor. 

Koningsberger tertarik untuk meneliti teluk Jakarta pada sebidang tanah sebelah utara 

Pasar Ikan yang tepatnya berada di bibir pantai yang langsung berhubungan dengan 

bagian paling selatan Oude Haven Kanal (Kanal Pelabuhan Lama, sekarang 

Pelabuhan Sunda Kelapa), yang merupakan muara Sungai Ciliwung.
15

 Sebidang 

tanah ini diperoleh berdasarkan persetujuan Pemerintah Kolonial dan merupakan 

tanah milik pemerintah.Pembangunan laboratorium di kawasan Pasar Ikan dimulai 

tahun 1904, dan berakhir pada Desember 1905. Laboratorium ini disebut sebagai 

Visscherij Laboratorium te Batvia (Laboratorium Perikanan di Batavia).  

 Pada tahun 1922 laboratorium tersebut direnovasi dan menarik perhatian 

dunia, karena merupakan Marine Biological Stationyang pertama di kawasan tropis, 

yang dilengkapi dengan fasilitas kerja yang memadai. Di samping gedung 

laboratorium dibangun pula gedung akuarium air laut yang besar, gedung ini 

merupakan akuarium publik (public aquarium) pertama di Indonesia, bahkan di 

kawasan Asia Tenggara.Akuarium besar ini dibuka untuk umum pada tanggal 12 

Desember 1923, dan kehadirannya segera menyedot perhatian masyarakat.
16

 

                                                
15 LIPI (2017), Visscheri Laboratorium te Batavia: Awal Kelembagaan Oseanografi                                   

di Indonesia, Jakarta, hlm. 2, diakses pada tanggal 12 Desember 2017, penjelasan ini dapat 

diakses melalui: http://oseanografi.lipi.go.id/datakolom/03%20Visscherij%20Laboratorium.pdf 
16     Ibid., hlm. 4 



 Di sekeliling bangunan laboratorium dan akuarium ada taman yang 

tanamannya mewakili tumbuhan yang biasa hidup di pantai, jadi merupakan suatu 

taman botani kecil (hortus botanicus) yang menambah daya tarik kunjungan 

masyarakat ke sini. Di taman kecil ini, yang kemudian dinamai Taman Sitinjau Laut, 

ada pula taman hewan mini (mini zoo) yang memamerkan berbagai jenis hewan 

pantai seperti buaya, biawak, monyet ekor panjang, bangau tongtong, ular. Pada saat 

hari libur, apalagi pada hari lebaran, pengunjung akuarium ini selalu membludak. 

Sampai tahun 1960-an, lokasi ini yang dikenal sebagai Akuarium Pasar Ikan menjadi 

tujuan wisata yang yang tersohor di Jakarta. 

 Pada pertengahan tahun 1970-an Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup 

akuarium di Pasar Ikan karena direncanakan untuk dikembangkan sebagai perluasan 

kawasan Museum Bahari. Laboratorium kelautan ini lalu dipindahkan ke kawasan 

Ancol yang kelak menjadi Pusat Penelitian Oseanografi LIPI (Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia). Namun dalam perkembangannya,pembangunan di Pasar 

Ikan mangkraksehingga seluruh kawasan bekas Akuarim itu kemudian diduduki oleh 

penduduk dan berkembang menjadi pemukiman liar. 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.2 Kampung Akuarium pada tahun 1940- 2016 

 

                 Sumber : Liputan6news diakses pada 30 Oktober 2017 

Gambar diatas merupakan kondisi Kampung Akuarium sebelum digusur. 

Sungai yang tadinya difungsikan sebagai ekosistem binatang air dan pendukung 

penelitian LIPI berubah menjadi ruang pemukiman warga yang padat dan kumuh. 

Sebelumnya pemprov DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Sutiyoso sempat 

berencana merelokasi warga Kampung Akuarium namun hal ini baru dapat 

diwujudkan pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. 

4.5 Pelaksanaan Relokasi Kampung Akuarium Pasar Ikan 

Relokasi Kampung Akuarium Pasar Ikan dilaksanakan pada tanggal 11 April 2016. 

Relokasi ini melibatkan jajaran pemerintah daerah khususnya wilayah administrasi 

Jakarta Utara besert jajaran TNI, Polri dan satpol PP. relokasi Kampung Akuarium 

Pasar Ikan dilaksanakan berdasarkan  berdasarkan pada Peraturan Daerah nomor 8 

tahun 2007 tentang ketertiban umum, Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2010 tentang 



pembangunan gedung, Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail 

Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi Wilayah, Instruksi Gubernur nomor 36 tahun 

2013 tentang refungsi kali, sungai, dan waduk, Instruksi Gubernur nomor 68 tahun 

2014 tentang Penataan dan Penertiban di sepanjang Kali, Saluran dan Jalan Inspeksi, 

Peraturan Gubernur nomor 36 tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kota Tua, 

dan Instruksi Gubernur nomor 8 tahun 2015 tentang Kegiatan Penertiban Umum.  

Landasan hukum tersebut tertera di dalam surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh 

Wali Kota Jakarta Utara. 

 Tahap pertama revitalisasi kawasan Luar Batang dilaksanakan dengan 

membongkar bangunan yang berada di sektar Jalan Pasar Ikan dan kawasan 

Pemukiman Kampung Akuarium.Kawasan ini dibagi ke dalam 3 zona, zona pertama 

mencakup wilayah RT 011 RW 04 yang didiami 136 KK. Kemudian zona kedua 

yaitu di RT 01, RT 012 RW 04 yang terdiri dari 202 KK dan zona ketiga yaitu RT 02 

RW 04 dan RT 07 RW 01 yang terdiri dari 58 KK. 

 Rencana revitalisasi kawasan wisata bahari Sunda Kelapa merupakan salah 

satu upaya pemrov DKI Jakarta dalam rangka menghidupkan kembali potensi sejarah 

yang ada.Terdapat setidaknya tiga bangunan bersejarah dalam kawasan tersebut yang 

kondisinya sudah semakin tidak terawat 

  



Gambar 4.3 Bangunan bersejarah di Kampung Akuarium dan Pasar Ikan 

 

Sumber Wikipedia diakses selasa 3 Oktober 2017 

Di ujung Jalan Pasar Ikan terdapat museum Bahari yang dulunya merupakan 

tempat penyimpanan dan pembungkusan hasil bumi berupa rempah-rempah yang 

pada masa itu merupakan komoditi utama VOC untuk di ekspor ke pasar Eropa. 

Kemudian masuk menyusuri jalan Pasar Ikan diujung pandangan akan terlihat 

Menara Syahbandar yang menjulang tinggi. Menara ini dulunya merupakan kantor 

pajak untuk barang-barang yang masuk ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Bangunan 

bersejarah yang terakhir adalah bangunan Pasar Heksagon yang berada di seberang 

kanan bangunan Museum Bahari. Pada masa Hindia-Belanda bangunan ini 

merupakan tempat pelelangan ikan dan memiliki denah yang unik dengan empat 

bangunan yang berbentuk segi enam.
17

 

Perencanaan pembangunan kawasan wisata bahari dibagi melalui tahap 

relokasi lima zona di kawasan pelabuhan Sunda Kelapa. Wilayah Kampung 

                                                
17  National  Geographic Indonesia, Pasar Ikan dan Luar Batang zriwayat Batavia dengan Karakter 

Beragam, diakses pada 4 Oktober melalui http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/04/pasar-

ikan-dan-luar-batang-riwayat-batavia-dengan-karakter-beragam/1. 



Akuarium Pasar Ikan masuk ke dalam zona 1 dan zona 2 rencana revitalisasi kawasan 

wisata bahari Jakarta. Wilayah Kampung Akuarium Pasar Ikan yang berada di zona 1 

dan 2 akan direvitalisasi menjadi kawasan Pasar Heksagonal dan Pusat jajanan 

Seafood yang akan berintegrasi dengan bangunan Makam Keramat Luar Batang. 

Makam Keramat Luar Batang sendiri masuk ke dalam rencana revitalisasi kawasan 

Sunda Kelapa yang masuk ke dalam zona relokasi 4 dan 5 yang akan dilakukan 

Pemprov DKI Jakarta setelah masa pilkada DKI Jakarta berakhir.
18

 

 Selain untuk merevitalisasi kawasan wisata bahari, Relokasi Kawasan 

Kampung Akuarium dilaksanakan sebagai upaya pemprov DKI Jakarta dalam 

menormalisasi kawasan pesisir.Pada tahun 2010 Jakarta telah aktif untuk memulai 

membangun perlindungan dan pengembangan kawasan pesisir dan masuk dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta (RTRW) 2010-2030. 

4.5.1  Kronologi Pelaksanaan Relokasi 11 April 2016 di Kampung Akuarium 

Relokasi Kampung Akuarium dilaksanakan pada 11 April 2016 dengan melibatkan 

jajaran pemerintah daerah khususnya wilayah administrasi Jakarta Utara beserta 

jajaran TNI, Polri dan satpol PP. pelaksanaan relokasi diawali dengan apel dari 

sejumlah aparat gabungan yang dipimpin oleh kepala satpol PP. Dalam apel tersebut 

aparat dihimbau untuk tidak menggunakan kekerasan dan mengeluarkan senjata api 

maupun gas air mata. 

 Relokasi dilakukan menggunakan 11 unit alat berat excavator milik Dinas 

Bina Marga dan Dinas Tata Air DKI Jakarta dan dump truck milik Dinas Kebersihan 

                                                
18   Op.Cit., wawancara dengan Mathew Linggau (2017) 



DKI Jakarta. Kemudian aparat membagi pasukan ke dalam tiga zona. Zona 1 adalah 

kawasan Pasar Ikan, zona 2 adalah Kampung Akuarium, dan zona 3 di wilayah 

Gudang dan Bangunan yang berada di depan Apartemen Gedong Panjang. Pasukan 

Reserse dan Sabhara bertugas untuk menyisir bangunan kios Pasar Ikan yang 

sebagian besar sudah dibongkar sendiri oleh penghuninya untuk memastikan tidak 

ada orang yang masih menepati lokasi tersebut. 

 Warga Kampung Akuarium dan sejumlah aktivis masyarakat seperti Ratna 

Sarumpaet melakukan penghadangan pasukan yang akan masuk ke wilayah Kampung 

Akuarium Pasar Ikan. Sebelumnya pada pagi hari sebelum dilaksanakannya eksekusi, 

masyarakat Kampung Akuarium Pasar Ikan melakukan shalat dan salawat berjamaah 

di sepanjang jalan Pasar Ikan.
19

 Wanita terutama Ibu-ibu banyak yang menangis dan 

mengalami shock hingga pingsan. Anak-anak kecil juga banyak yang terlibat. 

Kejadian ini berujung pada pengamanan Ratna Sarumpaet dan kawan-kawan oleh 

aparat kepolisian.
20

 

Gambar 4.3 Situasi saat relokasi Kampung Akuarium 

 

                                                
19   Op.Cit., wawancara dengan Bude Lis 
20  Berita satu, Ini Kronologi Penangkapan Ratna  Sarumpaet di Pasar Ikan, diakses Rabu 4 Oktober 

2017 melalui http://www.beritasatu.com/aktualitas/359554-ini-kronologis-kericuhan-di-pasar-ikan-

luar-batang.html 



Sumber : liputan6 diakses pada Rabu, 4 Oktober 2017 

Pada saat eksekusi berlangsung sempat terjadi bentrokan yang melibatkan 

warga dengan petugas gabungan. Hal ini banyak disorot media dan berbagai Aktivis 

HAM termasuk KOMNAS HAM sebagai suatu tindakan kekerasan bagi masyarakat 

terutama wanita dan anak-anak. KOMNAS HAM mengkhawatirkan tentang trauma 

psikkologis yang terjadi pada anak-anak Kampung Akuarium yang melihat langsung 

rumah mereka diratakan oleh tanah. Di sisi lain, pemerintah menyiapkan posko bagi 

anak-anak pada saat relokasi dilakukan. Jajaran polisi wanita juga dikerahkan untuk 

menenangkan para ibu dan anak-anak pada saat relokasi dilangsungkan.
21

 

4.5.2  Sosialisasi Pra Relokasi oleh Pemprov DKI Jakarta 

Pada tanggal 24 Maret 2016 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui camat 

Penjaringan Jakarta Utara mengeluarkan surat pemberitahuan mengenai rencana 

penertiban kawasan Pasar Ikan dan Luar Batang. Surat tersebut ditujukan kepada 

warga pemilik bangunan, tempat usaha, maupun pengontrak rumah yang tinggal di 

kawasan RW 01-04 Kelurahan Penjaringan. Terdapat 7 instruksi yang disampaikan 

kepada warga,
22

 antara lain : 

 Revitalisasi kawasan Sunda Kelapa, Museum Bahari dan kawasan Luar 

Batang akan dilaksanakan dengan:  

 Merelokasi warga yang mendirikan bangunan tanpa izin pada tanah asset 

pemerintah  

                                                
21  Ibid,. 
22  Surat pemberitahuan tentang revitalisasi kawasan pesisir Sunda Kelapa No. 84/-I.751.1. 



 Membangun tanggul air laut yang lebih representatif untuk mengantisipasi rob 

air laut, dan menertibkan bangunan tanpa izin yang berdiri di atas tanggul 

penahan air laut 

 Mengosongkan kios milik PD Pasar jaya yang ditempati 

 Kepada para pemilik bangunan yang berada di atas lahan milik pemerintah, 

provinsi DKI Jakarta menawarkan relokasi ke rumah susun yang disediakan 

 Kepada para penduduk pengontrak rumah agar segera dapat mempersiapkan 

diri untuk pindah atau mencari tenpat tinggal di kawasan lain 

 Kepada penmilik bangunan di atas tanggul/ saluran/ badan air laut/ kali, agar 

dapat membongkar sendiri bangunannya. 

Kemudian surat peringatan relokasi pertama dikeluarkan pada hari Rabu, 30 Maret 

2016. Surat ini merupakan perintah yang ditujukan kepada warga RW 04 yang berada 

di Kawasan Kampung Akuarium Pasar Ikan agar mengosongkan bangunan dengan 

batas waktu 7x24 jam dimulai sejak SP 1 turun.
23

 Empat hari berikutnya pemerintah 

kota administrsi Jakarta Utara mengeluarkan SP 2 dengan tujuan agar warga dengan 

tujuan untuk melancarkan pembongkaran dengan batas waktu tiga hari setelah surat 

dikeluarkan. Penyebaran SP 2 dilakukan dengan membagi 3 zona yaitu zona 1 

dipimpin oleh camat Penjaringan, zona 2 dipimpin oleh lurah Penjaringan dan zona 3 

dipimpin oleh sekertaris lurah Penjaringan.
24

 Dalam prosesnya, pembagian SP 2 ini 

didampingi oleh 300 personel gabungan dari satpol PP, Polisi dan TNI. 

