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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1       Etnis Batak 

 Etnis Batak merupakan salah satu suku bangsa besar di Indonesia dengan 

jumlah sekitar 8.200.000 Jiwa menurut sensus penduduk tahun 2010.23 Etnis 

Batak bermukim atau berasal dari Tapanuli dan Sumatera Utara. Etnis Batak 

memiliki 6 kategori sub etnis yaitu ; Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, 

Batak Simalungun, Batak Angkola dan Batak Mandailing. Saat ini pada umumnya 

masyarakat Batak menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik dan Islam. 

Etnis Batak awa mulanya berada di di daerah Tapanuli – Sumatera Utara 

di sebelah utara kota Sibolga di daerah tebing Bukit Barisan sepanjang garis 

pantai barat Sumatera yang menghadap Samudera Indonesia terdapat sebuah 

sungai yang air sungai tersebut mengalir ke teluk besar, Teluk Tapian nauli. Di 

daerah tersebut terdapat sebuah pancuran besar dengan air yang bening dan 

melimpah. Penduduk asli yang datang dan menempati daerah itu pada awalnya 

terdiri dari kaum migran pegunungan yang berasal dari Lembah Silindung atau 

lebih tepatnya dari pedalaman Toba yang letaknya relatif paling dekat dengan 

pasir pesisir pantai barat bagian Toba untuk mencari tanah garapan sejak abad ke-

17, lalu penduduk tersebut memberi nama pancuran itu Tapian Na Uli, yang 

berarti “Pemandian Yang Indah” yang sekarang dikenal dengan nama tanah 

Tapanuli.  

                                                           
23 Badan Pusat Statistik. 2010. Indonesia dalam Angka. BPS. Jakarta 
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 Menurut sejarah lisan Toba24, yaitu tarombo (silsilah), masyarakat Batak 

akan selalu mewarisi sesuatu nama dari generasi ke generasi berikutnya hal ini 

yang disebut sebagai marga. Apabila kita merujuk pada kamus Bahasa Indonesia, 

maka kata marga memiliki dua makna yaitu, Puak atau lingkungan dari orang-

orang yang memiliki satu asal turunan (di tanah Batak) Dan sekumpulan dusun 

yang luas di Sumatera Selatan. Namun marga dalam pengertian masyarakat Toba 

bukanlah tentang “sekumpulan dusun” karena marga dalam pengertian ini 

memiliki makna yang lebih luas yang melintasi dimensi tempat dan generasi.  

Pada abad ke-19 disaat masyarakat Batak menganggap bahwa ciri khas ini 

akan menjadi sejarah yang sangat penting dalam perjalanan generasi kedepan 

selanjutnya maka dilakukan pencatatan tertulis tentang silsilah Toba sehingga 

melahirkan beberapa buku yang disebut sebagai buku Tarambo marga-marga 

Batak. Dalam buku tersebut tertulis ada 325 marga dalam etnis Batak. Marga-

marga yang ada dalam etnis Batak ini akan secara turun-temurun menjadi nama 

belakang yang sesuai dengan nama leluhur masing-masing. Keturunan dari setiap 

leluhur ini sangat berkewajiban untuk menjaga dan memelihara sejarah dari para 

leluhurnya, marga inilah yang akan menjadi legitimasi mutlak tentang struktur 

sosial dan kedudukan ataupun dalam upacara dan hukum-hukum adat seorang 

individu Batak dalam masyarakat etnis tersebut. Beberapa contoh nama leluhur 

tersebut adalah Pardede, Simanjuntak, Sihombing, sitorus, Napitupulu dan lain-

lain. nama leluhur inilah yang akan dikenal sebagai nama marga yang menjadi 

aspek penting dari identitas tiap pribadi masing-masing anggota marga, marga ini 

                                                           
24 Sitor Situmorang. 1992. Toba Na Sae.Komunitas Bambu. Jakarta 
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secara mutlak akan menjadi nama belakang menurut aturan hukum adat. Melalui 

tradisi penulisan nama marga dibelakang nama seorang individu inilah orang lain 

akan dapat menjabarkan garis generasi leluhur seseorang sampai pada generasi 

leluhur yang pertama. Hukum adat atau tradisi seperti ini yang pada zaman dahulu 

membuat status kewargaan dalam sebuah teritori kekuasaan suatu leluhur namun 

pada perkembangan zaman dan akibat dari penjajahan Belanda di tanah Batak 

tradisi silsilah ini mengalami perubahan yang semulanya menjadi sebuah ideolgi 

kekuasaan yang memiliki teritori menjadi sekedar istilah “hubungan darah” saja 

tanpa melihat batas kekuasaan teritori lagi. Proses perubahan mentalitas orang 

batak Toba di masa peralihan dari abad ke-19 menuju abad ke-20, ketika tumbuh 

berkembang dalam negara Hindia Belanda kemudian berlanjut dalam negara 

Republik Indonesia. Inilah yang mengawali persebaran penduduk batak Toba ke 

seluruh penjuru wilayah-wilayah negara Indonesia yang menjadi sebuah 

kelompok etnis Batak yang memiliki posisi dalam kontestasi politik di pemilihan 

umum. 

