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BAB IV 

PENUTUP 
 

4.1 Kesimpulan 

 

 Pemilihan legislatif adalah salah satu instrumen agar terjadinya sirkulasi 

elite pejabat pemerintahan dan terwujudnya tujuan berdemokrasi. Melalui 

pemilihan legislatif ini seluruh elemen masyarakat khususnya di Jawa Timur 

sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar memiliki harapan 

untuk para wakil rakyat terpilih mampu mengemban amanah demi terwujudnya 

masyarakat yang sejahtera dan terlepas dari jerat lingkaran kemiskinan. Etnis 

Batak sebagai kelompok suku pendatang memiliki kebutuhan untuk turut serta 

masuk dalam pemerintahan tingkat daerah Jawa Timur agar kebutuhan-kebutuhan 

kelompok etnis dan agama mereka dapat dipenuhi dengan menyalurkan aspirasi 

politik mereka melalui perwakilan yang mereka yakini mampu mengerti 

kebutuhan mereka sehingga masyarakat etnis Batak percaya bahwa legislator yang 

mampu mengemban amanah tersebut adalah orang yang berasal dari kesamaan 

latar belakang mereka sendiri.  

  Melalui hubungan kekerabatan marga dan prinsip solidaritas di tanah 

perantuan yaitu Dalihan Na Tolu yang ada di setiap individu masyarakat Batak. 

Dalihan Na Tolu ini menjadi suatu jaringan keluarga yang juga dapat menjadi 

suatu kekuatan politik dalam pemilihan khsususnya pada pemilihan legislatif 2014 

dimana salah satu nilai budaya ini dapat dimanfaatkan menjadi sebuah instrumen 

politik. Masyarakat Batak di Jawa Timur menyadari bahwa rasa kekerabatan 
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didalam etnis ini meskipun tidak memiliki hubungan darah langsung mendorong 

mereka untuk berusaha menempatkan wakil mereka untuk duduk di DPRD 

Provinsi Jawa Timur menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kelompok. 

Sedangkan bagaimana calon legislatif ataupun anggota DPRD Jawa Timur 

terpilih yang berasal dari etnis Batak menetapkan basis massa untuk memperoleh 

dukungan dalam pemilihan legislatif 2014. Pertama didalam masyarakat Batak 

sendiri adalah dengan memanfaatkan nilai-nilai primordial tersebut sehingga 

terjalin kekerabatan yang kental dengan masuk melalui acara punguan-punguan 

marga lalu melakukan lelang-lelang suatu material yang membantu kas 

perkumpulan marga-marga Batak yang ada di Jawa Timur dan juga 

memanfaatkan jaringan kepada tokoh-tokoh masyarakat Batak untuk 

mengkomunikasikan tujuan pencalegan agar bagaimana disampaikan pada 

masyarakat Batak ataupun masyarakat luas. Kedua, upaya menjaring suara juga 

dilakukan dalam tataran masyarakat luas yaitu dengan melakukan strategi politik 

tandem sesama caleg partai namun beda tingkat pencalegan hal ini dilakukan 

untuk saling memperkenalkan caleg kepada setiap kelompok masyarakat yang 

menjadi basis salah satu caleg yang bekerjasama dalam sistem tandem tersebut. 

Tandem ini biasanya dilakukan dengan caleg yang memiliki popularitas lebih 

tinggi dan jaringan yang luas di masyarakat selain itu juga sistem tandem ini 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya bagi 

partai yang mengusung. Ketiga, yaitu dengan menjaring suara melalui gereja-

gereja yang ada di Jawa Timur, komunikasi dengan gereja-gereja dilakukan 

dengan persuaif yaitu melalui agenda-agenda kerohanian jemaat seperti ibadah 
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tetapi tidak melakukan kampanye terbuka yang bersifat formal di dalam gereja 

khususnya di HKBP. Gereja HKBP sendiri dengan sangat jelas menyatakan 

adanya pemisahan fungsi gereja untuk tidak terlibat secara langsung dalam politik 

praktis karena gereja memiliki trah untuk menyampaikan injil tetapi bukan berarti 

tidak memberikan pendidikan politik dan melepas begitu saja caleg yang maju 

dari etnis Batak dan berasal dari jemaat HKBP melainkan turut memberikan doa 

dan mengundang saat ada kegiatan gereja. Sedangkan untuk gereja selain HKBP, 

caleg etnis Batak melakukan kunjungan ibadah ke gereja-gereja dalam waktu 

seminggu sekali dapat mengunjungi gereja hingga 2-3 kali di waktu ibadah. Hal-

hal inilah yang dapat menjaring aspirasi dan suara bagi caleg ataupun anggota 

DPRD Jawa TImur yang berasal dari etnis Batak sehingga mampu turut serta 

dalam proses politik dan pembangunan daerah Jawa Timur. 

 

4.2 Saran 

 Untuk insan akademisi yang akan melakukan kajian penelitian yang 

berkaitan dengan politik identitas atau yang berhubungan dengan 

fundamentalisme masyarakat Indonesia ada baiknya untuk terlebih dahulu benea-

benar memahami apa yang dimaksudkan dengan fundamentalisme. Karena kajian 

ini tidak sebatas tentang bagaimana politik identitas diorientasikan pada 

kekuasaan tetapi untuk lebih jauh melihat bagaimana perkembangan masyarakat 

Indonesia setelah sekian belas tahun mengalami demokrasi yang dicita-citakan 

ternyata saat ini masih belum dapat mencapai tujuan substansinya melainkan 
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demokrasi tersebut masih berjalan sesuai dengan prosedural. Dapat dikatakan  

karena kekuatan politik identitas khususnya etnis yang menjadi fokus kajian 

peneliti menemukan bhawa pengaruh nilai-nilai etnisitas dalam pemilihan 

legislator sangat berperan besar sehingga hal ini dapat dikaji lebih jauh lagi 

tentang bagaimna upaya setiap bangsa Indonesia untuk memaknai integrasi 

berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia tersebut. 

Hal ini terkait dengan realitas yang peneliti temukan setelah melakukan 

penelitian politik identitas etnis. Pada realitasnya cukup menarik bila dikaji lebih 

jauh lagi mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk dan memiliki 

dinamika dalam mempertahankan budaya masing-masing masyarakat etnis yang 

ada di Indonesia baik itu berupa keikutsertaan masyarakat etnis pada proses 

persaingan politik masyarakat ataupun juga terkait konflik horizontal yang banyak 

terjadi dalam masyarakat Indonesia.  
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