Surat peringatan ke 3 dikeluarkan pada Sabtu 9 April 2016 tepat 2 hari 

sebelum pembongkaran dilaksanakan. Dengan adanya SP 3 warga dihimbau untuk 

                                                
23 Okezone, Begini Isi Surat Peringatan Warga Pasar Ikan, diakses penulis pada 4 Oktober 2017, 

penjelasan dapat diakses melalui  https://news.okezone.com/read/2016/03/30/338/1349223/begini-

isi-surat-peringatan-penggusuran  warga-pasar-ikan. 
24   Megapolitan,SP 2 dilayangkan untuk Warga Pasar Ikan Hari ini, diakses pada 4 Oktober 2017  

dapat diakses melalui: https://news.okezone.com/read/2016/03/30/338/1349223/begini-isi-surat-

peringatan-penggusuran-warga-pasar-ikan. 



segera membongkar bangunan mereka dalam waktu 1x24 jam dan lokasi pelaksanaan 

relokasi harus kosong dari segala aktivitas warga.  

4.5.3  Solusi Pemprov DKI Jakarta untuk Warga Korban Relokasi 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan solusi kepada warga kampong 

Akuarium dan Pasar Ikan yang terkena relokasi berupa rusunawa. Warga korban 

relokasi dapat mengajukan unit rusun sesuai dengan wilayah yang dinginkan. Pada 

saat relokasi kampung akuarium telah tersedia 1500 unit rusun yang diprioritaskan 

untuk warga korban relokasi. Warga Kampung Akuarium mendaftar ke 4 rusunawa 

yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Rusunawa tersebut antara lain adalah 

Rusunawa Rawa Bebek, Rusunawa Marunda, Rusunawa Tipar Cakung dan 

Rusunawa Kapuk Muara. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendirikan posko tiga pilar semenjak surat 

pemberitahuan 1 dikeluarkan untuk masyarakat Kampung Akuarium Pasar Ikan. 

Posko tiga pilar ini dibuat untuk memudahkan warga memperoleh rusunawa sebelum 

relokasi dilaksanakan. Hingga saat ini Pembagian unit Rusunawa dilakukan melalui 

sistem undian nomer unit dengan persyaratan yaitu fotokopi KTP DKI Jakarta, 

fotokopi KK dan surat nikah, empat buah pas foto ukuran 3x4 dan sebuah pas foto 

ukuran 4x6. Lalu berupa persyaratan lain yaitu surat keterangan belum memiliki 

rumah dari kelurahan, slip gaji, enam buah materai Rp 6.000 dan membuka rekening 

di Bank DKI dengan setoran berupa jaminan senilai tiga kali harga sewa per bulan.
25

 

                                                
25  Kompas, Warga Pasar Ikan Keluhkan Prosedur Pendaftaran ke Rusun, diakses 9 Desember 2017 

https://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/07/15522271/Warga.Pasar.Ikan.Keluhkan.Prosedur. 

Pendaftaran.Relokasi.ke.Rusun.r 

https://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/07/15522271/Warga.Pasar.Ikan.Keluhkan.Prosedu


Untuk warga terdampak relokasi 3 bulan pertama pembayaran rusunawa dibebaskan 

biaya sewa.  

Saat ini terdapat 326 KK warga kampong Akuarium yang telah dipindahkan 

ke unit rusunawa marunda dan rawa bebek. Sebanyak 188 KK yang menempati 

rusunawa Rawa Bebek dan 108 KK menempati rusunawa Marunda, sisanya tersebar 

di rusunawa Kapuk Muara, rusunawa Tipar Cakung dan Rusunawa Tipar Cakung 

Barat. Untuk mendapatkan unit di rusunawa tersebut warga harus memiliki bangunan 

dan memiliki KTP DKI Jakarta. Bagi warga yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta 

atau sebagai penyewa atau pengontrak rumah tidak boleh mengambil unit rusunawa 

yang ditawarkan Pemprov DKI Jakarta.  

Biaya sewa rusunawa yang harus dibayarkan setiap bulan oleh warga 

kampong akuarium sebesar Rp.206.000 hingga Rp.306.000 tergantung lantai yang 

ditempati oleh warga. Fasilitas yang ditawarkan oleh rusunawa pun terbilang mewah. 

Untuk setiap unit sudah disediakan berbagai furniture seperti lemari, springbed dan 

sofa, juga terdapat ruangan buat tamu, dapur dan toilet. Sedangkan untuk fasilitas 

public yang ada di rusunawa juga telah disediakan kios mart, lift, cctv, petugas 

keamanan dan feeder busway gratis bagi penghuni. Selain itu disetiap tower juga 

telah dilengkapi smoke detector, alarm dan pemadam otomatis.  

 

 

 

 

 



Gambar 4.5 Rusunawa Rawa Bebek 

 

                              Sumber: Dokumentasi Penuliti 2017 

Gambar 4.6 Rusunawa Marunda 

 

                             Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017 

 

Tidak ada penggantian berupa uang oleh Pemprov DKI Jakarta. Masyarakat 

hanya diberikan tawaran untuk mendaftarkan diri di rusunawa yang telah disediakan. 

Sementara itu rusunawa tawaran rusunawa yang diberikan Pemprov dianggap sangat 

jauh dari lokasi Pasar Ikan dan Kampung Akuarium. Hal tersebut membuat sulitnya 

akses yang ditempuh warga yang banyak menggantungkan sumber pendapatan di 

kawasan pesisir Jakarta. Rusunawa Rawa Bebek memiliki jarak 34 km atau 54 menit 

jika ditempuh melalui jalur darat. Sedangkan rusunawa Marunda berjarak 24 km atau 

sekitar 49 menit melalui jalur darat. Solusi lain yag ditawarkan Pemprov DKI Jakarta 

bagi warga yang kehilangan sumber mata pencaharian karena dibongkarnya Pasar 



Ikan dan Kampung Akuarium adalah memberikan pelatihan kerja. Salah satu 

realisasinya adalah pemberian lapak kepada warga yang ingin membuka usaha 

dagang di kios yang berada di rusunawa 

4.6  Pilkada DKI Jakarta  

Pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta dilaksanakan pada 15 Februari 2017 

dan 19 April 2017 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 

periode 2017–2022. Pilkada DKI Jakarta 2017 termasuk ke dalam sistematika pilkada 

serentak yang dilaksanakan pada gelombang kedua mengikuti jadwal pilkada serentak 

dengan pilkada di daerah lain.  Pilkada ini merupakan pilkada ketiga yang diadakan 

di DKI Jakarta melalui sistem pemungutan suara secara langsung oleh rakyat.  

 Calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung partai politik harus 

memiliki jumlah kursi paling sedikit 20 % (dua puluh perseratus) dari akumulasi 

perolehan kursi di DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014, yaitu 

sebanyak 22 (dua puluh dua) kursi.
26

 Kemudian calon perseorangan memiliki 

persyaratan minimal mendapat dukungan sebesar 7,5% dari jumlah Daftar Pemilih 

Tetap (DPT) Pemilihan presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta yaitu 532.213 dukungan.
27

 

 Pilkada DKI Jakarta diadakan melalui dua putaran pencoblosan yang 

dimenangkan oleh pasangan nomor urut 3 yaitu Anis Baswedan dan Sandiaga Uno. 

Pada putaran pertama, dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 Ahok Djarot dengan 

                                                
26    KPU DKI Jakarta, Surat Keputusan KPU nomor 04/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2016, diakses 

pada 10 Oktober 2017 dapat diakses melalui: https://kpujakarta.go.id/file_upload/SALINAN%20 

%20JUML%20SUARA%20SAH%20PARPOL%20KURSI%20DPRD%20DKI.pdf,  
27    Ibid. 



presentase 42,99% kemudian disusul dengan nomor urut 3 dengan presentase 39,95% 

dan yang berada diurutan terakhir adalah pasangan nomor urut 1 Agus-Silvy dengan 

presentase 17,06%.
28

  Pada putaran ini pasangan Agus-Silvy tersisih dan putaran 

kedua dilaksanakan karena jumlah presentase kemenangan nomor urut 2 belum 

mencapai 50%+1 dari jumlah suara yang ada. 

 Putaran kedua diadakan pada 19 April 2017 dengan kemenangan pasangan 

nomor urut 3 Anis-Sandi yang memperoleh 57,96% dari jumlah keseluruhan pemilih 

DKI Jakarta. Sementara pasangan nomor urut 2 yang merupakan pasangan incumbent 

mendapatkan presentase suara 42,04%.
29

  Jumlah surat suara yang sah pada putaran 

pertama sebanyak 5.499.865 suara sementara di putaran kedua sebanyak 5.591.363 

suara.
30

 

4.6.1  Pasangan Cagub-cawagub di Pilkada DKI Jakarta 2017 

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (dikenal sebagai "Ahok") kembali 

mencalonkan diri sebagai petahana bersama dengan wakil gubernur Djarot Saiful 

Hidayat. Selain itu, mantan perwira TNI Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan 

Sylviana Murni yang merupakan Deputi Gubernur bidang pariwisata dan kebudayaan 

DKI Jakarta 2012-2016 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta akademisi dan 

mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Anies Baswedan juga 

                                                
28  KPU, Portal Publikasi Pemilihan Kepala Daerah 2017, diakses pada tanggal 10 Oktober 2017, 

dapat diakses melalui https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/2/t1/dki_jakarta 
29    Ibid,. 
30    Ibid,. 



mencalonkan diri bersama dengan Sandiaga Uno. Berikut ini merupakan profil dari 

masing-masing calon gubernur dan wakilnya di pilkada DKI Jakarta 2017 :
31

 

1. Pasangan nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono-Silviana Murni 

Pasangan Agus-Silvy diusung oleh Partai Demokrat, PPP, PAN dan PKB. Visi yang 

ditawarkan adalah memperjuangkan pembangunan untuk menuju Jakarta 2022 yang 

lebih maju, aman, adil, dan sejahtera. Sedangkan misinya adalah berpegang pada visi 

yaitu mewujudkan Jakarta yang maju, aman, adil, sejahtera, hijau, nyaman dan 

bermartabat. 

2. Pasangan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat 

Pasangan nomor urut 2 Ahok-Djarot diusung oleh PDIP, Partai Hanura, Partai Golkar 

dan Partai Nasdem. Visi yang ditawarkan adalah Jakarta sebagai etalase kota 

Indonesia yang modern, tertata rapi, manusiawi dan fokus pada pembangunan 

manusia seutuhnya. Dengan kepemimpinan yang bersih, transparan, dan profesional. 

Sedangkan misinya diantara lain: 

 Mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme 

(KKN), terbuka, dan melayani warga. 

 Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga, yaitu jaminan kesehatan, 

jaminan pendidikan, hunian yang layak, bahan pangan yang terjangkau, 

transportasi publik yang ekonomis, dan lapangan pekerjaan, serta usaha, agar 

seluruh warga berkesempatan memperoleh kehidupan yang lebih baik. 

Sehingga Indeks Kebahagiaan kota Jakarta menjadi salah satu yang tertinggi 

di antara kota-kota di dunia. 

                                                
31 Liputan6, Sebelum Memilih Cek Visi dan Misi 3 Pasangan Cagub DK JakartaI, diakses pada                                              

Selasa 10 Oktober 2017 melalui http://pilkada.liputan6.com/read/2619221/sebelum-pilih-cek-visi-

dan-misi-3-pasangan-cagub-dki-jakarta. 



 Menciptakan sumber daya manusia yang tangguh lahir dan batin, kompeten, 

dan berdaya saing global dengan Indeks Pembangunan Manusia yang setara 

dengan kota-kota maju di dunia.  

 Menata kota sesuai perubahan zaman untuk mendukung kemajuan ekonomi, 

keberlangsungan lingkungan, dan kehidupan sosial budaya warga. 

 Membangun kehidupan kota yang berbasis teknologi dan berinfrastruktur 

kelas dunia dengan warga yang berketuhanan, berbudaya, bergotong royong, 

berwawasan,  toleran, partisipatif, dan inovatif. 

3. Pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno 

Pasangan Anis-Sandi diusung oleh Partai Gerindra dan Partai PKS. Visi yang 

ditawarkan adalah Mewujudkan Jakarta secara bersama-sama sebagai tempat 

penghidupan yang manusiawi, adil, dan beradab yang berkelanjutan. Sedangkan 

misinya diantara lain : 

 Membangun manusia Jakarta menjadi warga yang berdaya dengan 

menghadirkan kepemimpinan humanis serta mengayomi, penggerak birokrasi 

yang efektif, menjaga stabilitas harga bahan pokok, membangun sektor 

kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional, khususnya Betawi, serta 

mengatasi masalah-masalah sosial. 

 Membangun lingkungan kota Jakarta secara berkelanjutan dengan 

perencanaan yang memperhatikan daya tampung serta daya dukung 

lingkungan dan sosial. 

 Membangun kesejahteraan dengan menciptakan lapangan kerja, pembangunan 

infrastruktur dan penanggulangan masalah mobilitas warga kota. 

4.6.2  Hasil Perolehan Suara di TPS Kampung Akuarium  

Warga korban relokasi Kampung Akuarium Pasar Ikan yang masih bertahan di atas 

lahan gusuran melakukan pencoblosan di 2 TPS yaitu TPS 16 dan 17. Tidak hanya 



warga Kampung Akuarium yang masih bertahan di bekas wilayah relokasi namun 

warga rusunawa yang belum melakukan pemindahan DPT ke rusunawa juga 

melakukan pencoblosan di TPS 16 dan 17 Kampung Akuarium.  

Selain melakukan pencoblosan di Kampung Akuarium, TPS rusunawa Rawa 

Bebek juga merupakan tempat untuk warga korban relokasi Kampung Akuarium 

mengikuti pilkada. Terdapat 2 TPS di rusunawa Rawa Bebek yaitu TPS 140 dan TPS 

141. Pemilih yang melakukan pencoblosan di TPS 140 merupakan penghuni unit blok 

burung yang sebagian besar merupakan warga korban relokasi Bukit Duri. Sementara 

itu warga pasar Ikan yang sebagian besar menempati blok ABCD menggunakan hak 

pilihnya di TPS 141.  