 Hal ini terbentuk dalam kebiasaan sejak lampau, etnisitas didefinisikan 

secara luas atas kesamaan genetik, ras dan pada kesamaan bahasa dan tak 

menutup kesamaan atas agama. Kehomogenan didalam kelompok etnis ini akan 

tampak jelas untuk dilihat apabila berada dalam suatu masyarakat luas yang 

menimbulkan pembeda-pembeda dengan orang lainnya. Karena hakikat dasar 

yang diterima oleh setiap manusia sebagai individu ataupun kelompok adalah 

suatu pemberian yang tidak dapat dihindari sejak lahir. Selain itu untuk 

mendefinisikan suatu kelompok etnis tidak hanya sekedar dari kesamaan atas 
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genetik dan bahasa saja tetapi hal ini dapat dilihat dari perilaku-perilaku 

komunitas etnis ini untuk mempertahankan identitas budaya sampai dimana saja 

mereka berada. 

  

2.2  Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur 

Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia Nomor 2/1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Timur, 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18/1950 tentang perubahan 

atas Undang-Undang nomor 2/1950. 

Dalam perkembangannya, berdasar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 6/2007 tentang Hari jadi Provinsi Jawa Timur, 12 Oktober 1945 secara 

resmi telah ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Secara 

administratif provinsi Jawa Timur terbagi dalam empat Badan Koordinasi 

Wilayah (Bakorwil), 29 kabupaten, Sembilan kota, dan 658 kecamatan dengan 

2.400 kelurahan dan 6.097 desa. Dengan luas sekitar 46.428 kilometer persegi, 

wilayah Jawa Timur terbagi dalam dua bagian besar, yaitu Jawa bagian Timur 

yang merupakan daratan yang mencakup hampir 90 persen dari seluruh luas 

wilayah daratan dan sisanya (10 persen) merupakan wilayah Madura dan 

kepulauan. 

 Secara Demografis Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah 

penduduk terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Kurang lebih saat ini, 

tahun 2014 mencapai 38 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 0,52%, 

Kota Surabaya memiliki kepadatan penduduk tertinggi yakni 8.335 jiwa/km², 
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sekaligus mempunyai jumlah penduduk terbesar, yaitu 2.720.156 jiwa, diikuti 

Kabupaten Malang yakni 2.442.422 jiwa dan kabupaten Jember 2293.740 jiwa. 

Penduduk Jawa Timur mayoritas (46,18%) memiliki mata pencaharian di bidang 

pertanian, selebihnya bekerja di sector perdagangan (18,80%), sektor jasa 

(12,78%) dan sektor industri (12,51%).25 

 Jawa Timur apabila persentase penduduk penganut agama yang ada maka 

dapat tersajikan data Penduduk Jawa Timur mayoritas beragama Islam (95,76%). 

Sedangkan penduduk yang beragama Kristen Protestan sebesar 1,98%, Katolik 

sebesar 0,98%, Hindu sebesar 0,94%, Budha sebesar 0,29% dan lainnya 0,05%. 

Melalui data tersebut provinsi Jawa Timur sangat didominasi masyarakat yang 

beragama Islam dan mengikuti dengan tingkat persentase yang signifikan 

perbedaannya agama-agama lainnya. 

 Etnisitas di Jawa Timur relatif heterogen, mayoritas penduduk adalah suku 

Jawa. Suku Madura mendiami Pulau Madura dan Jawa Timur bagian timur, 

terutama di daerah pesisir utara dan selatan. Suku Tengger, yang konon keturunan 

pelarian kerajaan Majapahit, tersebar di pegunungan Tengger dan sekitarnya. Sub 

suku Osing tinggal di sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi. Suku Bali juga 

bermukim di sejumlah desa di kabupaten Banyuwangi. Orang Samin tinggal di 

sebagian pedalaman kabupaten Bojonegoro. Selain itu, penduduk keturunan 

Tionghoa dan Arab juga tersebar dihampir semua wilayah kabupaten/kota Jawa 

Timur. Juga warga ekspatriat, terutama tinggal di Kota Surabaya, dan sejumlah 

kawasan industri lainnya. Bahasa yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari 

                                                           
25 DPRD Jawa Timur. 2014. Buku Selayang Pandang DPRD Provinsi Jawa Timur. DPRD Jawa Timur. 
Surabaya 
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selain Bahasa Indonesia juga bahasa Jawa, Madura, Pedalungan, Osing dan 

Tengger. 

