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ABSTRAK 

 

Skripsi ini membahas tentang politik identitas yang mengkaji demokrasi 
lokal politik etnisitas Batak sebagai basis massa anggota DPRD provinsi Jawa 
Timur etnis Batak di pemilihan legislatif 2014. Fokus pembahasan ini sekiranya 
yang membedakan skripsi ini dengan skripsi atau karya tulis sejenis. Skripsi atau 
karya tulis tentang politik identitas lebih banyak berkecimpung pada agama dan 
komunitas marginal meskipun juga banyak tentang politik identitas etnis lebih 
ditekankan pada kontestasi politik lokal dimana etnis tersebut berada sehingga 
dalam skripsi ini juga terfokus pada lokasi penelitian yang ada di Jawa Timur 
bagaimana etnis minoritas berusaha untuk bersaing di tengah-tengah perbedaan 
yang lebih plural di provinsi Jawa Timur. Mengkaji lebih jauh tentang rasa 
primordial masyarakat etnis Batak yang sangat kuat walau berada jauh dari asal-
usul etnis Batak itu sendiri. Rasa primordial ini yang memiliki potensi untuk 
menjadi kekuatan politik sekaligus basis massa anggota DPRD Jawa Timur yang 
terpilih dan berasal dari etnis Batak. Penelitian ini dikaji juga untuk mengetahui 
bagaimana kesadaran masyarakat etnis Batak menghadapi demokrasi di negara 
multikultur yang menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan 
menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk 
menjelaskan peranan etnisitas tersebut pada pemilhan umum. Penelitian ini dikaji 
berdasar perspektif Teori Politik Identitas Joseph Rudolph.  

Rasa primordial etnis Batak di tanah perantauan berpotensi menjadi 
kekuatan politik ini didasarkan juga pada bagaimana aktor politik mampu 
memanfaatkan primordialisme tersebut untuk memperebutkan kekuasan di tingkat 
lokal provinsi Jawa Timur. Karena pemanfaatan kekuasaan nantinya dapat 
membuka akses-akses yang menguntungkan seperti aspek ekonomi, politik dan 
sosial. Terjadinya fenomena politik identitas etnis Batak di Jawa Timur ini tidak 
terlepas dari kesadaran masyarakat Batak untuk menjaga solidaritas kekeluargaan. 
 

Kata Kunci : Etnisitas, Basis Massa, Etnis Batak dan Pemilihan Legislatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI DEMOKRASI LOKAL DAN POLITIK ETNISITAS BATAK :  
KAJIAN BASIS MASSA ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR ETNIS BATAK 

ARNOLD ANDREAS NABABAN



ix 
 

ABSTRACT 
 

This paper discusses the politics of identity which examines the politics of 
local democracy Batak ethnicity as a mass base of the province of East Java 
DPRD members ethnic Batak in the legislative elections of 2014. The focus of 
this discussion if it were that distinguish this essay with a thesis or other similar 
papers. Thesis or paper about identity politics more involved in religious and 
community marginal though too much about the politics of ethnic identity is more 
emphasis on local political contest where ethnic groups are so in this thesis is also 
focused on research sites in East Java how ethnic minorities sought to compete in 
the midst of a more plural distinction in the province of East Java. Much study of 
primordial sense of community is very strong ethnic Batak despite being away 
from Batak ethnic origin itself. This primordial sense that has the potential to 
become a political force at the same time a mass base in East Java DPRD 
members elected and ethnic Batak. This study also examined to find out how the 
public awareness of ethnic Batak facing multicultural democracy that upholds the 
motto Unity in Diversity. By using descriptive qualitative analysis method, this 
study aims to clarify the role of ethnicity in the general election. This study 
assessed based on the perspective of Political Theory of Identity Joseph Rudolph. 

Primordial sense of Batak in overseas land could potentially be a political 
force is based also on how the political actors were able to take advantage of these 
primordial to compete for power at the local level in East Java province. Due to 
the use of power will be able to open up that lucrative as economic, political and 
social. The occurrence of the phenomenon of Batak ethnic identity politics in East 
Java can not be separated from the Batak people's awareness to maintain family 
solidarity. 
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KATA PENGANTAR 

 

Skripsi ini merupakan pencapaian akhir penulis setelah menempuh studi 

Ilmu Politik di Universitas Airlangga. Skripsi ini merupakan hasil penelitian 

tentang etnisitas dan basis massa anggota DPRD Provinsi Jawa Timur etnis Batak 

di pemilihan legislatif 2014 . Tema politik identitas etnis merupakan tema yang 

menarik untuk dikaji. Layaknya fenomena politik identitas etnis yang berusaha 

untuk masuk dalam lingkaran kekuasaan melalui perwakilan yang berasal dari 

etnis bersangkutan dengan memanfaatkan kesamaan nilai dan budaya etnis. pada 

umumnya, fenomena politik identitas merupakan fenomena yang kompleks 

karena juga berkaitan erat dengan multikulturalisme terlebih berada di Indonesia 

dimana multikultur menjadi suatu ciri khas bangsa.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode 

deskriptif interpretatif untuk menjelaskan objek penelitian secara terperinci. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

wawancara mendalam dengan beberapa narasumber kunci. Penelitian ini 

menggunakan teori Politik Identitas yang dikemumakan oleh Joseph Rudolph 

untuk melihat bagaimana peran nilai dan unsu-unsur budaya etnis dapat 

dimanfaatkan menjadi kekuatan politik identitas. 

Studi politik identitas  etnis di Jawa Timur ini bertujuan untuk 

memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa di era demokrasi saat ini 

dalam pemilihan umum masyarakat masih memiliki rasa primordial untuk 

membuat keputusan politik. Ada dua hal yang perlu dipahami tentang bagaimana 

identitas etnis di era demokrasi ini berlangsung, yaitu identitas etnis dapat 
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dipandang sebagai suatu kearifan lokal yang perlu dilestarikan meskipun dapat 

masuk pada dimensi politik atau identitas etnis ini dapat menghambat integrasi 

bangsa Indonesia sendiri karena adanya egoisitas setiap etnis yang ada sehingga 

nilai-nilai multikulturalisme tidak dapa diterapkan secara substansial terlebih 

sebagai bangsa Indonesia setiap masyarakat harus menjunjung tinggi semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika.  

Skripsi ini dapat terselesaikan atas arahan dan bimbingan dari Drs. 

Haryadi Anwari, M.Si. Kepada beliau penulis sampaikan banyak terimakasih atas 

bimbingannya selama ini. Serta tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada 

segenap narasumber yang telah memberikan informasi demi terselesaikannya 

skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan sehingga perlu adanya kajian tentang politik identitas yang 

lebih mendalam dan komprehensif untuk dapat disempurnakan. Akhir kata, 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

umumnya, dan khususnya bagi perkembangan ilmu politik kedepan.  

 

Surabaya, 06 Juni 2015 
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