Table 4.3 Perolehan Suara Putaran Pertama di TPS Warga Kampung 

Akuarium dan Rusunawa Rawa Bebek 

No urut paslon  Kampung Akuarium Rusunawa Rawa Bebek 

TPS 16 TPS 17 TPS 140 TPS 141 

1 31 16 124 39 

2 114 54 80 48 

3 270 249 148 171 

Sumber : diolah peneliti pada Selasa 10 Oktober 2017 

Pada putaran pertama pasangan Anis-Sandi memenangkan perolehan suara di 

TPS warga relokasi Kampung Akuarium baik di TPS bekas relokasi maupun di TPS 

yang berada di rusunawa Rawa Bebek. Sementara posisi kedua diisi oleh pasangan 

petahana Ahok-Djarot dengan selisih suara yang cukup tinggi di seluruh TPS warga 

relokasi Kampung Akuarium. Kemudian di posisi terakhir ditempati oleh pasangan 

Agus Silvi yang secara otomatis tidak dapat lolos ke putaran dua pilkada DKI Jakarta. 

 



Table 4.4 Perolehan Suara Putaran ke-2 di TPS Warga Kampung Akuarium 

dan Rusunawa Rawa Bebek 

No urut paslon  Kampung Akuarium Rusunawa Rawa Bebek 

TPS 16 TPS 17 TPS 140 TPS 141 

2 131 46 46 108 

3 333 297 270 444 

Sumber : diolah peneliti pada Selasa 10 Oktober 2017 

Pada hasil putaran ke-2 di TPS warga relokasi Kampung Akuarium, Pasangan 

Anis-Sandi tetap unggul dari pasangan petahana Ahok-Djarot. Selisih perolehan suara 

yang didapatkan juga sangat jauh dibandingkan dengan perolehan suara paslon no.3. 

Dengan demikian pasangan Anies-Sandi memenangkan perolehan suara pada wilayah 

relokasi Kampung Akuarium sekaligus merupakan gubernur terpilih menggantikan 

petahana Ahok-Djarot. 

4.6.3 Situasi Pilkada DKI Jakarta 2012 

Situasi kontestasi di pilkada DKI Jakarta 2017 tidak terlepas dari pilkada DKI Jakarta 

2012 mengingat terdapat kesamaan fenomena yang terjadi dengan kalahnya calon 

petahana. Mengulas kembali terkait pilkada DKI Jaarta 2012 terdapat 6 pasang calon 

gubernur yang salah satunya merupakan calon petahana yaitu Fauzi Bowo dan 

Nachrowi Ramli. Pilkada DKI Jakarta 2012 dilaksanakan dalam dua putaran. Berikut 

ini merupakan nama-nama calon gubernur dalam pilkada DKI Jakarta 2012 dan hasil 

perolehan suara pada putaran pertama: 

 

 



Gambar 4.7 Daftar Nama Calon Gubernur DKI Jakarta 2012 dan Hasil 

Perhitungan Suara Putaran Pertama 

 
Sumber kpu.go.id 

Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama berada diurutan pertama 

dengan disusul oleh petahana Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang berada di posisi 

kedua. secara otomatis dua pasangan tersebut maju pada pilkada putaran kedua. 

kontestasi pilkada DKI Jakarta 2012 pada akhirnya dimenangkan oleh pasangan Joko 

Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama yang diusung oleh koalisi partai PDIP dan 

Gerindra mengalahkan pasangan petahana Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang 

diusung oleh lima koalisi partai besar yaitu Demokrat, PAN, PPP, PKS dan Golkar. 

Presentase hasil perolehan suara yang diperoleh Jokowi-Ahok di putaran 

kedua sebesar 53,82& sementara itu pasangan Foke-Nara memperoleh 46,17% 

suara.
32

 Meskipun memiliki selisih kemenangan yang tipis namun hasil perolehan 

suara menunjukan bahwa koalisi 5 partai besar dalam pilkada DKI Jakarta 2012 dapat 

dikalahkan dengan koalisi yang hanya terdiri dari 2 partai pengusung. Survei yang 

dilakukan harian Kompas selama masa Pilgub DKI 2012 menemukan sebesar 55,0% 

                                                
32  Detik.com, Ini Hasil Rekapitulasi Lengkap & Final KPU DKI untuk Pilgub Putaran 2, diakses  

pada  12 Mei 2018 dapat diakses melalui: https://news.detik.com/berita/2044090/ini-hasil-

rekapitulasi-lengkap--final-kpu-dki-untuk-pilgub-putaran-2 



responden berpendapat bahwa kesamaan partai politik tidak mempengaruhi 

responden dalam menentukan pilihan sedangkan yang mengatakan ya hanya 39,1%.
33

 

Selanjutnya, dalam memilih kepala daerah, sebesar 40,1%, responden mengatakan 

bahwa tidak mempertimbangkan partai politik dalam pilkada sementara yang sangat 

mempertimbangkan 31,3% dan yang cukup mempertimbangkan sebesar 24,8%.
34

 

Kedua hal tersebut sudah cukup menjelaskan apa yang lebih diinginkan masyarakat 

Jakarta, mengapa pasangan Jokowi-Ahok dapat lebih unggul di banding Foke-Nara, 

dan mengapa masyarakat tidak berpatokan pada parpol dalam menentukan 

pilihannya. 

Dari hasil survey tersebut menunjukan bahwa warga DKI Jakarta lebih 

memilih figure Joko Widodo yang dikenal sebagai walikota yang berhasil memimpin 

kota Solo. Selain itu, pencitraan Joko Widodo di media massa serta program 

kampanye blusukan juga mempengaruhi persepsi pemilih. Sebanyak 21% pemilih di 

DKI Jakarta memiliki latar belakang pendidikan S1 (strata 1) ke atas sehingga akses 

terhadap media sangat besar. Sementara itu figure Basuki Tjahaja Purnama juga 

sempat menjadi sorotan dikarenakan posisinya sebagai calon wakil gubernur yang 

berasal dari etnis dan agama minoritas. Isu terkait agama juga sempat muncul dan 

menyerang latar belakang Basuki Tjahaja Purnama namun hal tersebut tidak 

berpengaruh signifikan karena pemilih DKI Jakarta. Survey yang dilakukan LSI 

menunjukan bahwa sebanyak pemilih berasal dari agama muslim sebesar 85% di DKI 

                                                
33  Debora. S, Efektifitas Mesin Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur DKI 2012, Info Singkat 

Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. IV, No. 18/II/P3DI/September/2012 
34   Ibid. 



Jakarta.
35

 Namun pemilih ini terbelah karena mayoritas warga DKI Jakarta 

merupakan muslim sekuler yang tidak begitu terpengaruh oleh factor agama dalam 

menentukan pilihan politiknya. Pasangan Foke-Nara hanya mengantongi 50% dari 

suara pemilih Muslim sementara sisanya ditambah 15% pemilih dari non-Muslim 

dukungannya cukup solid ke kubu Jokowi-Ahok.
36

 Kekalahan Fauzi Bowo sebagai 

incumbent juga menunjukan bahwa masyarakat DKI Jakarta dalam pilkada DKI 

Jakarta 2012 merupakan pemilih rasional yang menganggap bahwa masyarakat tidak 

cukup puas dengan kepemimpinan Fauzi Bowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35  LSI (2012), Pilkada DKI Jakarta, Protes Kelas Menengah, Temuan Survei 2-7 September 2012, 

diakses pada 12 Mei 2018 
36   Ibid. 



BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1  Dampak Relokasi terhadap Kehidupan Warga Kampung Akuarium 

Sebuah kebijakan penataan lingkungan pada  hakekatnya memberikan dampak baik 

itu positif maupun negatif, baik itu merusak atau membangun, dan  kehadirannya 

yang tentunya menuai pro dan kontra. Pengaruh dari pelaksanaan kebijakan relokasi 

yang terjadi di Kampung Akuarium Pasar Ikan sangat dirasakan warga terdampak 

khususnya bagi warga yang masih bertahan di atas tanah bekas relokasi.  

5.1.1  Penurunan Ekonomi Warga Kampung Akuarium  

Relokasi Kampung Akuarium Pasar Ikan berimplikasi pada kerugian materil yang 

dirasakan warga terdampak. Pada stuktur sosialnya, warga Kampung Akuarium 

terbagi menjadi dua bagian yaitu warga pemilik bangunan dan warga yang hanya 

mengontrak kepada warga pemilik bangunan di Kampung Akuarium. Kerugian 

materil dirasakan langsung dampaknya oleh warga yang memiliki bangunan 

permanen. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh ibu Diana : 

“Tapi kita gini ambil hikmahnya aja. Mau dibagusin apa gimana kita juga 

gak paham yaaa, Cuma keselnya sama warga baru dateng, ngajuin dapet 

yang bagus itu yang bikin kita mikir, iyalah dia mah ngontrak, iyalah dia mah 

biasa bayar mahal. Lah kita mah rumah sendiri. Disono gratis, apa gratis. 

Lah disini kita telat bayar sedikit keluar SP. Lah disini disuruh bayar. Saya 

itung-itung, saya catet di tambok aduh baru mau napas udah kecekek lagi. 

Yaa cuman kalo saya pribadi sih program kayak gitu salah sasaran.”
1
 

Pemerintah DKI Jakarta memberikan hak untuk mendapatkan rusunawa bagi seluruh 

warga kampung Akuarium yang mempunyai surat keterangan berupa KTP dan KK di 

                                                
1  Wawancara dengan Ibu Diana, Ibu Rumah Tangga di Rusun Rawa Bebek pada tanggal 30 Mei 2017  



Kampung Akuarium. Hal ini menimbulkan keuntungan bagi pengontrak untuk tinggal 

di rusunawa karena mereka mengeluarkan biaya sekitar Rp.300.000-500.000 perbulan 

untuk menyewa tempat tinggal di Kampung Akuarium. Sedangkan pemprov DKI 

Jakarta memberikan rusunawa dengan biaya hanya sebesar Rp 200.000-250.000 

perbulan dengan fasilitas kenyamanan, keamanan dan kebersihan yang terjamin.  

 Pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan ganti rugi kepada warga yang 

memiliki bangunan permanen di Kampung Akuarium.  Hal ini tidak sesuai dengan 

apa yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia dalam Asian Development Bank 

yang dijelaskan bahwa Kompensasi atas harta benda yang dimiliki harus diberikan 

kepada warga terdampak. Nilai kompensasi harus sesuai dengan nilai kerugian, baik 

materiil ataupun immateriil, dan kemungkinan biaya (opportunity cost) yang dialami 

oleh warga terdampak.  Akibatnya, warga pemilik bangunan yang telah pindah ke 

rusun mengeluhkan tentang mahalnya biaya hidup di rusunawa. seperti di rusunawa 

Rawa Bebek, biaya sewa rusun setiap bulannya sesuai perda restribusi nomor 3 tahun 

2007 untuk warga relokasi berkisar Rp 150.000 di lantai 5 paling atas dan Rp 280.000 

di lantai 1 paling bawah.  Hal tersebut belum termasuk biaya air dan listrik yang 

ditanggung oleh warga masing-masing. Pada umumnya warga yang menunggak 

membayar sewa rusunawa adalah warga yang kehilangan mata pencahariannya 

setelah Pasar Ikan dan Kampung Akuarium direlokasi. Mereka tidak memiliki 

pemasukan untuk membayar rusunawa setiap bulannya. Seperti yang diungkapkan 

oleh warga Kampung Akuarium Bu A yang telah menetap di Rusunawa Rawa Bebek: 

“Ibaratnya dulu kita enak tinggal mikirin makan gak mikir bayar rumah. 

Orang rumah sendiri. Kalo disini abis digusur kita mau gimana, pemasukan 



gak ada, biaya rumah tiap bulan bayar. Listrik juga bayar sendiri. Bisa 

makan aja saya udah sukur. Kadang makan juga dibagi sama orang.”
2
 

Bagi warga pemilik bangunan yang menggantungkan sumber pendapatan dengan 

menyewakan bangunannya kepada pengontrak, relokasi menutup sumber mata 

pencaharian mereka. Bagi mereka yang menjadikan rumah sekaligus lahan usaha 

merasakan dampak yang paling besar akibat adanya relokasi. Hal ini diungkapkan 

oleh ibu Sri : 

“Emang sedih luar biasa, yang rumah kita yang begitu banyaknya kamar 

dulu menghasilkan uang, saya punya kontrakan 12 kamar. Dulu saya punya 

mobil. Marker mobil di depan pelelangan. Kita punya rumah ngebangunnya 

nangis darah keringet keluar dingin dari 2008 ngebangun udah ketarik 

semua sekarang.”
3
 

Tidak hanya warga yang memiliki usaha kontrakan Dampak ekonomi lain dari 

kebijakan relokasi dirasakan warga yang pemilik kios di Pasar Ikan yang merasakan 

dampak namun hal ini juga dirasakan oleh warga yang menggantungkan hidupnya 

sebagai pedagang kaki lima dan buruh harian lepas yang bekerja di Pasar Ikan. seperti 

yang diungkapkan bude Lis dalam wawancaranya: 

“saya dulu dagang soto di Pasar Ikan, jualan saya laku dek sampe 

kewalahan dibantuin anak. Kadang belom jam 10 udah abis pada gak 

kebagian. Saya bisa dapet 2 juta bersih seharinya sampe bisa bangun rumah 

permanen sama nguliahin anak. Sekarang boro-boro dapet 20 rebu aja udah 

Alhamdulillah saya bingung mau ngasih makan anak gimana, ongkos 

sekolah gimana coba, kayak gitu gak dipikirkan sama orang-orang pejabat 

sana, ahok tuh biangnya”
4
 

Hal tersebut menunjukan bahwa dengan adanya relokasi Pasar Ikan, warga yang 

menggantungkan kehidupannya dengan berjualan di sana menjadi kehilangan sumber 

                                                
2  Wawancara dengan Ibu Sri, Pengusaha Kontrakan di Kampung Akuaarium pada tanggal 30 Mei 

2017 
3   Ibid. 
4  Wawancara dengan Bude Lis Pedagang soto di Kampung Akuarium pada tanggal 30 Mei 2017 



mata pencaharian. Warga sama sekali tidak memiliki pemasukan karena satu-satunya 

pengharapan mereka adalah Pasar Ikan. Perubahan kehidupan bagi pedagang di kios 

Pasar Ikan menjadi lebih berat dibandingkan dengan warga dengan profesi lain. Hal 

ini tidak sebanding dengan solusi pelatihan ketenagakerjaan yang ditawarkan 

pemerintah jika dilihat dari pemasukan pendapatan setiap hari dengan berjualan di 

Pasar Ikan. 