 

Tabel 1.2. Penduduk Menurut Suku Bangsa yang ada di Provinsi Jawa Timur26 

Suku Bangsa Jumlah Penduduk (Jiwa) 

Jawa 27.344.974 

Madura 6.281.058 

Osing 297.372 

Cina 190.968 

Bawean, Babian, Boyan 60.703 

Sunda, Priangan 39.945 

Tengger 33.886 

Arab 22.747 

Lainnya 484.747 

TOTAL 34.756.400 

Sumber : BPS ; Hasil sensus penduduk tahun 2000 Provinsi Jawa Timur 

 Melalui data tabel hasil sensus penduduk tahun 2000 diatas dapat 

disimpulkan bahwa penduduk provinsi Jawa Timur didominasi oleh penduduk 

bersuku Jawa dengan jumlah 27 juta jiwa yang kemudian diikuti oleh penduduk 

                                                           
26 Badan Pusat Statistik RI. 2000. Jawa Timur dalam Angka. BPS RI. Jakarta 
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suku Madura yang berjumlah sekitar 6 juta jiwa lalu ada suku Osing dengan 

jumlah penduduk sekitar 297 ribu jiwa selanjutnya suku Cina berjumlah sekitar 

190 ribu jiwa dan diikuti denngan suku Bawean, Sunda, Tengger serta Arab yang 

berjumlah dibawah angka 100 ribu jiwa dan suku-suku lainnya sebagai suku 

minoritas yang ada di Jawa Timur. Hasil sensus tahun 2000 di Provinsi Jawa 

Timur ini sudah termasuk pada seluruh golongan umur. 

 

2.3    Sejarah DPRD Provinsi Jawa Timur  

 Selama ini masyarakat mempersepsikan keberadaan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur lahir dan kemudian berkembang layaknya 

dewasa ini, dimana DPRD Jawa Timur memiliki sarana dan prasarana yang 

mencukupi serta memiliki kelengkapan yang menunjang secara maksimal fungsi 

DPRD dalam bidang budgeting, legislasi dan control. Namun pada dasarnya 

tidaklah demikian. 

 Dibalik keberadaan DPRD Jawa Timur dewasa ini terlintas jejak-jejak 

nestapa DPRD Jawa Timur di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara 

setidaknya sejak tahun 1950. Potret DPRD Jawa Timur memang diawali tahun 

1950 sehingga eksistensinya tidak dapat dipisahkan dengan euphoria perpolitikan 

nasional ketika diberlakukan Undang-Undang Dasar sementara (UUDS) tahun 

1950. Kala itu penyelenggaraan negara menganut sistem demokrasi liberal, 

dimana Presiden RI hanya sebagai symbol negara dan sebaliknya 

penyelenggaraan negara dijalankan oleh seorang perdana menteri dengan 

sejumlah menteri-menteri yang umumnya berasal dari koalisi partai-partai besar. 
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Ketika demokrasi liberal itu diterapkan terbitlah beberapa peraturan perundangan 

diantaranya UU Nomor 2 tahun 1950 tentang daerah swantantra dan UU nomor 7 

tahun 1950 tentang DPRD. Tidak lama kemudian terbit Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 39 Tahun 1950 tentang DPRD yang antara lain mengamanatkan 

setiap daerah provinsi, kabupaten/kota besar/kota kecil membentuk kelembagaan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) selambat-lambatnya 

sampai bulan Oktober 1950 

 Pemerintah Daerah Swantantra Jawa Timur yang sudah dibentuk dengan 

seorang kepala daerah/gubernur memfasilitasi persiapan pembentukan DPRDS 

Jawa Timur itu. Namun pembentukan DPRDS Jawa Timur yang sudah berjalan 

tiba-tiba dibubarkan. Hal ini disebabkan oleh PNI yang dimotori S Hadikoesoemo 

melayangkan mosi tidak setuju berlakunya PP Nomor 39 Tahun 1950 ke 

parlemen. Mosi bertanggal 22 Januari 1951 mengedepankan alasan PP 

pembentukan DPRDS menguntungkan partai yang berkuasa dan hal itu 

diperdebatkan dengan sengit di parlemen dan akhirnya PNI memperoleh 

kemenangan sehingga DPRD di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Timur tidak 

dapat dibentuk. Untuk mengisi kekosongan DPRDS Provinsi/Kabupaten di 

seluruh Indonesia dikeluarkan instruksi Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1950, yang intinya menugaskan Kepala Daerah/Gubernur Swantantra se-

