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BAB III 

DEMOKRASI LOKAL  DAN POLITIK ETNISITAS BATAK : KAJIAN 

BASIS MASSA ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR ETNIS 

BATAK  

 Realitas yang ada dilapangan nantinya akan dikelola melalui penafsiran 

yang diperoleh melalui pemahaman intersubjektif dan berdasarkan informasi-

informasi para subjek penelitian ataupun juga melalui pengalaman informan 

penelitian yang turut serta dalam kontestasi politik pada Pemilihan Legislatif 

tahun 2014 ditingkat provinsi Jawa Timur. 

 Data yang didapat dari informan akan disajikan hasil wawancara penulis 

dengan informan penelitian, baik informan yang berasal dari akademisi atau 

seorang Guru Besar di perguruan tinggi, informan yang berasal dari tokoh 

masyarakat etnis, informan yang berperan sebagai aktor politik dan informan yang 

berasal dari tokoh agama terkait. Pendeskripsian data dalam bab ini bertujuan 

untuk menerjemahkan aktivitas politik etnis Batak dalam kontestasi di Jawa 

Timur.  

 

3.1. Dalihan Na Tolu Prinsip Solidaritas Masyarakat Batak  

Kesamaan leluhur dan sejarah membawa solidaritas antar sesama 

masyarakat Batak. Nilai-nilai budaya ini berpengaruh besar dalam upaya 

memperoleh dukungan dari pemilih sesama masyarakat Batak. Dalihan Na Tolu 

adalah prinsip solidaritas yang sangat terasa adanya bagi masyarakat perantau 
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yang juga berpengaruh penting dalam bidang politik untuk mengambil keputusan 

politik individu ataupun kelompok. 

“…Dahlihan Na Tolu Itu sangat kuat maka itulah ada kaitannya 
Dahlihan Na Tolu untuk caleg orang Batak disini bisa cukup 
banyak maju. Misalnya contoh, saya ngasih contoh mutlak. Si 
Sahat Simanjuntak 100% Simanjuntak boru berenya 
memungkinkan untuk bisa memilih dia. Kalau dilihat dari 
Dalihan Natolu borunya. Nah sekarang hula-hulanya Si 
Hotang, walaupun belum tentu 100% dari Dalihan Natolu ini 
mendukung si Sahat. Karna apa? Bukan si Sahat saja sebagai 
caleg duduk disini orang Batak, kan ada lagi caleg Hutabarat, 
caleg ini, banyak orang Batak, jadi kan kemungkinan bisa jadi 
Simanjuntak kalo istrinya Hutabarat maka punguan dari istri 
bisa ikut milih dia. Karena setiap caleg yang maju akan 
membawa prinsip Dalihan Na Tolu itu terlebih di 
perantauan…”29 

 
Pemaparan tentang bagaimana Dalihan Na Tolu yang disampaikan oleh 

Ritonga sebagai salah satu tokoh masyarakat Batak di Jawa Timur yang 

menyatakan bahwa pada dasarnya prinsip Dalihan Na Tolu telah menjadi prinsip 

individu dari etnis Batak yang berlaku kuat apabila berada di perantauan sehingga 

dalam pemilihan legislatif tahun 2014 lalu setiap calon legislatif yang ada di Jawa 

Timur memiliki hubungan kekerabatan yang secara otomatis menjadi suatu 

kekuatan politik dalam memberi dukungan. 

“…Tidak dapat dikatakan 100 persen dari Dalihan Na Tolu ini 
untuk orang Batak memilih caleg orang Batak, meskipun ini 
berpotensi besar. Disamping itu juga ada bahasa Batak bilang 
“mudari mangolu” misalkan kita dengar Oh dari Simanjuntak, 
keluarga istriku Simanjuntak bah “hula-hulaku da bah ikkon hu 
pilit (itu keluarga jadi harus kupilih)”. Darah itu bergetar dan 
berdiri…” 30 

 

                                                           
29 Dikutip dari wawancara Ritonga sebagai salah satu tokoh masyarakat Batak. 14 April 2015 
30 Ibid. 
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 Etnis Batak harus memegang prinsip Dalihan Na Tolu sebagai sikap 

solidaritas antar sesama masyarakat Batak di perantauan. Dalihan Na Tolu ini 

adalah tentang hal kekerabatan yang memiliki pengertian cukup luas. Jadi 

pemilihan calon legislatif tersebut tidak hanya sekedar dilihat hanya karena yang 

bersangkutan orang Batak saja tetapi lebih jauh dirinci pada siapa keluarga ibu 

dan siapa keluarga istri calon legislatif yang bersangkutan. Dalihan Na Tolu 

dijelaskan memiliki potensi yang besar dalam menggiring massa untuk memilih 

walaupun disebutkan tidak seratus persen selain itu juga perlu dipandang dari segi 

popularitas dan kontribusi calon legislatif di dalam Gereja atau komunitas marga 

Batak yang ada di Jawa Timur.  