Kerugian ekonomi selanjutnya juga dirasakan oleh nelayan tradisional dan 

buruh harian lepas di Pasar Ikan. solusi yang ditawarkan pemerintah dengan 

memindahkan mereka ke rusunawa dianggap tidak solutif dan membuat mereka 

kesulitan untuk bekerja. Hal ini diungkapkan oleh ibu Siti seorang buruh pemotong 

Ikan di Pasar Ikan: 

Saya emang enak tinggal disini nyaman, tapi usaha saya susah sama seret. 

Bos saya gak mau nanggung uang transport saya padahal kalo masih di 

Pasar Ikan saya jalan kaki Cuma 10 menit ke kerjaan. Emang sih ada 

busway tapi itu jarang jadi saya mending naik metromini. Ongkosnya bisa 

20 ribu bolak balik. Kadang buat ngirit saya nginep tapi kasian anak saya 

ditinggal mulu.”
5
 

Dalam hal ini pemerintah memberikan tawaran solusi berupa rusunawa Rawa Bebek 

dan Marunda. Rusunawa Rawa Bebek berjarak 34 km atau 54 menit jika ditempuh 

melalui jalur darat. Sedangkan rusunawa Marunda berjarak 24 km atau sekitar 49 

menit melalui jalur darat. Bus Transjakarta yang disiapkan oleh pemprov di setiap 

rusunawa dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan warga akan estimasi jarak 

tempuh dari rusunawa ke tempat kerja mereka di kawasan sekitar jalan Pasar Ikan. 

                                                
5  Wawancara dengan Ibu Siti, Buruh di Pasar Ikan,  pada tanggal 2 April 2017 



hal inilah yang menyebabkan 160 KK masih bertahan di atas puing relokasi 

Kampung Akuarium dan Pasar Ikan. 

 Untuk menanggulangi masalah pengangguran yang timbul akibat adanya 

relokasi Pasar Ikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pelatihan UMKM 

dan pelatihan keahlian seperti pertukangan, menjahit untuk para wanita dan juga 

menyediakan fasilitas di rusunawa berupa lapak untuk warga menjajakan 

dagangannya. Untuk warga yang membuka usaha berdagang di rusunawa, mereka 

mengeluh tentang jarangnya orang yang membeli dagangan mereka, seperti yang 

diungkapkan oleh Pak Sofyan seorang pedagang kopi di Rusunawa Rawa Bebek 

“Disini mah neng susah yang beli. Paling orang sini doang. Itu juga 

kebanyakan ngutang orang pada kagak punya kerjaan disini. Kalo dagangan 

kagak abis ya saya bagiin. Kayak gorengan itu saya bagiin kalo kagak abis”
6
 

Pada dasarnya warga memang perlu beradaptasi dengan lingkungan baru tetapi 

Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan seharusnya lebih memperhatikan tentang 

keadaan kebutuhan warga pada saat mereka belum mendapatkan pekerjaan. Pelatihan 

keahlian seharusnya dibarengi dengan solusi untuk menciptaan lapangan pekerjaan 

bagi warga yang menanggur. Hal ini otomatis akan berpengaruh terhadap warga yang 

membuka usaha dagang di rusunawa karena jika warga rusunawa memiliki 

penghasilan maka sistem perputaran uang bagi para pedagang di rusunawa akan 

berjalan lancer. Relokasi sendiri seharusnya dilakukan untuk memanusiakan manusia 

bukan sebagai wujud kepentingan daerah semata. 

                                                
6  Hasil wawancara Bapak sofyan, Penjual Kopi di Rusun Rawa Bebek pada tanggal 30 Mei 2017 



Dampak relokasi yang ditimbulkan tidak selamanya berakibat negative bagi 

kondisi perekonomian warga di rusunawa Rawa Bebek. Seorang mengungkapkan 

tentang perubahan positif terhadap penghasilannya setelah tinggal di rusunawa. Ibu 

Diana seorang ibu rumah tangga bercerita: 

“Alhamdulillah. Aku ibu rumah tangga. Suami saya tukang parkir di 

jalanan. Cuma sekarang karena ketekunan dia diangkatlah dari perikanan 

dari pemda. Insya allah sih kalo ada ijazah bisa jadi PNS. Berhubung 

bapaknya lulusan pesantren jadi mesti ngurus dulu.”
7
 

Suami ibu Diana merupakan warga asli Kampung Akuarium yang termasuk pemilik 

rumah permanen di Kampung Akuarium. Pasca terjadinya relokasi Ibu Diana sempat 

shock dan melakukan perlawanan seperti warga lain. Namun kesempatan kerja yang 

diberikan oleh pemprov DKI Jakarta membuat perekonomiannya berubah setelah 

suaminya diberikan pekerjaan sebagai penjaga gedung perikanan. Namun tidak 

seluruh warga korban relokasi merasakan kesempatan tersebut karena keterbatasan 

lapangan pekerjaan. Selain itu relokasi juga menrubah secara drastis kebiasaan sehari-

hari warga sehingga warga kesulitan untuk beradaptasi dengan kehidupannya yang 

baru. 

 Relokasi Kampung Akuarium bagi sebagian besar warga memiliki dampak 

terhadap kehidupan ekonomi mereka. Bagi warga yang memiliki bangunan 

permanen, mereka merasa pemprov DKI Jakarta menghilangkan harta mereka karena 

mereka membangun rumah dengan hasil keringat mereka sendiri. Hal ini juga 

memiliki dampak yang besar bagi warga yang memiliki usaha kontrakan dan 

menggantungkan hidupnya dari uang hasil sewaan rumah. Selanjutnya relokasi di 

                                                
7  Op.Cit., Ibu Diana (2017) 



Kampung Akuarium menghilangkan mata pencaharian warga yang sehari-harinya 

menggantungkan hidupnya di pasar ikan seperti buruh dan pedagang kaki lima. 

pelatihan UMKM dan keahlian yang diadakan Pemprov DKI Jakarta dianggap warga 

tidak banyak membantu karena mereka mengalami kesulitan modal dan adaptasi 

dengan lingkungan baru.  

 Selain kerugian materil bangunan rumah dan hilangnya mata pencaharian, 

biaya akomodasi yang meningkat juga dikeluhkan bagi penduduk yang telah 

menempati rusunawa. Bagi warga yang berprofesi sebagai nelayan pesisir, dan buruh 

di Muara Angke jarak tempuh rusunawa dengan tempat mereka bekerja menjadi 

hambatan meskipun pemerintah sudah menyediakan transportasi Busway gratis bagi 

warga rusunawa. Penggunaan transportasi Busway memang sepenuhnya belum 

berjalan maksimal karena menginngat DKI Jakarta masih dipadati oleh kendaraan 

pribadi sehingga masalah kemacetan belum bisa teratasi. Hal ini mnyebabkan 

mobilitas warga terhambat seperti warga Kampung Akuarium. Mereka harus mencari 

alternative lain yang mengeluarkan biaya untuk dapat mencapai tempat mereka 

bekerja dan biaya akomodasi yang semulanya dapat mereka minimalisir menjadi 

semakin meningkat dengan adanya relokasi.  

5.1.2  Penurunan Kualitas Hidup Warga Kampung Akuarium 

Kebijakan relokasi akan menimbulkan perubahan yang dirasakan warga terhadap 

lingkungan hidupnya. Lingkungan tersebut dapat berupa aspek kebiasaan akan 

kebersihan dan kesehatan yang ditimbulkan akibat relokasi. Kampung Akuarium 

sebelum relokasi merupakan lingkungan yang kumuh dan berpenduduk padat. 



Kondisi kebersihan pemukiman yang berada di atas muara sungai Ciliwung ini 

dianggap pemprov dapat beresiko terhadap keberlangsungan hidup. Setidaknya 

terdapat 6 orang warga yang terdiagnosa menderita TBC di Kampung Akuarium.
8
 

Sementara itu ancaman banjir juga dapat melanda kawasan tersebut sewaktu-waktu 

dan tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan korban jiwa. Hal tersebut 

menjadi salah satu alasan gubernur Basuki Tjahaja Purnama merelokasi Kampung 

Akuarium.
9
  

Meskipun pemerintah telah memberikan solusi untuk memindahkan warga 

Kampung Akuarium ke rusunawa, sebagian warga masih memilih bertahan di atas 

lahan bekas relokasi. Hal ini menimbulkan penurunan kualitas hidup warga. Tinggal 

di atas tenda dengan keadaan berdesakan merupakan menjadi pemandangan yang 

wajar di Kampung Akuarium pasca relokasi. Tidak tersedianya fasilitas MCK yang 

memadai membuat masyarakat menjadi rentan terkena penyakit. Hal ini sejalan 

dengan yang diungapkan oleh Ibu Diana: 

 Emang semua prinsip masing-masing sih mau yang diatas puing mau yang  

disini pilihan masing-masing. Kita disini kasian anak kita. Lagian disini  juga 

enak bersih dibanding di atas puing. Kena ujan badai. Belakangan ada yang 

kena penyakit kulit orang namanya di atas puing makan campur kotoran 

ibaratnya gimana pada mau sehat. Mandi aja susah kita kalo disono.”
10

 

                                                
8    Republika, Enam Warga Kampung Akuarium positif TBC, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017 

melalui  http:// asional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/04/12/o5igiu335-

hanya-enam-warga-kampung-akuarium-positif-tbc,  
9   Diungkapkan oleh Ahok dalam wawancara dengan media okezone.com pada tanggal 30 Maret 

2016, diakses melalui: https://news.okezone.com/rea d/2016/03/30/338/1349196/gusur-

kampung-luar-batang-ahok-beralasan-cegah-penyebaran-tbc 
10  Op.Cit., Ibu Diana 

 

https://news.okezone.com/rea


Sebelum adanya relokasi Kampung Akuarium memang termasuk ke dalam kawasan 

kumuh di DKI Jakarta. Namun fasilitas air bersih tersedia dan warga memiliki 

fasilitas MCK yang memadai. hal ini tentu saja lebih buruk jika dibandingkan dengan 

kondisi warga sebelum adanya relokasi. Namun bagi warga Kampung Akuarium, 

solusi pemindahan ke rusunawa tidak lebih baik dibandingkan dengan keputusan 

untuk tetap bertahan di Kampung Akuarium. Letak rusunawa yang jauh dan biaya 

sewa yang harus dikeluarkan menjadi salah satu alas an warga untuk tetap bertahan di 

Kampung Akuarium. 

Solusi pemindahan warga ke rumah susun bertujuan untuk memperbaiki 

kualitas kehidupan warga dari aspek kebersihan, kesehatan dan lingkungan pergaulan. 

Lingkungan rumah susun memiliki fasilitas berupa cleaning service dan PPSU yang 

bertugas mengangkut sampah di Rusunawa. bagi warga yang telah tinggal di 

rusunawa, aspek kebersihan dianggap lebih baik dari kehidupannya di Kampung 

Akuarium baik sebelum maupun sesudah adanya relokasi. 

Selain perubahan keadaan lingkungan hidup, lingkungan pergaulan juga 

mengalami perubahan. Warga yang semula hidup berdampingan menjadi terpisah-

pisah dan terutama bagi warga rusunawa yang harus membentuk kondisi lingkungan 

sosial baru. Kebiasaan dalam bergaul merupakan salah satu yang dirasakan warga 

mengalami perubahan. Hal ini diungkapkan oleh ibu Diana  

“Pasar Ikan mah aslinya pada bawa golok semuam Orang Makassar, Bugis. 

Kalo ngambil kesini semua saya gak mau mending cari tempat lain. Lurahnya 

aja ditikam celurit diinjek-injek. Ih mbak kalo gak dipisahin mah mati kali. 

Mangkanya saya ada bersyukurnya juga dipindahin disini jadi saya gak 



waswas anak-anak saya. Kalo disono kan pergaulannya preman semua. 

Orang tiap malem saya berdoa supaya digusur.”
11

 

Diketahui menurut indeks potensi kerawanan konflik di kecamatan Penjaringan, 

kelurahan Penjaringan yang didalamnya termasuk Pasar Ikan dan Kampung 

Akuarium memiliki insdeks presetanse konflik tertinggi sebesar 69,37%.
12

 Sebagian 

besar warga yang telah pindah ke rusunawa juga merasakan hal yang sama dengan 

ibu Diana.
13

 Rusunawa Rawa Bebek dilengkapi oleh system penjagaan security 

disetiap blok dan di depan gerbang masuk rusunawa. Ruang bermain anak yang luas 

juga mendukung anak-anak untuk tidak bermain di luar pengawasan orang tua. 

Terlepas dari segi menurunnya pendapatan, masyarakat mengakui bahwa 

terjadi perbaikan kualitas hidup setelah tinggal di rusunawa. Namun hal itu tidak 

lebih baik dibanding hidup kumuh di Kampung Akuarium namun masih bisa 

mendapatkan penghasilan pasti. Penurunan kualitas hidup dirasakan oleh masyarakat 

yang memilih untuk bertahan di atas puing. Fasilitas MCK yang tidak memadai dan 

tidak adanya bangunan untuk berlindung membuat warga rentan terserang penyakit. 

Hal ini lebih buruk jika dibandingkan dengan keadaan sebelum Kampung Akuarium 

direlokasi. 

5.1.3  Meningkatnya Solidaritas Warga Kampung Akuariu 

Keberlangsungan kehidupan warga di Kampung Akuarium Pasar Ikan sudah 

berlangsung selama 30 tahun lebih. Hal itu menyebabkan timbulnya rasa kecintaan 

warga terhadap tanah kelahirannya. Kehidupan khas  kampong-kampung di Indonesia 

                                                
11    Ibid. 
12    Op.Cit., Bangkesbangpol DKI Jakarta, hlm. 109. 
13    Didukung oleh hasil pernyataan wawancara bapak sofyan dan ibu Siti pada tanggal 30 Mei 2017  



dirasakan juga di Kampung Akuarium. Keakraban personal antar warga terjalin sudah 

sejak para pendahulu mereka menempati Kampung Akuarium. Dengan adanya 

relokasi membuat warga kehilangan ruang untuk berinteraksi dan berkumpul. Berikut 

ini adalah ungkapan hati warga yang dituangkan di dalam sebuah media yang ada di 

Kampung Akuarium. 