Indonesia menjabat sebagai Ketua DPRDS. Oleh karena kondisi itu maka fungsi 

DPRDS terdistorsi kebijaksanaan kepala daerah sehingga melumpuhkan sistem 

demokratisasi. Ditengah ketidakpastian kelembagaan DPRDS itu cabinet 

ministerial dalam demokrasi liberal terjadi pergantian kabinet yang sangat cepat, 
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satu diantara cabinet yang dibentuk adalah cabinet Ali Sastroamijoyo (1953-1955) 

yang kemudian mengedapankan empat program diantaranya segera dilaksanakan 

Pemilu tahun 1955 dengan pertimbangan Pemilu merupakan prasyarat utama 

berfungsinya sistem pemerintahan yang demokratis. Pemerintah menetapkan dua 

kali Pemilu. Pemilu pertama dilaksanakan tanggal 29 September 1955 untuk 

memilih anggota parlemen dan Pemilu kedua dilaksanakan tanggal 15 Desember 

1955 untuk memilih anggota konstituante. Tugas konstituante yaitu merumuskan 

dasar negara yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. 

 Dalam Pemilu 1955 dialokasikan 60 kursi di DPRD Jawa Timur. Setelah 

perhitungan suara hasil Pemilu 1955 tersebutlah partai-partai politik yang 

memperoleh kursi masing-masing: 

Tabel 2.1 Alokasi Kursi DPRD Jawa Timur Pemilu 1955 

Nama Partai Alokasi Kursi 

NU 21 Kursi 

PNI 14 Kursi 

PKI 14 Kursi 

Masyumi 7 Kursi 

AKUI 1 Kursi 

Partai Katholik 1 Kursi 

PRI 1 Kursi 

PSI 1 Kursi 

Sumber : Buku Selayang Pandang DPRD Jawa Timur  
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 Hasil Pemilu secara otomatis mengubah susunan, kedudukan dan 

keseimbangan perwakilan yang terbentuklah DPRD Jawa Timur dengan ketuanya 

R. Soebandi. Akan tetapi DPRD Jawa Timur sebagai penyusun APBD, legislasi 

dan fungsi kontrol tidak berfungsi secara maksimal akibat karut marut sistem 

penyelenggaraan negara yang menganut sistem demokrasi liberal itu.  

 Pada tahun 1960 terjadi penggantian lembaga perwakilan rakyat, 

pemerintah menerbitkan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960, wakil-wakil 

rakyat terdiri atas wakil-wakil golongan politik dan golongan karya dengan nama 

DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Dengan berlakunya 

penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 organ pimpinan DPRD-GR Jawa Timur 

kembali diketuai Gubernur Jawa Timur yang kala itu dijabat R. Soewondo 

Ranoewidjojo. Dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerah pemerintah 

memberlakukan Penpres Nomor 7 Tahun 1959 tentang kehidupan partai politik 

yang intinya adalah penyederhanaan partai-partai politik dengan menetapkan 

syarat pada jumlah anggotanya. Partai politik tersebut diantaranya PNI, Masyumi, 

NU, PKI, Partai Katolik, PSI dan Murba. Sampai tahun 1964 atau selama 14 

tahun DPRD Jawa Timur berada pada baying-bayang birokrasi karena Gubernur 

Jawa Timur merangkap sekaligus sebagai ketua DPRD-GR Jawa Timur. Tercatat 

Gubernur Jawa Timur yang merangkap ketua DPRDS masing-masing R. 

Samadikoen (1949-1957), R.T.A Milono (1957-1959) sedang gubernur Jawa 

Timur yang merangkap sebagai Ketua DPRD-GR masing-masing R.Soewondo 

Ranoewidjojo (1959-1963) dan Moch. Wiyono (1963-1967). Hingga pada 

terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok 
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pemerintahan di Daerah. Yang fundamental dalam Undang-undang pemerintahan 

di Daerah adalah pemisahan jabatan Gubernur/kepala daerah dengan jabatan 

Ketua DPRD-GR, dan tidak ada larangan bagi kepala daerah duduk sebagai 

anggota partai politik, serta kepala daerah tidak diperankan sebagai sesepuh 

daerah provinsi. Lebih lengkap lagi tentang sejarah DPRD Provinsi Jawa Timur 

dari masa Orde Baru hingga Pemilu tahun 2014. 