Dalam memperkuat data dari sisi informan yang berebeda tentang 

bagaimana prinsip kekerabatan tersebut memiliki peran penting dalam 

pembentukan jaringan politik maka Pendeta Butar-Butar sebagai  salah satu 

Penginjil juga memberikan pernyataan. 

“…keterpilihannya itu bukan karena fakto nyumbang uang 
walaupun itu juga berperan tetapi memang primordialismenya 
orang Batak itu yang kuat. Bisa aja kalo dari marga 
Simanjuntak aja yang milih atau juga marga Siahaan, 
Hutagaol dan Simanjuntak yang kakak beradik pasti itu milih 
semua gak mungkin itu gak milih, belum lagi dari marga 
ibunya, belum lagi dari marga istrinya, belum lagi marga 
mertuanya, belum lagi marga dari pasangan saudara-
saudaranya pasti orang Batak kan gitu. Anak ta dai bah (Anak 
kita kok itu), hela ta dai bah (mantu kita kok itu), lae ta dai 
bah, tulang ta dai bah (keluarga dari ibu)…”31 

 

                                                           
31 Dikutip dari wawancara dengan Pendeta Butar-Butar seorang tokoh agama/penginjil di HKBP 
Surabaya. 2 Mei 2015 
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Dalihan Na Tolu sendiri artinya adalah “Sebuah tungku memasak yang 

diletakkan diatas tiga batu yang sama besar ukurannya”. Ketiga tungku batu itu 

adalah satu kesatuan dari yang dimaksud dengan, “Somba marhula-hula, Manat 

mardongan tubu, Elek marboru. Angka na so somba marhula-hula siraraonma 

gadongna, molo so manat mardongan tubu, natajom adopanna, jala molo so elek 

marboru, andurabionma tarusanna”. 

Somba hula-hula dalam adat Batak adalah penghormatan bagi keluarga 

laki-laki dari pihak istri atau ibu yang disebut dengan kata Tulang oleh anak. Etnis 

Batak yang menganut garis keturunan laki-laki atau paternalistik. Sehingga laki-

laki sebagai pemimpin harus benar-benar menghargai keluarga pihak perempuan. 

Karena dahulu didalam satu wilayah yang dikuasai hula-hula dan perempuan 

tinggal dalam daerah itu harus menghormati hula-hula tersebut akan tidak 

kesulitan mencari nafkah kehidupan karena tanah adat tidak akan diberikan 

sebagai ladang nafkah apabila pihak perempuan tidak menghormati hula-hula. 

Dari sini dapat diambil intisari bahwa dengan menghormati marga keluarga dari 

pihak ibu dan pihak istri maka akan semakin besar peluang keluarga besar 

tersebut akan memberikan dukungan politik kepada calon legislatif yang 

bertarung dalam kontestasi politik. 

Manat mardongan tubu yaitu adalah kelompok yang berdasarkan dari satu 

rumpun marga garis laki-laki. Dongan tubu artinya adalah teman lahir, dalam adat 

Batak gambarannya adalah hubungan kakak adik yang sangat erat. Apabila ada 

kebutuhan pertolongan maka dengan tubu adalah yang pertama kali diminta dan 

wajib untuk membantu saudara yang kesusahan.  
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Elek marboru adalah kelompok dari pihak saudara perempuan yang satu 

marga, lebih lengkapnya adalah pihak marga suami dan keluarga dari saudara 

perempuan. Hal ini dalam adat Batak adalah agar adanya tindakan saling 

mengasihi supaya mendapat berkat. Tidak memandang status, jabatan dan 

kekayaan. 