Gambar 5.1 Ungkapan Perasaan Warga Kampung Akuarium 

 

Sumber dokumentasi peneliti pada 30 Mei 2017 

Tulisan tersebut bertuliskan “Pasar Ikan tinggal kenangan selamat tinggal saudara 

semua aku akan merindukan kalian semua”. Kampung Akuarium sudah ada semenjak 

1970 pasca dipindahkannya museum air laut ke Ancol. Warga rata-rata mengaku 

telah mendiami Kampung Akuarium sejak lahir bahkan ada yang telah 3 generasi 

hidup dan besar di Kampung Akuarium seperti yang diutarakan oleh Bang Topas : 

“saya disini dari lahir. Jaman bapak saya masih pacaran sama ibu saya, 

masih ada engkong saya. Udah 30 tahun lebih disini. Warga sini juga banyak 

yang udah 20 tahun lebih hidup di Akuarium. Gak salah kalo saya bilang kita 

ini warga asli KK KTP kita disini”
14

 

Kehidupan warga yang telah terjalin semenjak puluhan tahun lalu membuat mereka 

berat untuk meninggalkan Kampung Akuarium. Mereka memiliki banyak kenangan 

                                                
14  Wawancara dengan Bang Topas, warga Kampung Akuarium pada 3 April 2017 



masa kecil baik dengan lingkungan Kampung Akuarium maupun kehidupan 

bersosialisasi. Hal inilah yang menyebabkan warga kampong Akuarium dengan 

kompak menolak relokasi. Pasca relokasi, sebagian besar dari mereka bertahan diatas 

puing-puing bongkaran rumah. Bagi mereka yang masih bertahan di atas puing 

gusuran, kesamaan nasib dan keterbatasan ruang untuk berteduh membuat warga 

menyatu satu sama lain, saling menguatkan dan saling berbagi dalam hal apapun. 

Warga tidur dalam satu tenda yang sama dan bercengkrama di balai warga yang 

masih tersisa di Kampung Akuarium. Intensitas beribadah bersama juga semakin 

tinggi. Mereka satu suara menolak relokasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di 

bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. Berikut ini meupakan potret 

kebersamaan warga yang sedang menikmati hidangan buka puasa bersama. 

Gambar 5.2 Buka Puasa Bersama Warga Relokasi Kampung Akuarium 

 

Sumber: Dokumentasi Penulis 12 Juni 2017 

Tidak semua warga korban relokasi memilih untuk bertahan di atas puing bongkaran. 

Ada yang memilih untuk pindah di rusunawa, bahkan ada warga yang memilih 

pulang kampong ke kampong halamanya. Bagi warga yang memilih untuk 



menempati rusunawa, bukan berarti mereka tidak lagi menuntut ganti rugi seperti 

warga yang masih bertahan di atas puing Kampung Akuarium. Seperti anak bude Lis 

dalam wawancara mengemukakan : 

“iya saya biarin di rusun aja sama adek-adek. Mama yang disini nyari duit 

buat sehari-hari. Kasian adek-adek saya kalo mesti ikut tidur disini. Jadi tiap 

hari bolak-balik aja. Itu rusun Cuma jadi tempat buat tidur sama mandi. Kalo 

mau maen adek-adek saya tetep di Kampung Akuarium.”
15

 

 

Tinggal di rusunawa dianggap warga bukan menjadi solusi yang baik karena 

setiap KK hanya mendapat jatah satu unit rusun dengan unit yang paling besar hanya 

memiliki 2 kamar tidur. Bagi warga yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 

orang rusunawa dianggap tidak layak. Maka dari itu mereka memilih bertahan di atas 

puing bersama-sama warga lain untuk tetap bertahan memperjuangkan hak ganti rugi 

dan rasa cinta terhadap Kampung Akuarium.  

Kedekatan warga eks penggusuran juga terjadi bagi warga yang tinggal di 

rusunawa Rawa Bebek. Warga eks Kampung Akuarium membaur menjadi satu 

dengan warga eks relokasi dari wilayah lain. Tinggal di dalam satu komplek gedung 

rusunawa serta memiliki kesamaan nasib membuat relasi sosial yang terjalin sangat 

erat. Hal ini diungkapkan oleh pak Sofyan: 

“kita kalo udah disini semua warga Rawa Bebek. Gak mandang dari pasar 

Ikan dari Bukit Duri kita sama semua. Saya sering dibagi makanan sama 

orang Bukit Duri, orang Padang tapi baek.
16

 

 

Persamaan nasib dan kondisi lingkungan mendukung terjalinnya ikatan yang erat 

antara warga satu sama lain baik bagi warga yang  bertahan diatas puing maupun bagi 

                                                
15  Wawancara dengan Bude Lis 12 Juni 2017 
16 Fakta ini juga dibuktikan pd saat peneliti mengunjungi rusunawa Rawa Bebek dan berbincang 

dengan warga. Terdapat sekumpulan ibu-ibu dari warga Bukit Duri dan Kampung Akuarium 

sedang berbincang sore 



warga yang sudah membaur di rusunawa. suatu informasi dapat dengan mudah 

disebarkan dari mulut ke mulut sehingga membentuk suatu tindakan kolektif. Maka 

dari itu, warga eks gusuran akan lebih mudah termakan isu-isu terutama terkait 

kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama.  

Semakin eratnya hubungan sosial di antara warga terdampak relokasi memicu 

munculnya tindakan kolektif warga dalam merespon kebijakan relokasi yang telah 

dilakukan di Kampung mereka. Protes terhadap kebijakan pemeritah DKI Jakarta 

dilakukan warga melalui aksi massa yang dilaksanakan sejak wacana relokasi 

dilayangkan. Karakteristik lingkungan sosial yang menunjukan keterikatan antar 

warga satu sama lain menyebabkan warga bertindak kolektif untuk bersama-sama 

memperjuangkan tuntutan terhadap Gubernur DKI Jakarta. Pelaksanaan relokasi di 

Kampung Akuarium memunculkan respon dari berbagai pihak mulai dari aktivis 

sosial, ormas, LSM, tokoh masyarakat serta tokoh politik. Aksi massa yang muncul di 

Kampung Akuarium merupakan hasil koordinasi antara warga dengan berbagai 

elemen yang memberikan simpati kepada masyarakat Kampung Akuarium. Berikut 

adalah aksi massa yang terjadi di Kampung Akuarium. 

1. Zikir bersama menjelang Pelaksanaan Relokasi 

Pada malam 10 April 2016 tepatnya sehari sebelum pelaksanaan relokasi, warga 

Kampung Akuarium melakukan pemblokiran di jalan Pasar Ikan. Aksi ini sebagai 

protes sekaligus penghadangan warga yang menuntut ditundanya relokasi karena 

warga masih berharap Pemprov DKI Jakarta akan mengeluarkan ganti rugi. Aksi 

warga juga berlanjut sampai pagi hari dimana warga masih memblokir jalan Pasar 

Ikan. Warga melakukan doa dan dzikir bersama di jalan untuk menghadang petugas 



agar tidak dapat memasuki kawasan Pasar Ikan. Bude Lis dalam wawancaranya 

mengungkapkan : 

“Pas satpol PP ribuan pada mau masuk paginya kita dzikir sama doa minta sama 

Allah, Ya Allah gimana caranya supaya kampong kita kagak digusur. Saya 

pingsan lagi solat sampe ada yang dipukul sama satpol PP.”
17

 

 

Penghadangan yang diakukan warga menimbulkan bentrokan antara warga dengan 

Satpol PP. bentrokan ini mengakibatkan Ratna Sarumpaet diamankan oleh aparat 

Karen a dianggap memprovokasi warga untuk bentrok dengan aparat. Selain Ratna 

Sarumpaet, dalam aksi ini juga hadir budayawan Euis Sungkharisma yang 

mendampingi warga dalam proses relokasi. 

2. Rapat terbuka di Luar Batang 

Turunnya Surat Pemberitahuan tentang rencana revitalisasi kawasan pesisir pantai 

utara yang ditujukan kepada warga Luar Batang dan Pasar Ikan menimbulkan respon 

kekhawatiran dari masyarakat yang tinggal di dua daerah tersebut. Hal ini memicu 

simpati dari Yusril Izha Mahendra yang turun langsung ke Kampung Luar Batang 

untuk menemui warga. Kemudian Yusril berkoordinasi dengan warga membentuh 

Front Pembela Luar Batang yang salah satu aksinya adalah menggelar rapat terbuka 

di Luar Batang  

Pada tanggal 20 Aptil 2016 masyarakat Kampung Luar Batang mengadakan 

rapat terbuka. Tidak hanya warga Luar Batang, namun warga Pasar Ikan Kampung 

Akuarium juga mengikuti jalannya rapat terbuka. Rapat terbuka dihadiri oleh 

berbagai tokoh masyarakat diantaranya Ustad Bachtiar Nasir yang merupakan tokoh 
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penting FPI. Selain Bachtiar Nasir rapat terbuka juga dihadiri oleh Ratna Sarumpaet, 

Joko Santoso, dan para habaib pemimpin ormas serta budayawan Euis Sungkharisma. 

Rapat terbuka yang digelar di halaman Masjid Keramat Luar Batang menyuarakan 

tentang penolakan terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan kebijakan relokasi 

yang dilakukan terutama rencana relokasi di kawasan Luar Batang. 

3. Demonstrasi di Istana Presiden 

Aksi berikutnya dilakukan oleh warga Kampung Akuarium pada 19 Juli 2016 dengan 

mengadakan long march dari titik kumpul warga di Jalan Pasar Ikan menuju Istana 

Kepresidenan. Sebelumnya warga menyebarkan brosur, undangan serta spanduk yang 

dibuat oleh budayawan Euis Sungkharisma.  

Gambar 5.3 Spanduk Aksi Demonstrasi Warga ke Istana Presiden  

 

Sumber: Jakartasatu.com diakses pada tahun 2018 

Dalam aksi ini warga Kampung Akuarium menagih kontrak politik Jokowi-Ahok 

terkait kampanye pada pilkada  DKI Jakarta 2012 lalu. Dalam aksi “menagih janji 

presiden ini warga Kampung Akuarium didampingi oleh banyak pihak mulai dari 



LSM, ormas, tokoh politik, aktivis bahkan seniman. Pihak tersebut diantaranya Ratna 

Sarumpaet, KSPI, KPM (Komunitas Pendaki Muslim), JMP (Jaringan Merah Putih), 

Badan Relawan Nusantara, Ahmad Dhani, Euis Sungkharisma. Kemudian pada 

tanggal 6 Agustus 2016, masyarakat Kampung Akuarium melalui perwakilannya Ibu 

Rini dan Dharma Dyani melakukan deklarasi dukungan terhadap Rizal Ramli dan 

Sandiaga Uno sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017.
18

  

5.2 Kontribusi Kebijakan Relokasi terhadap Perilaku Memilih Warga 

Kampung Akuarium 

Relokasi Kampung Akuarium yang diadakan pada 11 April 2016 merupakan relokasi 

terakhir yang dilakukan Ahok-Djarot menjelang pilkada DKI Jakarta 2017. Pada 

akhirnya Kampung Akuarium mendapatkan perhatian dari berbagai pihak terutama 

tokoh politik dan pihak penentang petahana. Hal tersebut dapat mempengaruhi 

preferensi memilih warga Kampung Akuarium untuk tidak memilih pasangan 

petahana untuk kembali memimpin DKI Jakarta. Factor-faktor ini juga yang menjadi 

pendorong warga pada akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada pasangan calon no 

urut 3 Anies-Sandi.  

5.2.1  Faktor Pendorong Masyarakat Kampung Akuarium tidak memilih Ahok-

Djarot 

Pasangan Ahok-Jarot kembali mencalonkan diri pada pilkada DKI 2017 sebagai 

pasangan petahana yang diusung oleh koalisi PDIP, Golkar, Hanura dan Nasdem. 

                                                
18 Arah.com, Warga Kampung Akuarium Tagih Janji Jokowi, diakses pada 14 Februari 2018 melalui 

https://www.arah.com/article/8358/warga-kampung-akuarium-tagih-janji-jokowi.html 



Pada pilkada DKI Jakarta 2012, Sebelum relokasi, Kampung Akuarium merupakan 

basis pendukung pasangan Jokowi-Ahok. Menarik untuk dicermati pada akhirnya 

factor apa saja yang mendorong kekalahan Ahok dan Jarot di Kampung Akuarium 

setelah Ahok melakukan kebijakan relokasi, berikut penjelasannya: 

5.2.1.a  Kekecewaan Masyarakat terhadap Kontrak Politik Jokowi-Ahok di 

Pilkada DKI Jakarta 2012 

Pada pilkada DKI Jakarta 2012 pasangan Jokowi-Ahok melakukan kampanye di 

Kampung Akuarium dengan menawarkan kontrak politik kepada warga. Kontrak 

politik tersebut ditandatangani langsung oleh calon gubernur nomor urut 3 Joko 

Widodo. Kontrak politik tersebut disetujui oleh warga Kampung Akuarium karena 

pemukiman Kampung Akuarium merupakan wilayah yang berada di atas lahan milik 

LIPI dan PD Pasar Jaya. Warga Kampung Akuarium berharap bahwa Gubernur baru 

dapat memberikan legalitas atas lahan pemukiman warga. 

Gambar 5.4 Kontrak Politik Jokowi-Ahok dengan Warga Kampung Akuarium 

pada Pilkada DKI Jakarta 2012 

 
Sumber: Warga Kampung Akuarium 



Isi dari kontrak politik tersebut adalah
19

 pelibatan warga untuk berpartisipasi 

dalam penyusunan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah), penyusunan 

anggaran APBD DKI Jakarta, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan tata kota. Pada 

point kedua terdapat dua point yang ditekankan bahwa Jokowi-Ahok akan 

melegalkan Kampung illegal dan memberikan serifikat tanah kepada warga yang 

telah menetap lebih dari 20 tahun. Point selanjutnya adalah tentang penataan 

kampong kumuh yang disertai dengan negosiasi agar warga tidak kehilangan haknya 

dan sector ekonomi informal seperti PKL, becak, nelayan tradisional, pedagang 

asongan, pekerja rumah tangga dan pasar tradisional akan dilindungi.  