 

2.2.1 Orde Baru 

Krisis politik tahun 1965 menyebabkan DPRD-GR Jawa Timur 

dengan 76 kursinya diisi oleh politisi berasal dari NU, Masyumi, IKPI, 

ABRI, Parmusi, Katholik, PSII, Kerohanian, Partindo, Material, 

Spiritua dan Perti. Sementara itu pemerintahan orde baru 

memberlakukan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 sehingga 

Gubernur Jawa Timur yang kala itu dijabat Kolonel Moch Wijono 

bertindak sebagai ketua DPRD-GR Jawa Timur. Mengingat 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kian kondusif maka 

diberlakukanlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, dimana 

kelembagaan DPRD Jawa Timur terpisah dengan kelembagaan 

Gubernur/Kepala Daerah Jawa Timur. Itulah sebabnya diberlakukan 

sidang paripurna DPRD-GR Jawa Timur dengan agenda pemilihan 

Ketua DPRD-GR Jawa Timur. Mayor Moch. Said dari unsur ABRI 

terpilih sebagai Ketua DPRD-GR Jawa Timur yang baru dan inilah 

pertama kali di era orde baru politisi dari unsur ABRI menduduki 

secara difinitif kursi Ketua DPRD-GR Jawa Timur. 
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2.2.2 Pemilihan Umum 1971 

Pemerintah bersama DPR-GR merencanakan Pemilu tahun 

1969 namun karena sesuatu hal diundur pada tahun 1971. Dan Pemilu 

1971 yang tercatat sebagai Pemilu kedua yang diikuti banyak partai 

sepanjang perjalanan kemerdekaan RI. Dari hasil Pemilu 1971 itu 

DPRD Jawa Timur dalam sidang paripurnanya mengesahkan Kolonel 

Moch Said sebagai ketua DPRD Jawa Timur. Tahun 1974 terbit 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintah Daerah 

yang menggantikan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965. Tiga 

tahun kemudian berlangsung Pemilu 1977 dan hasilnya menempatkan 

Golkar sebagai peraih kursi terbanyak di DPRD Jawa Timur dan lagi-

lagi Blegoh Soemarto terpilih sebagai ketua DPRD Jawa TImur. 

2.2.3 Era Reformasi 

Pemilu tahun 1998 sebagai upaya keluar dari krisis multi 

dimensional dengan menempatkan pemimpin yang dipercaya oleh 

rakyat. Diikuti 54 partai politik, sebanyak 21 partai politik meraih 

suara untuk mendudukkan 100 kursi di DPRD Jawa Timur. 

Perkembangan reformasi semakin cepat yang pada gilirannya posisi 

wakil rakyat baik di DPR dan DPRD Provinsi berada pada titik 

keseimbangannya ketika berlaku UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

pemerintahan Daerah, dimana kepala daerah bertanggungjawab kepada 

DPRD. Dengan posisi strategis itu DPRD dapat menjatuhkan 
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Gubernur/kepala daerah. Inilah posisi tawar politik DPRD termasuk 

DPRD Jawa Timur yang luar biasa yang tertoreh dalam tinta emas 

dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah di awal otonomi 

daerah itu. Memang anggota DPRD Jawa Timur memiliki hak 

imunitas atau kekebalan hukum yaitu tidak dapat dituntut dimuka 

hakim karena pernyataan/pendapatnya baik secara lisan maupun 

tertulis didalam rapat DPRD sepanjang tidak bertentangan dengan 

peraturan daerah tentang Tata Tertib DPRD Jawa Timur. 

Realitas fakta yang terjadi dalam perjalanan sejarah DPRD 

Jawa Timur di era reformasi justru terdapat sejumlah orang anggota 

DPRD Jawa Timur yang terkena kasus pidana korupsi yang pada 

gilirannya perjalanan panjang kelembagaan wakil rakyat terseret 

namanya. Padahal banyak catatan menarik dan luar biasa dari tugas 

dan wewenang DPRD Jawa Timur, diantaranya bersama Gubernur 

Jawa Timur membahas rancangan APBD, mengusulkan rancangan 

peraturan daerah berdasarkan hak inisiatif DPRD Jawa Timur sendiri 

dan melaksanakan pengawasan atau kontrol terhadap pelaksanaan 

peraturan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

dijalankan oleh Gubernur Jawa Timur.. 