“…Sekali lagi, Dalihan Na Tolu memang sebagai prinsip dasar 
kita berhubungan kerabat yang kuat tapi juga iya harus mapan 
secara ekonomi pribadi dulu soalnya bagaimana bisa mau buat 
orang lain bebas dari kemiskinan kalau dia sendiri belum bisa 
buktikan dirinya sudah mapan dalam ekonomi. Untuk kriteria 
pemimpin yang sesuai dengan budaya Batak ya sudah jelas 
saya rasa dia harus taat beragama, memiliki kemapanan 
ekonomi, paham ajaran budaya Batak dan melakukannya, 
berasal dari keluarga yang memiliki nama baik…”32 

 
 

Dalam filsafat kehidupan suku Batak, filosofi kepemimpinan memiliki 

beberapa syarat yang cukup mutlak untuk dimiliki yaitu, harus memiliki apa yang 

dinamakan sebuah having charismatic power. Yang dimaksud dengan having 

charismatic power itu dapat dijelaskan dalam situasi ketika ada orang Batak 

mencalonkan diri sebagai kepala daerah ataupun sebagai calon legislatif yang juga 

berarti berusaha untuk menjadi seorang pemimpin maka dari itu orang Batak 

tersebut harus memiliki apa yang dinamakan dengan sahala harajaon yaitu 

kekuatan kharismatik, sahala hasangapon yaitu kualitas individu untuk dapat 

dihargai, sahala keagamaan yaitu kualitas kealiman beragama, sahala paruhumon 

yaitu kualitas untuk memberdayakan orang lain dan sahala kemakmuran  yaitu 

memiliki kemapanan ekonomi. Jadi apabila seorang calon pemimpin dari suku 

Batak tidak memiliki salah satu filosofi kepemimpinan tersebut maka belum 

                                                           
32 Dikutip dari wawancara Ritonga sebagai salah satu tokoh masyarakat Batak. 14 April 2015 
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pantas untuk dapat maju sebagai seorang pemimpin. Melalui penjelasan diatas 

tentang prinsip solidaritas masyarakat Batak yang ada di Jawa Timur yang 

membentuk suatu kekuatan politik bagi aktor-aktor politik etnis Batak yang maju 

dalam kontestasi politik. 

“…Ada filosofi orang Batak tentang itu, dang tumago tu halak 
adong do hita (kenapa harus orang lain kalau ada keluarga dari 
kita).  
Ngapain sama orang lain, ada kok kita. Kan hampir miriplah 
sama orang Cina…”33 

 

Dinyatakan bahwa dalam pemilihan politik masyarakat Batak memiliki 

suatu pemikiran lain tentang ke fanatisme etnis Batak itu sendiri yang menyatakan 

yang harus maju lebih baik adalah yang berasal dari etnis Batak itu sendiri 

daripada orang lain yang berasal dari golongan lain. 

Dari pemaparan data diatas bagaimana dalihan na tolu menjadi prinsip 

solidaritas masyarakat Batak merupakan sumber identitas yang sangat berpeluang 

digunakan sebagai alat politik oleh politisi karena adanya kesamaan-kesamaan 

dan juga memiliki prinsip kekerabatan sehingga aktor politik yang memiliki 

kepentingan maju dalam kontestasi pemilihan umum dapat menghasut dan 

memanfaatkan nilai-nilai primordial tersebut, hal ini seperti yang dijelaskan dalam 

teori politik identitas melalui pendekatan instrumentalis. 

Dengan adanya filosofi budaya Batak yang memiliki kekuatan dalam 

mempengaruhi keputusan politik masyarakat Batak atau dengan kata lain 

bagaimana perilaku politik tersebut proses pembuatan, pelaksanaan dan 

                                                           
33 Dikutip dari wawancara dengan Pendeta Butar-Butar seorang tokoh agama/penginjil di HKBP 
Distrik Jawa TImur. 2 Mei 2015 
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penegakan sikap politik mereka masih cenderung mengarah pada perilaku politik 

yang didasari pada karakteristik sosial dimana latar belakang partai dan visi misi 

perubahan caleg ini masih berada di belakang agama dan etnis caleg tersebut. 

Inilah yang dijelaskan oleh pendekatan sosiologis yang masih tumbuh 

berkembang didalam negara berkembang yang tergolong masih baru menerapkan 

sistem demokrasi. 