Namun pada kenyataannya, kontrak politik tersebut tidak direalisasikan oleh 

kepemimpinan gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Dengan adanya relokasi di 

Kampung Akuarium, warga mempertanyakan tentang pertanggungjawaban atas 

kontrak politik yang dilakukan oleh Jokowi-Ahok dalam kampanyenya di Kampung 

Akuarium pada pilkada DKI Jakarta 2012 lalu. Bentuk kekecewaan ini diungkapkan 

oleh Pakde Lis; 

“saya percaya sama janji Jokowi-Ahok” mangkanya saya bangun lagi rumah 

saya udah abis 400 juta buat ngebagusin. Saya bikinin kamar anak saya, saya 

buatin kolem yang gede buat renang anak-anak. Kirain gak bakal digusur 

tau-taunya malah digusur. Diganti rugi juga enggak. Terus saya mau tinggal 

di mana abis ini?”
20

 

 

Banyak warga yang percaya bahwa Jokowi dan Ahok tidak mungkin merelokasi 

Kampung Akuarium. Namun dengan adanya relokasi warga menganggap Ahok tidak 

dapat menepati satupun janji yang terdapat dalam point-point kontrak politik. 
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Sosialisasi hanya sebatas melalui surat peringatan yang disebarkan oleh Lurah dan 

Camat Penjaringan. Mengenai point pertama yang menyebutkan bahwa warga akan 

diikutsertakan dalam penyusunan RTRW DKI Jakarta serta perencanaan, pelaksanaan 

dan pengawasan program tata ruang. Hal ini diungkapkan oleh Bude Lis yang 

mengatakan bahwa : 

 “ya allah dek boro-boro kita diikutin begituan, orang dating-dateng ngasih SP 1 

terus abis itu SP 2 SP 3 kayak ayam diusir dari kandang. Listrik aer dimatiin 

padahal itu anak-anak saya mau ujian sama mau bulan puasa. Kita pada minta 

ditunda gak didengerin dek. Sedih saya kalo inget (sambil menangis). Anak-anak 

pada nangis pas kita solat jamaah . ibunya pingsan depan anak-anak kagak 

didengerin. Tengah malem satpol PP pada bolak balik bawa anjing gede warga 

pada ketakutan”
21

 

Pada keterangannya pemprov DKI Jakarta telah melakukan prosedur yang tertera 

dalam perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Namun Pemprov DKI 

Jakarta tidak memiliki SOP teknis yang mengatur langsung tentang teknis 

pelaksanaan relokasi. Terdapat 4000 aparat gabungan TNI, Satpol PP dan Polri turun 

langsung untuk merelokasi Kampung Akuarium. Hal ini juga tidak sesuai dengan 

perjanjian Asian Development Bank yang berisi tentang pengerahan kekuatan aparat 

dalam penggusuran yang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan 

dilandasakan pada prinsip proporsionalitas.
22

  

Proses sosialisasi pra relokasi di Kampung Akuarium dianggap warga tidak 

manusiawi karena warga tidak diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi 

dengan Pemprov DKI Jakarta.  Jika dilihat dari isi kontrak politik yang dilakukan 

Jokowi-Ahok pada point pertama warga diikutsertakan dalam proses perancangan 
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RTRW sampai proses pengawasannya. Hal ini belum dipenuhi oleh Basuki Tjahaja 

Purnama dalam hal kasus relokasi Kampung Akuarium. Mereka hanya diberikan 

sosialisasi tanpa adanya mediasi. Bahkan pada warga mengaku sesudah relokasipun 

tidak ada keterbukaan mengenai RTRW dari pemprov DKI Jakarta. 

 Ketidaksesuaian janji politik Ahok di tahun 2012 menimbulkan kekecawaan 

di hati warga. Warga menyatakan bahwa pada tahun 2012 Kampung Akuarium 

merupakan basis pendukung Jokowi-Ahok dan hampir 95% warga memilih Jokowi-

Ahok karena yakin akan terealisasinya kontrak politik. Kekecewaan warga ini pada 

akhirnya mendorong mereka untuk tidak memilih kembali pasangan Ahok-Jarot 

dalam pilkada 2017. Hal tersebut diungkapkan oleh Bude Lis; 

“milih pemimpin yang bisa nepatin janji ke kita. Kalo gak nepatin malah 

gusur tanpa ganti rugi ngapain kita pilih lagi. Kita butuh gubernur baru yang 

enggak nyengsarain rakyat kecil.”
23

 

Relokasi memberikan legitimasi negatif terhadap pandangan masyarakat Kampung 

Akuarium terhadap kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. Tidak hanya itu, warga 

juga menyesalkan tentang sikap Ahok yang tidak pernah turun langsung dalam 

sosialisasi. Hal ini juga tidak sesuai dengan isi kontrak politik yang tercantum pada 

point kedua dimana seharusya gubernur berperan sebagai mediator untuk agar warga 

tidak kehilangan haknya. 

Pada akhirnya relokasi mempengaruhi pertimbangan rasional individu dalam 

memilih. Seperti yang dijelaskan oleh Down dalam rasionalitas pemilih menjelaskan 

bahwa masyarakat akan memilih kembali partai atau kandidat pemerintah jika ada 

manfaat pendapatan (utilities income) yang mereka terima akibat kebijakan 
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pemerintah. Atau jika hal ini tidak diterima oleh masyarakat, maka mereka akan 

memilih partai oposisi. Hal tersebut sejalan dengan munculnya berbagai aksi massa 

dari warga Kampung Akuarium untuk menolak Ahok terpilih kembali sebagai 

gubernur. 

5.2.1.b  Isu Keberpihakan Basuki Tjahaja Purnama kepada Pengembang 

Kekecewaan warga akibat kebijakan gubernur petahana dalam merelokasi Kampung 

Akuarium berimplikasi pada meningkatnya sensitivitas warga dalam menilai 

kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. Sensitivitas warga terwujud dengan 

meningkatnya kewaspadaan warga terhadap orang luar yang berada di sekitar warga 

Kampung Akuarium pasca relokasi. Bude Lis contohnya, mengungkapkan bahwa 

terdengar gosip yang berhembus bahwa Kuasa Hukum LBH Jakarta yang 

mengadvokasi warga Kampung Akuarium merupakan orang bawaan Ahok.
24

 

Kemudian Ibu RT Rini juga mengungkapkan bahwa Kepala Museum Bahari 

merupakan mata-mata warga Kampung Akuarium yang diutus Ahok utuk mengawasi 

pergerakan warga.
25

 Kabar sekecil apapun sangat mudah diterima dan mempengaruhi 

warga. hubungan sosial warga yang semakin erat, memudahkan informasi begitu 

cepat bergulir dari mulut ke mulut. Tentu saja informasi tersebut belum bisa 

dipastikan kebenarannya apakah hanya sekedar hoaks atau memang ada keterkaitan 

LBH Jakarta dan Kepala Museum Bahari dengan Basuki Tjahaja Purnama. 

Sensitivitas warga terhadap sosok petahana juga menimbulkan banyak 

spekulasi bermunculan di sekitar warga. Hal ini terkait dengan tujuan Ahok 
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merelokasi Kampung Akuarium yang dipersepsikan oleh warga sebagai keberpihakan 

Ahok kepada pengembang Apartment yang berdiri di sekitar kawasan Kampung 

Akuarium. Ditambah lagi dengan dilaksanakannya proyek reklamasi pantai utara 

yang menuai kontroversi dan dibahas oleh berbagai media semakin menguatkan 

persepsi warga bahwa Ahok melakukan relokasi untuk menyingkirkan perkampungan 

kumuh demi kepentingan besar pengembang. Hal ini juga didukung oleh keterangan 

Bang Topas   

“kalo menurut saya sih gaada itu namanya pembangunan tanggul atau apa.   

itu tuh digusur Cuma buat apartment yang di depan itu tuh (menunjuk sebuah 

apartment yang berdiri berdampingan dengan Kampung Akuarium).Jadi dia 

disuruh ama yang punya apartment buat gusur kampong kita tau dah 

palingan kumuh dikiranya. Ngerusak pemandangan”
26

 

Melihat posisi geografis wilayah penjaringan, keberadaan Kampung Akuarium 

memang dikelilingi oleh beberapa hunian elit di antara lain Aparment Mitra Bahari di 

sebelah selatan, Apartment Pluit Sea View di sebelah utara, dan Hotel Aston 

Residence yang berada di sebelah barat. Hal ini yang mendukung persepsi warga 

bahwa Kampung Akuarium direlokasi karena Ahok disogok oleh pengembang 

Apartment dan kawasan elit agar kampong kumuh tidak terlihat dari pemandangan 

Apartment tersebut. Selain itu beredar juga foto yang tidak diketahui asal-usulnya 

namun foto. ini berisi tentang Master Plan PSV Bina Karya dan Agung Podomoro. 

 

Gambar 5.4 Master Plan PSV Mandiri dan Agung Podomoro yang beredar di 

Warga Kampung Akuarium 
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Sumber : Warga Kampung Akuarium yang tidak bisa disebutkan namanya 

Gambar yang beredar tanpa diketahui sumbernya tersebut diyakini oleh warga 

sebagai rencana Ahok dan Pengembang untuk mengubah kawasan Kampung 

Akuarium menjadi kawasan pendukung proyek pengembang berupa Apartment yang 

langsung terhubung ke pulau reklamasi. Informasi spekulatif yang banyak diterima 

oleh warga Kampung Akuarium. pada akhirnya mempengaruhi rasionalitas warga 

dalam menentukan pilihannya. Pada akhirnya warga mempercayai informasi yang 

belum dapat dipastikan keakuratannya. Hal ini tentu saja berpengaruh pada persepsi 

warga mengenai petahana dan pada akhirnya menjadi salah satu pendorong warga 

untuk tidak memilih Ahok kembali. 

Melalui berbagai spekulasi yang muncul terkait isu keberpihakan petahana 

menambah nilai negative tentang penilaian masyarakat terhadap kandidat petahana. 

Hal ini berimplikasi kepada penilaian masyarakat yang menganggap bahwa Basuki 

Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan sosok yang tidak peduli dengan masyarakat 

miskin dan mereka tidak membutuhkan figure pemimpin yang tidak pro rakyat 

miskin. Hal tersebut seperti apa yang diungkapkan oleh  ibu Rini : 



“ngapain kita milih Ahok lagi. Orang dia  bukan mikirin rakyat kok. Buktinya 

sekarang kita digusur. Tanah-tanah direklamasi itu buat siapa kalo bukan 

buat pengembang? Kita warga menderita semua.”
27

 

 

Kesimpangsiuran informasi yang akhirnya berujung pada penurunan rasionalitas 

warga dalam menilai kandidat petahana membawa pengaruh bagi keputusan warga 

untuk tidak memilih Ahok kembali. Faktor isu yang menyerang kandidat petahana 

memberikan kontribusi terhadap sosialisasi jangka pendek dalam menilai isu-isu 

seputar kandidat. Hal ini memberikan pengaruh terhadap preferensi memilih warga 

seperti yang dijelaskan melalui pendekatan psikologi, isu dan citra kandidat 

merupakan salah satu dari trias determinan yang mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan memilh. Isu kandidat juga dianggap merupakan hasil dari sosilalisasi 

jangka pendek yang memiliki hubungan paling dekat dengan keputusan masyarakat 

untuk menentukan pilihan. 

5.2.1.c Kasus Penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama 

Isu SARA (suku, agama dan ras) menyerang dalam pilkada DKI Jakarta telah ada 

semenjak dicalonkannya Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon wakil gubernur DKI 

Jakarta menadampingi Joko Widodo dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Sosok Ahok 

yang memiliki latar belakang etnis dan agama minoritas menjadi alasan bagi ormas 

Islam menolak Ahok sebagai gubernur. Pada masa pilkada 2012, ormas keagamaan 

FPI menolak keras pencalonan diri Ahok dan mendatangi DPRD untuk menunda 

pelantikan Ahok sebagai wakil gubernur.
28

 Isu SARA juga kembali muncul 
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menjelang pelantikan Ahok sebagai Gubernur menggantikan Joko Widodo yang 

terpilih sebagai presiden.
29

 

 Terkait relokasi warga Kampung Akuarium, warga menuturkan bahwa pada 

pilkada DKI Jakarta 2012 Kampung Akuarium merupakan basis pendukung pasangan 

Jokowi-Ahok. Hal ini menunjukan bahwa warga Kampung Akuarium tidak 

terpengaruh dengan isu SARA yang terjadi pada pilkada DKI Jakarta 2012. Namun 

kondisi tersebut menjadi berbanding terbalik pada pilkada 2017. Setelah adanya 

relokasi, ucapan yang sering dilontarkan antar warga banyak mengandung Isu SARA 

terutama dalam hal menyinggung latar belakang ras Ahok yang merupakan etnis 

Tionghoa. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Ibu Rini: 

“sekarang Cina-Cina pada seneng dipimpin Ahok. Liat tuh rumah yang gede  

di perumahan Kapuk itu belakangnya ada perahunya buat nyelundupin 

narkoba dari Cina”
30

 

Isu kepentingan pengembang di Akuarium manjadi pemantik warga dalam menilai 

latar belakang ras Ahok. Selama ini warga merasa bahwa Jakarta khususnya di bagian 

utara telah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha yang berasal dari Tiongkok. Dengan 

merelokasi warga Kampung Akuarium Ahok dianggap kaki tangan dari pengusaha 

Tiongkok karena latar belakang etnik Ahok yang berasal dari etnis Tiongkok.  

 Selain isu perbedaan ras yang ditemukan di Kampung Akuarium, isu SARA 

juga sampai kepada ungkapan tentang perbedaan agama yang dianut oleh Ahok. 
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Ahok merupakan satu-satunya kandidat yang memeluk keyakinan berbeda dengan 

mayoritas warga di DKI Jakarta.  