Dalam era reformasi ini keanggotaan dari DPRD provinsi Jawa 

Timur mengalami keberagaman yang cukup signifikan sehingga dapat 

ditarik sebuah kesimpulan proses demokrasi di Jawa Timur mengalami 

kemajuan dalam menempatkan wakil-wakil rakyat yang ada. 
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Keberagaman keanggotaan DPRD provinsi Jawa Timur hasil 

pemilihan legislatif 2014 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini ; 

Tabel 2.3 Keberagaman suku  anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2014-201927 

PARTAI 
SUKU 

Jawa Madura Cina Batak Sunda Betawi Lainnya 

PKB 17 3 - - - - - 

PDI-P 17 1 - - - - 1 

Gerindra 10 2 1 - - - - 

Demokrat 10 2 - - - 1 - 

Golkar 9 1 - 1 - - - 

PAN 6 1 - - - - - 

PKS 6 - - - - - - 

PPP 5 - - - - - - 

NasDem 4 - - - - - - 

Hanura 2 - - - - - - 

JUMLAH = 100 

Sumber : Buku Performance Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 

                                                           
27 DPRD Jawa TImur. 2014. Buku Selayang Pandang DPRD Provinsi Jawa Timur. DPRD Jawa TImur. 
Surabaya 
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Data tabel diatas tentas identitas suku yang ada di dalam 

keanggotaan DPRD provinsi Jawa Timur periode 2014-2019 sekitar 

86% masih didominasi oleh anggota dewan yang berasal dari etnis Jawa 

dan sebanyak 10% anggota dewan berasal dari etnis Madura dan 

berikutnya berasal dari etnis-etnis minoritas yang ada di Jawa Timur 

dengan persentase hanya 4% saja. Dengan demikian dapat dikatakan 

keberagaman anggota DPRD provinsi Jawa Timur cukup beragam 

sebagai representasi dari masyarakat yang ada di Jawa Timur. 

 

2.4 Profil Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 

 Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) adalah gereja yang beraliran 

Kristen Protestan terbesar di Indonesia dengan jemaatnya yang berasal dari 

masyarakat etnis Batak, bahkan juga diantara Gereja-gereja Protestan yang ada di 

Indonesia dan menjadikan HKBP sebagai organisasi keagamaan terbesar ketiga 

setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Gereja HKBP tumbuh dari misi 

RMG (Rheinische Missionsgesellschaft) yang berasal dari Jerman dan HKBP 

resmi berdiri pada tanggal 7 Oktober 1861. 

 Pada masa sekarang, HKBP memiliki jemaat sekitar 4.5 juta anggota di 

seluruh Indonesia. HKBP juga dilansir memiliki beberapa gereja di luar negeri, 

seperti di Singapura, Kuala Lumpur, Los Angeles, New York dan di negara 

bagian Colorado. Meski memakai nama Batak, HKBP memiliki sifat terbuka bagi 

seluruh jemaat Kristen yang berasal dari etnis apapun untuk ikut beribadah. 
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 Sejak pertama kali berdiri, HKBP berkantor pusat di Pearaja (Kabupaten 

Tapanuli Utara, Sumatera Utara) yang berjarak sekitar 1 kilometer dari pusat kota 

Tarutung, ibu kota kabupaten tersebut. Pearaja merupakan sebuah desa yang 

terletak di sepanjang jalan menuju kota Sibolga (ibu kota Kabupaten Tapanuli 

Tengah). Kompleks perkantoran HKBP, pusat administrasi organisasi HKBP 

berada dalam area kurang lebih 20 Hektare. Di komplek ini juga Ephorus (sama 

dengan Uskup) sebagai pimpinan tertinggi HKBP berkantor. 

 HKBP adalah anggota Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), 

anggota Dewan Gereja-gereja Asia (CCA) dan anggota Dewan Gereja-gereja se-

Dunia (DGD). Sebagai gereja yang berasaskan ajaran Lutheran, HKBP juga 

menjadi anggota dari Federasi Lutheran se-Dunia (Lutheran World Federation) 

yang berpusat di Jenewa, Swiss. 

 

2.4.1 Tinjauan Sejarah Awal dan Arah Kemandirian HKBP 

Penetapan hari jadi HKBP tanggal 07 Oktober 1861 memiliki makna 

sejarah dan teologis yang mendalam. Tanggal tersebut menjadi titik balik 

sejarah penginjilan dan sejarah Gereja HKBP. Sejarah penginjilan dan sejarah 

gereja adalah ibarat dua sisi dari satu mata uang logam yang sama. Hasil 

penginjilan ditanah Batak adalah Kristen yang didalamnya terdapat sejumlah 

jemaat atau pargodungan. Jemaat-jemaat tersebut sudah diarahkan akan 

membentuk sebuah gereja-sending yang kelak menjadi sebuah gereja yang 

mandiri dari lembaga barat.28 

                                                           
28 www.hkbp.or.id (diakses pada 20 Mei 2015) 
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Pada awalnya tanggal 7 Oktober 1861 adalah titik balik penginjilan 