 

3.2 Basis Massa Anggota DPRD dari Etnis Batak Pada Pemilihan Legislatif 

2014 

 Dalam proses menjaring suara dalam pemilihan, calon legislatif etnis 

Batak tidak hanya terfokus pada kelompok masyarakat Batak saja tetapi memiliki 

strategi-strategi lain juga untuk mendapatkan suara dalam masyarakat luas. Maka 

dari itu akan dipaparkan tentang bagaimana dan siapa saja kelompok yang 

menjadi basis massa saat pemilihan legislatif 2014. 

 

  3.2.1 Nilai Primordialisme Etnis sebagai Bentuk Kekuatan Politik 

Namun dalam kontestasi politik yang melibatkan unsur etnis ini 

tidak semua putera Batak yang dapat maju apabila hanya mengandalkan 

jati dirinya sebagai orang Batak saja. Perlu adanya beberapa kriteria 

menurut kelompok untuk patut maju menjadi wakil rakyat. 

“…begini, caleg ini ada dua macam. Orang Batak ya, kalo 
Si Sahat ini caleg Batak, dia putra Surabaya. Itu 
mengkomunikasikannya tidak sulit. Baik itu dari 
mamaknya  kan sudah kenal, Bapaknya almarhum dari 
dulu sudah terkenal Simanjuntak. Ya kan? Jadi ga usah 
dikomunikasikan, kalo dibilang Si Sahat Simanjuntak 
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anaknya siapa, orang sudah tahu. ini satu Caleg. Putra 
daerah, dimaksud putra daerah bukan orang Jawa. Putra 
Daerah dari sukunya. Ngerti maksud saya? Jadi dibilang 
putra Daerah ada putra daerah asli kalo di Surabaya ini 
orang Jawa putra daerah asli tapi ada juga putra daerah 
orang Batak karena sudah lama dia bedomisilii baik bapak 
mamaknya opungnya jadi dua macem caleg ini, calegnya 
ada caleg pendatang orang Batak dan memang caleg yang 
sudah putra daerah. Lebih sulit caleg yang pendatang dari 
pada caleg yang putra daerah jadi harus membedakan 
antara putra daerah dengan putra yang pendatang…”34 

 
 

Putera Batak yang telah lahir dan besar di Jawa Timur mendapatkan 

dukungan dengan lebih mudah dibandingkan dengan putera Batak yang 

berasal dari daerah diluar Jawa Timur tetapi mendapatkan Daerah Pemilihan 

di Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena putera Batak yang telah lahir dan 

besar di Jawa Timur sudah diketahui secara jelas siapa kedua orangtuannya 

dan kontribusinya di dalam punguan marga dan kegiatan Gereja sehingga 

masyarakat Batak lainnya sudah memiliki kepercayaan yang lebih besar 

kepada calon legislatif etnis Batak yang maju sebagai calon anggota DPRD 

Jawa Timur. Domisili inilah yang juga turut menentukan dukungan tersebut 

sebagai indikator untuk memperoleh dukungan sehingga modal utama dari 

pencalonan tidak sekedar bermodalkan orasi-orasi belaka kepada masyarakat 

etnis Batak tentu ini hampir sama dengan semua calon legislatif yang ada di 

Indonesia. 

Kekerabatan berdasar Etnis dalam pemilihan legislatif ini tidak 

hanya sekedar memberi dukungan secara individu saja tetapi juga membantu 

                                                           
34 Dikutip dari wawancara Ritonga sebagai salah satu tokoh masyarakat Batak. 14 April 2015 
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mensosialisasikan calon legislatif etnis Batak ke setiap lingkungan pekerjaan 

tokoh-tokoh masyarakat Batak di Jawa Timur. 

“…ada yang melaporkan saya mau masuk anggota DPRD 
Tapi ya itu tadi kan namanya kampanye kan butuh dana, 
saya kan tidak menyogok ya, butuh dana, dana. Suatu 
contoh, paling penting, kalo bikin kartu nama, melibatkan 
semua ini. Nah Itu, jadi popularitas itu emang perlu kalo 
ndak ada popularitas jangan kau hampa . …Yang tadi juga 
dana, jangan dikategorikan Negatif yang positif, dana ini 
adalah cost (harga) pak suruh orang menyampaikan. 
Misalnya seperti saya waktu itu, Pak tolong pak di pabrik 
saya ada 1000 karyawan, saya sebagai pemimpin  kamu 
apa ya walau saya pemimpin, minimal saya kasih uang 
minumnya, uang kopinya, uang jalannya. Nah kalo kamu 
mau bikin lagi, ndak halal kamu punya program. dia tanya 
“piro pak?” mangkanya bapak ini sengaja, bapak ini sudah 
dapat dana proyek. Jadi, kau minta tolong, cetakanlah 
kartu namamu seribu, baru saya kasih satpam supaya 
disebarkan…”35 