 FPI yang notabene merupakan ormas yang sejak pilkada 2012 menentang 

Ahok untuk menduduki jabatan eksekutif di DKI Jakarta juga merespon peristiwa 

relokasi di Kampung Akuarium. Aksi massa yang dilakukan di Luar Batang pada 

tanggal 20 April 2016 melibatkan tokoh FPI dan ormas Islam. Hal ini terjadi karena 

surat pemberitahuan yang dikeluarkan pemprov DKI Jakarta terkait revitalisasi 

kawasan pantai utara dan Sunda Kelapa juga tertuju kepada Kampung Luar Batang 

yang di dalamnya terdapat masjid bersejarah Keramat Luar Batang. Seperti yang 

diutarakan dalam orasi Bachtiar Natsir dalam rapat terbuka di Luar Batang 

menyuarakan; 

“Kalau Anda tidak berpegang kepada hukum Allah, habis ini Luar Batang, 

Demi jiwa bapak dan ibuku yang wafat di sini. Allah memerintahkan kita 

untuk berlaku adil terhadap siapa pun, selama mereka tidak memerangi 

agama-Mu,” ujarnya, sembari mengutip al-Qur’an Surat Al-Mumtahanah 

ayat 7 dan 8.”
31

 

FPI, masyarakat Kampung Luar Batang dan masyarakat Kampung Akuarium 

membaur menjadi satu untuk menolak kebijakan relokasi yang dilakukan Basuki 

Tjahaja Purnama. Hal ini menimbulkan kekuatan yang semakin besar dan 

terkoordinir. Terjadi afiliasi kepentingan ormas dan tokoh politik dengan kekecewaan 

masyarakat Kampung Akuarium terhadap kepemimpinan Ahok. Pada akhirnya 

masyarakat yang semula tidak terpengaruh oleh latar belakang agama namun dengan 
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https://www.hidayatullah.com//berita/nasional//read/2016/04/21/93565/orasi-berapi-api-ulama-

luar-batang-lahan-diambil-kami-bersabar.html 



adanya relokasi, factor agama menjadi pendorong untuk menambah keyakinan tidak 

memilih Ahok. 

Ditambah lagi, kasus penistaan agama yang menjerat Ahok atas pidatonya di 

Kepulauan Seribu memperkuat legitimasi bahwa Ahok tidak pro kepada umat Islam. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rini:  

“saya ngomong jujur ini dia rubuhin masjid dia kualat sama Allah akhirnya 

abis kan masuk penjara abis gusur Kampung kita. Agama dinistain ya Allah 

dosa itu orang banyak.”
32

 

Keikutsertaan warga Kampung Akuarium dalam pergerakan massa di Luar Batang 

pada hakikatnya merupakan sebuah bentuk perlawanan warga terhadap kebijakan 

Ahok. Laskar Pembela Luar Batang mewadahi ini sehingga mereka menyatukan visi 

dan misi yang sama dengan apa yang dituntut FPI untuk membuat kekalahan pada 

kubu Paslon nomor 2. Pappi menjelaskan bahwa Individu-individu yang terlibat 

dalam konflik kemasyarakatan membentuk kelompok-kelompok berdasarkan 

kesamaan kepentingan. Kelompok ini mencari partner agar mampu 

mengartikulasikan diri dan mencapai tujuannya di berbagai tingkat pengambilan 

keputusan politik, terutama di tingkat nasional. Partner tersebut adalah elite partai 

yang dalam fase mobilisasi membentuk koalisi dengan partner pihak lawan demi 

memperoleh kekuasaan”
33

 

 Isu SARA dan kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok merupakan 

factor lain yang tidak muncul akibat adanya relokasi. Namun dengan dicaonkannya 

kembali petahana Basuki Tjahaja Purnama yang terjerat kasus penistaan agama 
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menjadi salah satu alasan bagi warga Kampung Akuarium pada akhirnya 

mempertimbangkan kembali keputusan memilih mereka. Terlebih lagi isu tentang 

keberpihakan pengembang yang merupakan dampak langsung yang muncul akibat 

relokasi menambah keyakinan warga bahwa Ahok merupakan gubenur kaki tangan 

pengusaha Tiongkok. Jika dianalisis melalui pendekatan sosiologis, Lazersfeld 

mengungkapkan bahwa pihak-pihak yang berasal dari suatu kelas social tertentu 

memiliki sikap politis yang cukup homogen (voting is essentially a group 

experience).
34

 terdapat pertimbangan ras dan agama yang ditimbulkan akibat adanya 

relokasi dan kasus penistaan agama yang menjerat petahana. Sehingga factor Isu 

SARA dan kasus penistaan agama juga termasuk kedalam factor yang 

memperngaruhi warga Kampung Akuarium untuk tidak memilih Ahok kembali.  

5.2.2  Faktor pendorong kemenangan Anies-Sandi di Kampung Akuarium 

Kemenangan telak pasangan nomor urut 3 Anies-Sandi di Kampung Akuarium 

menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas. Pada putaran pertama terdapat 

alternatif pilihan lain selain petahana yaitu pasangan nomor urut 1 Agus dan Silvy 

yang diusung oleh koalisi PAN, Demokrat, PPP dan PKB. Namun pasangan Agus-

Silvy justru meraih suara paling buncit di Kampung Akuarium. Terdapat factor-faktor 

pendorong yang mempengaruhi kemenangan telak Anies dan Sandi di Kampung 

Akuarium, berikut adalah penjelasannya. 
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5.2.2.a  Mobilisasi Dukungan Warga Kampung Akuarium 

Berdasarkan status kepemilikan tanah di Kampung Akuarium, warga dan LBH 

Jakarta mengamini bahwa warga Kampung Akuarium tidak memiliki status 

kepemilikan tanah yang sah. Kampung mereka merupakan kampong yang berdiri di 

atas tanah milik pemerintah daerah. Namun keberlangsungan hidup yang telah 

mereka jalani berpuluh-puluh tahun di Kampung Akuarium menumbuhkan suatu 

ikatan yang nilainya lebih dari status kepemilikan tanah. Warga menggantungkan diri 

di Kampung Akuarium sebagai tempat tinggal, tempat berkumpul, sekaligus mencari 

nafkah di Kampung Akuarium. Dengan status keberadaannya sebagai Kampung 

Ilegal, warga Kampung Akuarium telah beberapa kali mengalami ancaman 

penertiban dari pemerintah daerah seperti yang diungkapkan oleh Ibu RT Rini; 

“Masyarakat sini udah berkali-kali mau digusur mbak. Pernah tahun 96 kita 

udah didata. Lampu juga udah pada mau dimatiin cuma kita akhirnya 

kompak nolak terus saya ke DPR akhirnya gak jadi digusur. Tahun 2009 juga 

pernah mau digusur tapi Alhamdulillah gak jadi.”
35

 

Bayang-bayang setiap pergantian kepemimpinan di Jakarta bagi Warga Kampung 

Akuarium merupakan harapan sekaligus ancaman. Setiap kali pergantian 

kepemimpinan, selalu ada harapan untuk pemimpin yang baru terkait pelegalan status 

tempat tinggal mereka. Namun seiring berjalannya waktu hal tersebut tidak kunjung 

direalisasikan. Pada akhirnya, warga Kampung Akuarium berulang kali mendapatkan 

ancaman penertiban oleh Pemprov DKI Jakarta. Kondisi ini mendorong warga 

menyikapi setiap kontestasi pilkada dengan cara kolektif. Dari pilkada ke pilkada 

masyarakat kompak dalam hal memilih calon kandidat. Kecenderungan tindakan 
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kolektif warga dalam memilih calon pemimpin karena mereka sama-sama ingin 

memperjuangkan Kampung Akuarium agar menjadi kampong yang legal mengingat 

sebagian besar warga merupakan warga yang telah memiliki KK dan KTP di DKI 

Jakarta. Bu RT Rini mengungkapkan; 

“dulu ada kampanye Golkar disini, saya bilang ayo pilih Golkar, semua pilih 

Golkar. Pas Pak Ahok sama Pak Jokowi kesini juga saya 98% warga sini gak 

ada yang gak milih Jokowi sama Ahok. Kita satu suara disini kalo milih 

pemimpin.”
36

 

Pada pilkada DKI Jakarta 2012, warga Kampung Akuarium menjadi basis 

pendukung pasangan Jokowi-Ahok yang pada saat itu didukung oleh PDIP dan 

Gerindra. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik lingkungan mendorong warga 

untuk bertindak kolektif dalam berpartisipasi di setiap pilkadanya. Seperti yang 

disimpulkan oleh Lazarsfeld, bahwa pihak-pihak yang berasal dari suatu kelas social 

tertentu memiliki sikap politis yang cukup homogen (voting is essentially a group 

experience).
37

 Pada akhirnya peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pendekatan 

mikrososiologi dari Columbia School dapat dikaitkan dengan preferensi memilih 

warga Kampung Akuarium. 

Kondisi masyarakat dengan karakteristik yang homogen memungkinkan 

mobilisasi dukungan dari satu kubu ke kubu lain akan lebih mudah. Anis-Sandi hanya 

butuh meyakinkan penggerak massa seperti sosok Ibu RT Rini, Ibu Dharma Dyani 

dan Bang Topas untuk memobilisasi dukungan warga Kampung Akuarium. Warga 

Kampung Akuarium memiliki identifikasi partai yang lemah. Status kampong illegal 
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bagi warga Kampung Akuarium memaksa mereka memilih bukan berdasarkan 

identifikasi partai melainkan lebih mengedepankan orientasi isu dan kandidat. 

Lemahnya Party ID di Kampung Akuarium ditunjukan melalui fenomena perubahan 

dukungan di setiap pilkada. Salah seorang warga bahkan mengungkapkan 

sebelumnya merupakan pendukung PDIP namun saat ini berubah menjadi basis 

pendukung Gerindra. Hal ini diungkapkan oleh Bu RT Rini yang mengatakan; 

“kita miih pemimpin yang penting gak jahat sama kita. Dulu kita dukung 

Ahok soalnya dia bilang sama Pak Jokowi gak bakal digusur Kampung 

Akuarium. sekarang kita cuma berharap supaya Pak Anies gak kayak 

Ahok.”
38

  

Dukungan terhadap partai politik muncul bukan melalui proses identifikasi partai 

melainkan tokoh mana yang dapat mengambil hati warga dan mereka yang dalam 

kampanyenya menjanjikan meskipun dalam realisasinya aspirasi warga belum tentu 

terealisasi. Jika ditelaah lebih dalam, perubahan dukungan yang terjadi di Kampung 

Akuarium juga disebabkan karena memudarnya sikap loyal ,masyarakat terhadap 

partai. Hal ini juga disebabkan karena fungsi ideologi partai tidak lagi mencerminkan 

bagaimana partai tersebut akan mengambil keputusan. PDIP yang meggalangkan 

jargon partai wong cilik memilih posisi berseberangan dengan masyarakat Kampung 

Akuarium yang notabene merupakan masyarakat miskin kota. PDIP lebih memilih 

mendukung relokasi dan tidak sekalipun mengunjungi Kampung Akuarium pasca 

direlokasi. Dalam tataran praktik politik partai-partai politik “mengakhianati” 
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ideologi partainya oleh karena kepentingan yang bersifat politik dan ekonomi.
39

 

Kondisi seperti ini tentunya akan menyebabkan berubahnya peta dukungan di tingkat 

lokal. 

Hal ini terbukti dengan kemenangan telak pasangan Anies-Sandi baik pada 

pilkada putaran pertama maupun putaran kedua. Hasil perolehan suara di dua TPS 

Kampung Akuarium yaitu TPS 16 dan 17 pasangan nomor urut 3 masing- masing 

memperoleh 270 suara di TPS 16  (dari 502 DPT} dan 249 suara di TPS 17 (dari 422 

DPT). Hampir 50% dari warga yang terdaftar di TPS 16 dan 17 memberikan 

dukungannya kepada Anies-Sandi. Sementara sisanya terpecah ke kubu Ahok dan 

Agus. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan relokasi memiliki peran yang signifikan 

untuk memobilisasi massa agar mengalihkan dukungannya kepada kubu Anies-Sandi.  

Melalui identifikasi tentang karakteristik masyarakat Kampung Akuarium 

terbukti bahwa factor utama masyarakat Kampung Akuarium untuk memilih 

pasangan Anies-Sandi bukan merupakan wujud dari perpindahan dukungan dari 

PDIP kepada Gerindra. Orientasi terkait party identity masyarakat Kampung 

Akuarium terlihat lemah meskipun ada warga yang memang mengaku bahwa dirinya 

adalah kader PDIP yang merubah dukungannya. Karakteristik masyarakat yang satu 

suara dalam setiap pemilihan menggambarkan bahwa apapun orientasi kandidat 

adalah factor utama yang menjadi pertimbangan mengalahkan ideology partai yang 

dianut sejak lama. Hal ini juga tidak terlepas dari elektabilitas Djarot yang merupakan 
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kader PDIP tidak mempengaruhi pilihan politik warga untuk memilih kembali calon 

yang diusung PDIP. Maka dari itu rasionalitas masyarakat Kampung Akuarium disini 

juga merupakan factor utama yang mempengaruhi masyarakat mengalahkan factor 

ikatan psikologis dengan partai politik. Pertimbangan figure calon pemimpin 

membuat mobilisasi dukungan warga Akuarium yang memiliki karakteristik satu 

suara beralih kepada figure Anies-Sandi 

5.2.2.b  Strategi Politik (Bantuan Sosial Gerindra dan Janji Kampanye Anies-

Sandi)  

Terjadinya mobilisasi dukungan kepada kubu paslon nomor 3 memicu timbulnya 

pertanyaan. Mengapa warga Kampung Akuarium menjatuhkan pilihan kepada Anies-

Sandi bukan Agus Silvi. Ikatan emosional yang dibangun oleh Prabowo melalui 

bantuan sosial dan kampanye di Kampung Akuarium merupakan factor utama pada 

akhirnya warga lebih mengenal kubu Paslon nomor 3. Pasangan nomor urut 1 Agus 

dan Silvy dari Demokrat, PAN, PPP dan PKB belum pernah emelakukan kampanye 

di Kampung Akuarium.  

Sementara itu, jauh sebelum Gerindra menetapkan kandidat yang diusung, 

Prabowo telah melakukan pendekatan terhadap warga Kampung Akuarium. 

Pendekatan tersebut dilakukan melalui bantuan sosial dari Prabowo untuk warga 

Kampung Akuarium. Pasca pelaksanaan relokasi 109 KK
40

 masih bertahan di atas 

puing reruntuhan bangunan bekas relokasi. Selama bertahan di Kampung Akuarium, 

warga menempati tenda-tenda sebagai tempat tinggal sementara. Tenda tersebut 
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merupakan pemberian dari Prabowo yang mengunjungi Kampung Akuarium setelah 

adanya relokasi. Hal ini diungkapkan oleh Ibu RT Rini : 

“Tenda itu yang buat warga tinggal dikasih sama Pak Prabowo. Dia ngasih 

tenda sama sembako soalnya kasian ngeliat kita pada tidur di emperan. 