dari lembaga sending Rhein di dunia. Karena jauh sebelum tahun 1861 

sending Rhein telah membuka daerah penginjilannya di Namibia-Afrika 

Selatan, China, Kalimantan dan di Amerika Utara. Tetapi sejak 7 Oktober 

1861 dibuka pula satu daerah penginjilan baru di Sumatera, di Bataklanden 

atau tanah Batak. Daerah penginjilan baru ini diberinama Battamission yang 

kemudian hari disebut Batakmission atau Mission-Batak. Tanggal lahirnya 

Batakmission itu bertepatan dengan tanggal dari rapat pertama para penginjil 

utusan RMG di tanah Batak. Hari lahir Batakmission tersebut disambut 

pengurus sending Rhein RMG di Jerman dengan rasa sukacita.  

 

I. Periode 1860an – 1940an 

Dari segi sejarah kepemimpinan Sending RMG (1861-1940) dan 

HKBP (1940-2011) ada tiga kekuatan yang mengawali sekaligus jadi tiang 

penopang kemandirian HKBP. Pertama, lahirnya jemaat – jemaat desa atas 

keterbukaan menerima Injil , prakarsa dan swadaya kaum elit desa ( para raja/ 

pendiri desa dan warganya, khususnya dalam pengadaan pertapakan dan 

pembangunan gedong gerejanya. Sejak 1881 jemaat setempat berhak memilih 

pendeta pribumi menjadi pelayan sekaligus pemimpin jemaat di bawah 

pimpinan tuan pandita yang memimpin resort, seperti tertuang pada pasal 19 

Tata Gereja 1881. Isi pasal ini tidak pernah diberlakukan. Mengapa pasal 

tentang hak jemaat untuk diikutsertakan menentukan siapa yang akan menjadi 

pimpinannya tidak pernah disebutkan. Terbentuknya badan majelis jemaat 
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(kerkeraad dan kasbestur) telah meningkatkan hak kemandirian jemaat 

setempat sejak 1920. Majelis jemaat yang terdiri dari para sintua jemaat 

mengurusi soal-soal kerohanian dan badan kebendaharaan “kasbestuur” 

mengurusi keuangan dan inventarsi jemaat. Anggotanya terdiri dari anggota 

jemaat yang dianggap mampu mengemban tugas kebendaharaan itu. Majelis 

jemaat dibentuk oleh jemaat sendiri. Jemaat dipimpin oleh pendeta pribumi 

atau guru pribumi. Kelembagaan jemaat ini mencerminkan sistem presbiterial 

– sinodal HKBP, yang kemudian tertuang dalam tata gereja 1930. Kemudian 

1960an mengalami perubahan, di mana golongan kasbestuur ditiadakan 

dengan alasan hanya mereka yang pemangku jabatan gereja (sintua) yang 

diijinkan jadi anggota majelis sedang seorang warga jemaat tidak. Dan itulah 

yang berlaku hingga kini. Sistem presbiterial-sinodal , yang dulu terdiri dari 

pemangku jabatan dan anggota jemaat sudah tiada, dan yang ada kini ialah 

kumpulan para pejabat gereja. Dulu ada golongan “kas bestuur”, kini sudah 

bagian dari masa tempo dulu. 

Pada awalnya keberadaan majelis jemaat itu menandakan kemandirian 

sebuah jemaat, karena hanya jemaat yang mampu membiayai diri sendiri 

dapat diakui sebagai sebuah jemaat. Kemandirian yang ditopang oleh 

kekuatan finansial jemaat menentukan mutu kemandiriannya. 

Kekuatan kedua, Penataan otoritas tertinggi di atas semua jemaat yang 

sedang tumbuh dan berkembang ialah kepemimpinan para pendeta utusan di 

bawah pimpinan seorang ephorus. Ephorus yang menempatkan guru dan 

pendeta. Dan pada gilirannya guru atau pendeta yang ditempatkan itu jadi 
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pimpinan jemaat atas otoritas yang di atasnya yaitu para pendeta utusan yang 

berfungsi sebagai misionar dan pendeta resort. Pendeta resort yaitu para tuan 

pendeta, di aatsnya ada praeses dan diatasnya ada ephorus yang dapat 

langsung setiap saat berkunjung dan mengawasi semua jemaat. 

Kepemimpinan sedemikian rupa mencerminkan apa yang dikenal dengan 

sebutan episkopal, dan disebut sinodal-episkopal, karena ephorus,praeses, 

pendeta resort dan guru atau pendeta yang memimpin setiap rapat atau sinode 

mulai dari jemaat hingga ke sinode godang. Lihat Tata gereja 1881 pasal 20-

25 dan tata gereja berikutnya. Kedudukan ephorus berada pada tiingkat 

tertinggi dari kerucut kepemimpinan itu. 

