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Fenomena Sadiq Khan
danTantangan London
ngah di Lontlon, Sddiqbersama

tujuh atlik-kakaknya tinggal di
apartemen sederhana yang disewa oleh orang tuanya di
Earsfield, daerah Barat-Daya

DosenAdministrasi Publik Fakultas
llmu Administrasi Universita5
Indonesia, Pernah Menjadi Warga
London pada2011-2016

London, Sadiq tinggalbersama
orang tuanya, sebelum hidup
mandiri di umur 20 tahun.
Atas anjuan guruS MA-tty"'
karena dianggap senang berargumen-, maka Sadiq meng-

ambil jurusan hukum di

Universitas North London (sekarang London Metropolitaii
Universi$. Selain itu, Sadiq
m'elihat ayahnyab*
kerja sebagai supir

kan lawannya Zac Goldsmith

bis dan bergabung

(keluarga bangsawan dari Partai

kelompok
Buruh. Melalui ke-

Konsewatifl dengan meraup
.suaralebih dari 1,2 juta suara,
banyak media inteimasional dan

nasional yang

mengangfut
berita ini. Tentu saja fofus dari'
.

pemberitaan tersebut adalah

'

London tiritukpertama i<aliny4
mempr:nyair4ralikgtayangtidak
hanya seorang muslim, tapi keturunanAsia.
Tentu saja ini merupakan
sebuah peristiwa yang sangat
unik. Karena London dengan
12,8 jutapenduduk adalah kota
global nomor dua paling kom;

petitif menurut

th

e

E

lompokburuh, ayah
Sadiq dijamin hak-

Dendapatan domestik bruto

(lOn)-tnggrls dan memilki
skala ekonomi setard dengiin
Swedia ataulran. Sebagai wali
kota London, bisa dikatakan

Latar Belakang
Keluarga Sadiq

elakang etnis minoritas.

Mempdrbaiki London
Apabila kita melihat karier
politikdari S adiqKhan-terlepas
dari figur Islam dan AsianYa-,

oposisi

di parlemen Inggris

selama iebih dari 10 tahun.
Denqan kata lain, ia adalah
polit'isi densan substansibukan
iranya dipilih untuk sekedar
memenuhi kuota ras atau
menjadi
adalirh,
an

janji-

untuk
agiKota

Lagi-lagikematangan berpolitik

London.
Salah satunya adalah masalah pelumahdn, di mana
harga properti meniadi sangat
mahal sehingga tidak terj ang-

Sadiq diperlihat-

kau oleh wargakelas menengah

kan dalam

London. Tidbk heian, ProPerti
di daerah pusat kota hanYa investor kaya'seperti dari negara

menjadiwalikota
London. Dengan

,

Tantanqan

.

perjalanan kariernya

terinspirasi untuk
terlibat lebih jauh
dirnia aktivis Fer-

58.9%-41.7%.

kabinet

Singgasana
London

perlindungan.upah
dan
stindar kehidupan
yan! cukup. Selan'
jutnya, Sadiqmuda

kekalahan

Timur Tengah, Rusia

dlt

teLal<

dari partai oposisi

Karier Politik
Sadiq

bulu pada

Keterlibatan dalam poiitik dimulai
dalam usia yang
sangat muda. Pada
usia 15 tahun Sadiq
sudah terdaftar se-

memalaaEdMillibandmengundurkan diri dari Pim-

buruh. Selama

pe-

milihan legislatif
tahun 2015 yang

pinan

partd

bagaimana mencari keseimbangan yang Pas untuk me-

ngurmgr
dapatan,
lapangan

bwuh,Sadiqdapat
menjadi

pengacara yang fokus pada,
pembelaan hak asasi manusia,
beb erapakasusterkemukayang
ditangani adalah staf salonYang
saiah ditangkap, serta dianiaYa

:dd

b

Menuju

bagaianggotaputai
EropaBarat,bahkan Global.

gota parlemen dengan latar

ohun

kalahkan oleh David Cameron,
karier politik Sidiq nyaris
terhenti, karend hanya mamPu
terpilih denean selisih 2500
.r"ra. Namu"n Sadiq kembali
dikenal setelah sebagai manaier
kampanyenya berhasil membawa Ed Milliband mengalahkankakaknyayanglebihfavorit,
David Milliband, dalam
kontestasi ketua partai buruh
dan sekaligus menjadi PimPinan oD osisiditahun20l0. Selama
tahun 2010-2015
Sadiq membantu
pim-pinan oposisi
parlemen Inggris
Ed Milliband denganmenjadiang-

gota

.minimum

buruhan.

di

.Padapemilihan umum

2010 saat Gordon Brown di-

bayangan.

haknyauntukmemperoleh kehidupan
yang layak dengan

conomist,

London jugamenyurnb urg22Yo'

'

dilam

merasa dengan menjadi anggota parlemen bisa membuat
undang-undang yang mempenganrhi jutaan penduduk.
Untuk itu, Sadiq maju menj adikandidat anggotaparlemen
London untuk wilayah
Tooting yang merupakan
daerah konstituen kuat dari
partai buruh. Ia memenangkan
f emilihan umumparlemen dan
menjadi sirtu dari sedikit ang-

oleh polisi, guru, serta peng-

ekonomi Inggris, serta Pusat
budayadanhibwan dunia. APabila dalam lima tahun mendatang Sadiq dapat mengelola
'''inasalah-masalah teisebut de-

I

tuduhkorupsi.
-Setelah kurang

'kehidupan

anak-anaknya,

dai

sePuluh

tahun, Sadiq berkeinginan
menjadi anggota parlemen.
IAlalaupun sebagai pengacara ia

bisa membela ratusan klien
terkaith akasasimanusia. Sadiq
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Akan tetapi, daPat mencatat
seiarah baru dengan meniadi
kandidat Perdana Menteri
Inggris pertama Yang meruPakanmuslimkequrunanAsia.
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