Sebelomnya kita tidur pake tiker. Ujan ya kedinginan panas ya kepanasan”
41

 

Warga yang kehilangan tempat tinggal memang sangat membutuhkan tenda untuk 

mereka berteduh. Empat tenda besar berdiri di Kampung Akuarium yang merupakan 

pemberian dari Prabowo Subianto. Bantuan berupa tenda ini diberikan Prabowo 

melalui Laskar Merah Putih yang mendampingi warga Kampung Akuarium bertahan 

di atas puing. Selain tenda, bantuan berupa sembako serta pelatihan trauma healing 

untuk warga juga menjadi kegiatan yang dilakukan Laskar Merah Putih di Kampung 

Akuarium. Warga juga mengungangkapkan bahwa politisi Fadli Zon juga pernah 

mengirim bantuan berupa sembako kepada warga Kampung Akuarium. Hal itu 

diungkapkan pakde Lis yang merupakan penjual soto di Pasar Ikan dan sudah 30 

tahun tinggal di Kampung Akuarium: 

“Orang wakil itu juga bilang begitu juga, Wakil DPR si Fadli Zon.Harus ada 

keadilan juga katanya Fadli Zon.Dia serring kesini juga. Mengatakan disini 

yaa orang-orang sabar., pasti nanti akan ada keadilan dia bilang begitu”
42

 

Gerindra melalui tokohnya seperti Prabowo dan Fadli Zon memang memberikan 

perhatian yang khusus terhadap Kampung Akuarium. kunjungan Prabowo dengan 

membawa bantuan tenda dan sembako secara tidak langsung menarik simpati warga 

dan menjadi pemantik kedekatan warga dengan partai Gerindra. Sosialisasi yang 
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dilakukan Prabowo tentunya berpengaruh terhadap preferensi politik warga Kampung 

Akuarium. Seperti yang di ungkapkan oleh Burhanudin: 

“Saya sampai sungkem sama Prabowo. Beras satu truk datang. Pernah juga 

tiap hari nasi yang sudah matang (nasi bungkus) sama minuman botolnya. 

Selama enam bulan lho Kita milih orang yang mikirin kita udah makan apa 

belom”
43

 

Kedekatan emosional yang telah terjalin antara warga Kampung Akuarium dengan 

tokoh politik Gerindra secara otomatis melegitimasi bahwa siapapun calon dan partai 

koalisi yang diusung Gerindra secara tidak langsung juga memiliki ikatan psikologis 

dengan warga Kampung Akuarium. Pada tanggal 7 Januari 2017 Prabowo kembali 

lagi ke Kampung Akuarium dengan memperkenalkan Anies-Sandi sebagai pasangan 

calon nomor urut 3 ke hadapan warga Kampung Akuarium. Dalam orasinya Prabowo 

memastikan bahwa Anies dan Sandi tidak akan menggusur Rakyat dan akan 

menyejahterakan kehidupan warga Kampung Akuarium. Tidak hanya sampai disitu, 

kubu Gerindra dan PKS juga melakukan pendekatan persuasive kepada para tokoh 

masyarakat Kampung Akuarium seperti yang diungkapkan oleh Ibu RT Rini : 

 “Saya pernah diundang Pak Anies di Stasiun Kota. Saya berempat kesana 

sama Pakde, rangga, sama Osman. Saya disana ditanya maunya apa saya 

bilang kita mau dibangun lagi kampong kita pak. Terus Pak Prabowo bilang 

katanya supaya sabar kalo Pak Anies kepilih kita bangun lagi kampungnya”
44

 

Gerindra dan PKS melakukan strategi politik dengan menggerakan pemilih melalui 

tokoh-tokoh penting di Kampung Akuarium. Anies-Sandi tidak hanya sekali 

melakukan kampanye di Kampung Akuarium, tercatat pada tanggal 7 Februari   
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2017.
45

 Anies Baswedan kembali mengunjungi Kampung Akuarium untuk kembali 

mendengarkan keluhan warga tentang keadaan mereka setelah direlokasi. Dalam 

setiap kampanye mengenai tema relokasi, Anies Baswedan selalu mengatakan bahwa 

ia akan menata Kampung Akuarium bukan menggusur. Ibu Dharma Dyani dalam 

wawancaranya mengugkapkan; 

“kita beharap banyak sama Pak Anies dan Pak Sandi. Mereka juga janji akan 

membangun kampong kita lagi. Mereka bilang menata bukan merelokasi. 

Bahasa Pak Anis juga cukup baik kok. Selama ini komunikasi kita juga masih 

baik dengan Pak Anies. Insya Allah mereka bisa nepatin janjinya karena 

kontrak politik mereka ada.”
46

 

Citra yang dibentuk Anies Baswedan memang sangat bersebrangan dengan citra 

Basuki Tjahaja Purnama yang selama ini dikenal public sebagai sosok yang keras dan 

tegas. Selain itu ungkapan tersebut juga menunjukan bahwa Anies dan sandi 

mengambil posisi yang berlawanan dalam menanggapi kebijakan terkait penertiban 

warga Kampung Kumuh.  

Salah satu factor yang mempengaruhi pemilih menurut mazhab Michigan 

adalah pandangan suatu individu tentang bagaimana sebuah partai menentukan sikap 

dalam menanggapi isu dan tema yang ada baik sosial, ekonomi maupun politik. 

Ungkapan ibu Dharma Diani di atas menunjukan bahwa dirinya yakin kubu Anies-

Sandi tidak akan melanjutkan relokasi bahkan akan menata kembali Kampung 

Akuarium. Dalam hal ini berarti Anies-Sandi mengambil langkah dengan 
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menempatkan diri pada position issue dimana masing-masing partai mewakili posisi 

yang berbeda, yaitu dimana tujuan politiknya saling bertentangan.
47

 

Adanya ikatan psikologi antara kandidat Anies-Sandi dan Warga serta respon 

Anies-Sandi menanggapi kebijakan relokasi secara langsung mendorong warga untuk 

memberikan dukungannya terhadap pasangan Anies-Sandi pada pilkada DKI Jakarta 

2017. Sebelumnya telah peneliti jelaskan terdapat peran signifikan dari lingkungan 

sosial terhadap preferensi memilih warga Kampung Akuarium yang dijelaskan dalam 

pendekatan sosio structural. Pada hal ini pendekatan Psikologi juga mengambil andil 

dalam mempengaruhi keputusan memilih warga untuk kompak memenangkan Anies-

Sandi.  

Jatuhnya pilihan warga kepada Anies-Sandi memang merupakan 

pertimbangan rasional yang dilakukan oleh masing-masing individu. Meskipun pada 

dasarnya pengaruh rasionalitas tersebut sebagian besar dibentuk karena adanya dari 

bantuan Prabowo dan janji politik dari kubu pasangan calon nomor 3 yang 

mempengaruhi tindakan kolektif warga untuk mendukung paslon nomor 3. 

Keuntungan yang diterima masyarakat melalui bantuan Prabowo dan pasangan calon 

nomor urut 3 mencerminkan bahwa wara Kampung Akuarium merupakan pemilih 

rasional pada keterbatasannya. Pemilih dapat memilih alternative calon yang 

menguntungkan mereka. Maka dari itu Anies-Sandi dapat menjadi alternatif pilihan 

disaat warga sudah tidak akan memilih petahana kembali. Selain itu pilihan 

alternative Anies-Sandi juga lebih dianggap menguntungkan dibandingkan jika 
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memilih paslon Agus-Silvy yang tidak melakukan pendekatan secara emosional 

maupun materi kepada warga.  

Downs sendiri mengungkapkan pada akhirnya, informasi yang lengkap tidak 

akan tersedia, atau hanya dapat diperoleh melalui pengorbanan ekonomis yang besar. 

Oleh karena itu, pada akhirnya pemilih harus mengambil keputusan dalam 

ketidaktahuan.
48

 Bang Topas selaku warga Kampung Akuarium berkata; 

“Saya mah sebenernya udah gak percaya sama janji-janji politik apalagi 

kontrak politik. Warga disini kayaknya udah kapok sama yang begitu-

begituan. Kita liat aja deh ya Pak Anies sama Pak Sandi bisa perjuangin 

amanah warga Kampung Akuarium apa enggak.”
49

 

Ungkapan tersebut menunjukan pada akhirnya warga Kampung Akuarium memilih 

dengan kondisi ketidaktahuan. Informasi yang mereka terima didapatkan melalui 

aktivitas kampanye Anies-Sandi di Kampung Akuarium bukan melalui pengorbanan 

yang mereka lakukan. Hal ini terkait dengan keterbatasan biaya yang dikeluarkan 

untuk menggali informasi lebih dalam mengenai masing-masing calon.  

Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa warga Kampung Akuarium memang 

merupakan tipe pemilih rasional karena dapat memilih Anies-Sandi yang 

menguntungkan dari segi materill namun factor sosialisasi jangka pendek yang 

dilakukan oleh kubu paslon nomor 3 menjadi pemicu munculnya pemilih rasional di 

Kampung Akuarium meskipun tidak dapat dipungkiri terdapat black campaign yang 

mempengaruhi preferensi memilih warga. Jika sebelumnya Prabowo dan koalisinya 

partainya tidak melakukan pendekatan kepada warga, kesempatan Agus-Silvy untuk 

meraih suara di Kampung Akuarium mungkin lebih besar.  
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, dapat ditarik beberapa kesimpulan 

diantaranya: 

1. Kebijakan relokasi memberikan dampak bagi perubahan kehidupan warga pada 

aspek ekonomi, sosial serta lingkungan. Perubahan ekonomi dirasakan warga 

karena mereka kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, serta 

mempertimbangkan biaya akomodasi yang meningkat jika pindah ke rusunawa. 

Kemudian perubahan dari aspek lingkungan dirasakan warga karena mereka 

membutuhkan adaptasi terhadap lingkungan baru bagi warga yang bersedia 

direlokasi ke rusunawa. Bagi warga yang bersedia direlokasi, mereka merasakan 

perubahan kualitas hidup dari yang semula lngkungan kumuh dan pergaulan 

yang tidak sehat, dengan tinggal di rusunawa warga merasa lebih nyaman dan 

aman. Namun penurunan kualitas hidup terjadi bagi warga yang bertahan di 

Kampung Akuarium karena tidak ditunjang oleh fasilitas hidup yang memadai. 

Terakhir relokasi menimbulkan perubahan bagi ikatan sosial warga. kedekatan 

menjadi semakin terjalin atas dasar persamaan nasib sehingga mereka melakukan 

berbagai aksi secara kolektif untuk menuntut hak gati rugi. Dalam melakukan 

aksi, warga berkoordinasi dengan berbagai elemen masyarakat. 

2. Kontribusi kebijakan relokasi terhadap preferensi memilih diwujudkan melalui 

preferensi memilih warga untuk tidak memilih Ahok kembali sebagai Gubernur 



DKI Jakarta dan kemudian mengalihkan dukungannya kepada Anies Sandi. Hal 

tersebut menggambarkan bahwa relokasi memiliki kontribusi yang 

mempengaruhi pertimbangan rasional warga untuk tidak memilih Ahok kembali 

terutama karena pelanggaran kontrak politik dalam pilkada DKI Jakarta 2012. 

Sementara itu factor sosiologi dan psikologi merupakan factor yang muncul 

akibat adanya relokasi sehingga pendekatan ini juga memiliki kontribusi terhadap 

politik electoral di Kampung Akuarium. Rasionalitas warga juga tergambar 

melalui keputusan untuk mengalihkan dukungan kepada kubu Anies-Sandi yang 

telah memberikan bantuan pasca relokasi serta janji kampanye untuk 

membangun kembali Kampung Akuarium meskipun masyarakat pada dasarnya 

juga dipengaruhi oleh berbagai kampanye negative yang berlangsung selama 

pilkada DKI Jakarta.  

  



6.2  Rekomendasi 

Masalah pemukiman liar di Ibukota DKI Jakarta sampai saat ini belum dapat 

terselesaikan.. Kebijakan relokasi pemukiaman liar mempengaruhi penilaian warga 

terhadap kepemimpinan gubernur selama menjabat. Hal tersebut akan menjadi 

pertimbangan warga untuk menentukan pilihan politiknya terutama jika gubernur 

petahana mencalonkan diri kembali. Maka dari itu penelitian ini memberikan 

rekomendasi yang akan ditujukan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta, 

masyarakat warga DKI Jakarta, pemerintah pusat, serta partai ataupun kandidat yang 

mengikuti kontestasi pemilu baik di tingkat local maupun daerah. Adapun 

rekomendasi akademis dari peneliti adalah: 

1. Pemerintah provinsi DKI Jakarta, sebaiknya dalam melaksanakan kebijakan 

terkait penertiban kawasan liar lebih memperhatikan tentang dampak yang 

dirasakan warga setelah relokasi. Sosialisasi dan pelibatan warga dalam RTRW 

di DKI Jakarta juga harus diteapkan dengan baik demi terciptanya penerapan 

kebijakan yang membawa dampak baik bagi kehidupan warga kedepannya. 

Pemerintah provinsi juga harus mempertimbangkan hak-hak warga terdampak 

yang menyangkut materi, mata pencaharian serta biaya akomodasi warga yang 

terkena relokasi 

2. Warga DKI Jakarta, sebaiknya mematuhi peraturan daerah dengan tidak 

membangun hunian liar di ruang publik, ruang terbuka hijau maupun daerah 

aliran sungai karena selain melanggar peraturan dan illegal, hal terebut juga 

membahayakan keberlangsungan hidup warga mulai dari ancaman bencana, 



penyakit serta efek terhadap daerah sekitar seperti permasalahan banjir dan 

kemacetan yang selama ini belum terpecahkan di DKI Jakarta. 

3. Pemerintah Pusat, sebaiknya mengeluarkan kebijakan terkait acuan standar 

operasional bagi kegiatan relokasi yang diterapkan di masing-masing daerah 

sehingga pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan relokasi sesuai dengan 

standar yang di tetapkan. Selain itu hal ini juga dapat mencegah adanya 

pergesekan antara warga dan pemerintah daerah terkait sengketa lahan dan hak-

hak warga untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. 

4. Partai atau kandidat peserta pemilu, sebaiknya menjalankan pesta demokrasi 

yang tidak hanya berasaskan pada perolehan kekuasaan. Janji-janji yang 

diutarakan pada saat kampanye sebaiknya diwujudkan melalui kebijakan yang 

dilakukan pada saat menjabat. Selain itu sebaiknya partai politik tidak melakukan 

atau mendukung adanya kampanye negative berupa pengangkatan isu SARA dan 

money politic dalam bentuk apapun. 
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