 

Tokoh masyarakat Batak membantu mengkampanyekan dengan 

cara menyebarkan kartu nama calon legislatif. Namun penyebaran kartu 

nama ini juga diikuti dengan pembagian sejumlah uang sebagai bentuk 

tanda terimakasih. Hal ini dapat dilakukan karena ada salah satu masyarakat 

Batak yang menjadi manager di perusahaan Lapindo sehingga melalui 

jabatan yang dimiliki sangatlah lebih mudah untuk mengakses seluruh 

karyawan-karyawan yang ada di perusahaan untuk dihimbau memilih calon 

yang bersangkutan. 

Hal tersebut hanya berlaku bagi beberapa saja masyarakat Batak 

yang memiliki posisi yang cukup penting di suatu instansi atau perusahaan. 

Namun hal yang cukup strategis dapat terjadi adalah saat acara dari setiap 
                                                           
35 Dalam Ibid. 
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marga-marga Batak yang biasanya diagendagakan dalam kurun waktu satu 

bulan dan satu tahun. 

“…Kalo dalam punguan itu, punguan ya? Atau kalo begini 
buka tutup tahun. Dia harus datang dan berkampanye, 
disamping kampanye harus ada orang Batak, harus ada 
uangnya, nyumbang, kalo hanya ngomong tok adalah 
orang Batak bilang  Salah gede (salah besar)...”36 
 

            Dalam punguan marga-marga Batak selalu ada acara yang 

dinamakan tutup tahun. Tutup tahun ini adalah acara yang dilakukan di 

bulan-bulan awal tahun baru untuk memperingati tentang apa saja yang 

telah dilalui oleh komunitas tersebut dan juga sebagai agenda untuk 

mengucap syukur sebelum membuka ke pengurusan yang baru lagi. 

Didalam agenda tutup tahun ini calon anggota DPRD dapat menyampaikan 

keinginan politiknya dan apa yang diharapkan melalui punguan marga 

tersebut. Biasanya punguan tersebut akan memberikan ruang bicara kepada 

calon anggota DPRD dan tentu saja punguan marga ini juga mengharapkan 

sumbangsih pada politisi itu berupa sumbangsih dana. Hal ini sebagai 

bentuk legitimasi bahwa politisi tersebut memiliki kemampuan untuk 

membantu kebutuhan punguan sebelum menjadi anggota DPRD Jawa 

Timur. 

“…Kalo bangga itu sudah otomatis bangga. Cuman lebih 
bangga itu, bangga begitu, latar belakangnya dia itu latar 
belakang orang keilmuan. Jangan karna istilahnya 
popularitas yang dia miliki Aji mumpung itu. Jadi 

                                                           
36 Dalam Ibid. 
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misalnya wah siapa tuh? Dia juga Pengacara jadi artinya 
buat bangga, bukan orang-orang biasa…”37  

            Majunya perwakilan dari etnis Batak ini dinilai suatu langkah positif 

yang dirasakan masyarakat Batak di Jawa Timur. Hal ini membawa 

kebanggaan terhadap komunitas Batak apabila berhasil mengirimkan 

perwakilan hingga duduk di kursi DPRD Jawa Timur. Disisi lain 

perwakilan yang nantinya mengemban amanah diharapkan adalah orang 

yang berasal dari latarbelakang akademisi bukan sembarang orang karena 

dengan latarbelakang akademis dipercaya mampu mengakomodir setiap 

aspirasi kelompok ataupun masyarakat secara luas.  