 

II. Periode 1961-2015 

Telah mencatat adanya kontradiksi kedua unsur itu, dan itu paling 

sering nampak di tengah jemaat HKBP yang jauh dari pusat hirakhi-episkopal 

itu, ketika jemaat-jemaat itu menuntut hak dan tanggungajwabnya sebagai 

jemaat yang mandiri. Contoh: jemaat-jemaat parserahan di Medan dan Jakarta 

(Batavia) pada tahun 1920an dan 1930an. Kedua unsur itu tetap dipertahankan 

hingga kini. HKBP selalu berupaya menarik manfaatnya secara konstruktif 

dan kreatif. Itulah dua kekuatan yang menopang kemandirian HKBP, 

kekuatan-kekuatan yang dalam dirinya sendiri menyimpakan kontradiksi 

dalam dirinya sendiri. 

Kekuatan yang ketiga ialah pemangku jabatan kependetaan itu. 

Adanya jabatan kependetaan yang sejak awal melekat pada pribadi setiap 
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misionaris sekaligus pendeta utusan. Karena alasan praktis di mana 

pertambahan tenaga pendeta utusan tidak bakal dapat memenuhi kebutuhan 

perluasan sending yang melahirkan jemaat, maka sejak 1868 dibuka 

pendidikan ( guru pribumi dan sejak 1885 dibuka pendidikan pendeta pribumi, 

yang nanti dapat menjadi perpanjangan tangan kaum pendeta utusan untuk 

melaksanakan tugas pelayanan di bidang khotbah termasuk kedua sakramen 

baptian dan perjamuan kudus, pengajaran, penggembalaan dan pengelolaan 

administrasi jemaat. memimpin jemaat Status mereka sebagai pembantu, 

menunut loyalitas tinggi terhadap bapa rohani mereka, tuan pandita Jerman. 

Semua tugas pelayanan mereka dan kebijakan mereka harus dilaporkan 

kepada atasan 

 

2.4.2 Visi dan Misi HKBP 

2.4.2.1 Visi 

HKBP berkembang menjadi gereja yang inklusif, dialogis, dan 

terbuka, serta mampu dan bertenaga mengembangkan kehidupan yang 

bermutu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan 

semua orang di dalam masyarakat global, terutama masyarakat kristen, 

demi kemuliaan Allah Bapa yang mahakuasa. 

2.4.2.2 Misi 

HKBP berusaha meningkatkan mutu segenap warga 

masyarakat, terutama warga HKBP, melalui pelayanan-pelayanan 

gereja yang bermutu agar mampu melaksanakan amanat Tuhan Yesus 
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dalam segenap perilaku kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, 

maupun kehidupan bersama segenap masyarakat manusia di tingkat 

lokal dan nasional, di tingkat regional dan global dalam menghadapi 

tantangan Abad-21. 

 

2.4.3 Keorganisasian HKBP 

HKBP ditata mengikuti sistem keuskupan, seperti yang ada dengan 

gereja-gereja yang menganut sistem episkopal atau seperti Gereja Katolik 

Roma, Gereja Anglikan, Gereja Methodis. Pimpinan tertingginya disebut 

Ephorus. Ephorus dibantu oleh seorang Sekretaris Jenderal dan sejumlah 

Kepala Departemen. Dibawah jabatan kepala departemen ada jabatan Praeses 

yang memimpin distrik-distrik gereja, sementara dibawah distrik terdapat 

resort yang dipimpin oleh Pendeta Resort dan ditingkat paling bawah adalah 

jemaat individual yang dipimpin oleh pendeta. Saat ini HKBP mempunyai 26 

Praeses di seluruh Indonesia. Dalam pelayanannya, seorang pendeta HKBP 

biasanya dibantu oleh Guru Huria dan ada juga jabatan lain yaitu Bibelvrouw 

dan diakones. 

Sampai April 2012, HKBP memiliki 1.519 Pendeta, 175 calon 

Pendeta, 428 Guru Jemaat, 36 calon Guru Jemaat, 408 Bibelvrouw, 43 calon 

Bibelvrouw, 284 Diakones, 29 calon Diakones. Keseluruhan pelayan dan 

calon pelayan berjumlah 2.922 orang. Saat ini jabatan Ephorus HKBP 

dipegang oleh Pdt. Willem T.P. Simarmata, M.A yang bertugas pada periode 

2012-2016.  
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