“…tu sudah otomatis, kalo caleg dia sibuk, seminggu 3 
kali. Sesudah caleg, sesudah tidak jadi pun jarang jadi 
perbedaan antara manusia butuh dan sudah tercapai 
berbeda. Selama dia belum tercapai karna dia butuh 
insentif, sering, itu sudah logika. Ya pasti biasanya datang, 
dalam hal ini datang moment-moment tertentu, natal, dia 
hadir tahun baru atau pesta …” 38 

 

           Namun perbedaan intensitas forum tatap muka calon legislatif etnis 

Batak yang sudah terpilih nantinya akan turun cukup signifikan. Hal ini 

telah menjadi suatu fenomena yang lumrah apabila sudah terpilih menjadi 

wakil rakyat menjadi cukup sulit untuk berdialog langsung. Pada masa 

kampanye komunitas Batak menjadi suatu hal yang diistimewakan oleh 

calon yang akan maju. 

                                                           
37 Dalam Ibid. 
38 Dalam Ibid. 
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             Kedatangan anggota DPRD etnis Batak yang terpilih nantinya akan 

menghadiri acara-acara keagamaan yang cukup besar saja di Gereja seperti 

hari Natal di akhir tahun dan juga akan datang di acara-acara pesta adat 

yang dalam lingkup besar. Momen-momen tertentu inilah yang nantinya 

dimanfaatkan oleh anggota DPRD etnis Batak yang terpilih untuk dapat 

bertatap muka langsung dengan konstituen baik dari Gereja ataupun 

punguan marga. 

Sebagai suku pendatang di provinsi Jawa Timur, masyarakat etnis 

Batak dituntut untuk menjaga kemurnian ataupun tradisi asli Batak. Proses 

perpindahan ke perantauan ini menjadikan mereka sebagai suku pendatang 

sehingga mereka harus dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi dari 

waktu ke waktu pasca dari migrasi inilah yang disebut dengan salah satu 

dari jenis etnifikasi. Hal ini dilatarbelakangi bahwa identitas etnis dominan 

diartikan sebagai identitas simbolis yang merujuk pada tanah air atau asal 

usul etnis tersebut. Dengan demikian adanya etnis pendatang yang 

terdominasi mengalami keterasingan kolektif karena adanya diskriminasi 

dan tekanan yang terus berlanjut dan bisa terstigma sebagai etnis yang 

berstatus lebih rendah. Maka dari itu dengan berupaya masuk dalam sistem 

politik dan pemerintahan akan membuat suatu posisi yang lebih dipandang 

oleh etnis dominan lainnya. Dengan memanfaatkan kesamaan latar 

belakang dan rasa primordial dalam masyarakat etnik Batak akan 

menciptakan komoditas politik dalam mendapatkan kekuasaan.  
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               Pada data yang dipaparkan diatas, merupakan waktu yang tepat 

apabila dikaji dengan teori politik identitas melalui pendekatan 

Instrumentalis yaitu dimana melalui acara-acara punguan dan kegiatan etnis 

Batak lainnya berpeluang besar untuk bagaimana dapat memobilisasi massa 

yang ada dengan memanfaatkan sumber-sumber identitas etnis tersebut dan 

tentunya juga dengan merangkul tokoh-tokoh masyarakat punguan demi 

mencapai kepentingan politik individu yang berasal dari etnis yang sama. 

Mobilisasi sebenarnya tidak dilaksanakan secara terang-terangan seperti 

kampanye namun mobilisasi tersebut didasarkan pada kesadaran etnis 

Batak itu sendiri jadi pesan-pesan tersirat pada kegiatan etnis seharusnya 

sudah dipahami sendiri oleh individu kelompok bahwa memiliki muatan 

politik atau adanya kampanye yang tidak diagendakan secara terang-

terangan. 

 

3.3.2 Strategi Merebut Dukungan di Masyarakat Luas 

  Kesamaan latarbelakang sejarah dan budaya bagi caleg etnis Batak 

dengan konstituen masyarakat etnis Batak tidak serta merta menutup 

kesempatan caleg etnis Batak untuk merebut suara-suara dari pihak luar 

komunitas karena sesuai dengan salah satu tujuan partai yaitu caleg partai 

politik memakai konstituen sebagai pendulang suara dalam pemilihan, 

sebagai alat legitimasi, alat mobilisasi dan juga sebagai instrumen partai 

untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Melalui hal ini caleg etnis 

Batak harus membuka sayap selebar mungkin dalam merebut suara-suara 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

ARNOLD ANDREAS NABABAN



III-14 
 

yang ada di masyarakat luas, walaupun apabila dilihat suku Jawa yang 

mendominasi di Jawa Timur maka dari itu strategi-strategi politik yang 

dapat diterima suku mayoritas di Jawa Harus dilaksanakan. Namun ada 

yang perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana caleg etnis Batak secara 

karakter mampu diterima semua kalangan masyarakat di Jawa Timur. 

“…Bukan hanya karena ke-Batak-an saya aja saya bisa 
jadi begini, karena saya menjadi orang Jawa tapi tidak 
dengan meninggalkan identitas Batak saya. Kalau kita 
pakai pola pikir orang Batak, bisa gak jadi kita disini. 
Orang Batak itu harus lihat latar belakang dulu semua, ai 
anak ni ise ho haroa? Ah, boi do hita (anaknya siapa ya 
dia? Lebih bisa kok kita). Orang Batak bisa lebih baik 
kalau dia bergaul keluar dari orang Batak…”39  

 

Untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur caleg etnis 

Batak harus dituntut menjadi orang Jawa tanpa meninggalkan identitas asli 

sukunya, yang dimaksud dengan menjadi orang Jawa itu adalah caleg 

tersebut mampu bergaul dan merangkul seluruh elemen masyarakat yang 

ada di Jawa Timur termasuk masyarakat Jawa dan yang lebih penting 

adalah memiliki pola pikir seperti orang Jawa mengingat sebagai suku 

pendatang harus selalu menghormati warga asli di Jawa Timur. Meskipun 

pada kenyataannya individu Batak lebih mahir dan modern apabila bergaul 

diluar sesama sukunya. Hal ini menandakan adanya nilai-nilai baru yang 

dapat diadaptasikan pada kehidupan sehari-hari sehingga kehidupan 

masyarakat Batak itu tidak terkotak pada budaya sukunya saja  

                                                           
39 Dikutip dari transkrip wawancara dengan Sahat Simanjuntak selaku anggota DPRD Provinsi 
Jawa Timur. 31 Maret 2015 
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“…Buktinya dia punya suara cukup banyak di Sidoarjo 
padahal orang Sidoarjo tidak suka banget lihat Golkar 
karena ARB. Tetapi karena ada kepeduliaanya si Sahat 
kesana dan dia bukan hanya terfokus pada gereja. Seperti 
contoh waktu itu dia mau mengunjungi daerah Sidotopo 
kan kebetulan ada masjid yang besar disitu, dia kunjungan 
kesitu juga untuk mengikuti pengajian. Mungkin dia 
berfikiran kalo orang Batak ini sudah lebih memaklumi 
saya…”40  

 

 Dengan dapat memahami nilai-nilai budaya orang Jawa akan 

menjadi lebih mudah seorang caleg etnis Batak untuk memperoleh suara 

yang bukan hanya dari basis massa pasti kelompoknya saja. Sahat 

Simanjuntak sebagai anggota DPRD juga memiliki hubungan yang cukup 

baik dengan masyarakat Sidoarjo. Padahal posisi Sahat Simanjuntak 

sebagai anggota DPRD dari partai Golkar sangat krusial mengingat konflik 

lumpur Lapindo yang melibatkan masyarakat Porong – Sidoarjo dengan 

PT. Lapindo yang pemilik saham terbesarnya adalah Aburizal Bakrie yang 

sekaligus ketua umum partai Golkar. Modal sosial yang dibangun antara 

caleg ini memberikan nilai tambah dalam usaha mendulang suara pada 

pemilihan legislatif hal ini juga terlihat saat Sahat Simanjuntak 

mengunjungi pengajian masjid di daerah Sidotopo – Surabaya. Masyarakat 

Sidotopo menyambut baik kunjungan tersebut walaupun hanya terjadi pada 

saat waktu-waktu pra pemilihan legislatif. 

“…sebetulnya itukan, tandem antara caleg DPR Pusat 
dengan yang provinsi itu, enaknya itu sama seperti tanpa 
ada batasan dapil. Kalo tandem sama DPR RI di dapil 1 
misalnya ya udah dapil 1 saja. Susah bagi caleg yang 

                                                           
40 Dikutip dari transkrip wawancara dengan Pdt. Soaloon Siregar selaku Pendeta di HKBP. 12 Mei 
2015 
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DPR RI untuk banyak-banyak ber tandem. Kalau kasus 
Adis Kadir kalo saya melihat dia gandeng sama pak 
Sahat Simanjuntak, mereka sama-sama incumbent Cuma 
pak Adis ini sebelumnya di DPRD Kota Surabaya naik 
ke Pusat. Strategi ini disebut dengan tandem…”41  

 

            Didalam pemilihan legislatif ada sebuah strategi politik yang 

disebut dengan atau dengan kata lain adalah kolaborasi antara dua caleg 

atau lebih yang berbeda tingkat DPR RI dan DPRD 

Provinsi/Kabupaten/Kota tujuan dari kolaborasi ini adalah merebut suara 

sebanyak-banyaknya untuk partai yang mengusung caleg. Kolaborasi ini 

juga dilakukan oleh caleg etnis Batak DPRD Provinsi Jatim atas nama 

Sahat Simanjuntak yang merupakan incumbent di DPRD provinsi Jawa 

Timur dengan Adis Kadir yaitu caleg DPR RI dari partai yang sama, 

sebelumnya menjadi anggota DPRD Kota Surabaya. 

“…makanya itu kan sama-sama pernah jadi anggota 
DPRD. Kalau tandeman itu deal-dealannya hanya di 
finansial. Kadang pemilih itu kalau mau nyoblos yang 
Pusat untuk yang provinsi nyoblos yang dekat ke RI. Ya 
itu tadi untuk mempermudah terutama untuk caleg yang 
punya finansial terbata. Contoh caleg yang lebih 
terkenal tinggal ngumpulin massa aja di kecamatan-
kecamatan buat ngadain kampanye, nanti pak Adis yang 
nyedian transportasi nanti kan banyak caleg-caleg yang 
ngikut acara kampanyenya pak Adis ini. Jadi saling 
memperkenalkan nanti dilapangan…”42  

 

Tandeman ini memiliki kesepatakan antar sesama caleg partai, 

kesepatakan itu dapat berupa materi karena keuntungannya adalah caleg 

                                                           
41 Dikutip dari transkrip wawancara dengan Teddy Tahapary selaku fungsionaris partai Golkar 
Kota Surabaya. 7 Mei 2015 
42 Dalam Ibid. 
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yang terkenal dapat membantu mempromosikan caleg lainnya dalam basis 

massa pastinya sehingga mempermudah proses kampanye untuk tidak 

perlu lagi memulai semua dari awal. Strategi tandem ini juga 

menguntungkan bagi caleg-caleg yang minim finansial tetapi berpotensi 

untuk menang sehingga mereka harus dapat tandem dengan caleg yang 

memiliki finansial yang besar dengan kata lain caleg yang minim finansial 

menumpang untuk berkampanye. 

“…Pak Adis ini kan suaranya paling banyak dari Caleg 
Golkar untuk DPR RI kan Cuma dapat 1 kursi. Salah satu 
basis massanya ya dari Bonek-Bonek. Kebetulan salah 
satu tokoh Bonek itu keluarganya pak Adis sempat mau 
nyaaleg tapi gak jadi maju. Jadi fokus bantuin pak Adis. 
Dia itu lebih dikenal sejak jadi anggota dewan dan juga 
waktu maju pilwali dengan pak Arif Affandi itu…”43  

 

Adis Kadir merupakan caleg Golkar Dapil 1 Jawa Timur yang 

memperoleh suara terbanyak di Partai sehingga Golkar mendapatkan 1 

kursi di DPR RI. Adis Kadir memiliki popularitas yang sangat tinggi di 

masyarakat Surabaya mengingat Adis Kadir merupakan calon wakil 

walikota Kota Surabaya yang maju pada periode lalu berpasangan dengan 

Arif Affandi sehingga masyarakat Kota Surabaya sangat mengenal 

sosoknya ditambah lagi Adis Kadir memiliki basis massa di kalangan 

pendukung sepak bola Persebaya. Melalui popularitas ini Adis Kadir 

mendapat tawaran yang banyak untuk bersedia melakukan strategi tandem 

oleh caleg-caleg lainnya dari partai Golkar di Dapil 1 Jawa Timur 

                                                           
43 Dalam Ibid. 
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“…Kalau pak Sahat itu kan basis massanya di dewan-
dewan Gereja, Gereja HKBP juga. Pak Sahat itu kan 
paling royal kalau masalah finansial. Pak Sahat dan Pak 
Adis Kadir itu justru di detik-detik akhir ketemuannya 
bukan di awal. Makanya jarang ketemu gambarnya Adis 
sama Sahat. Dia kan pengacara dan ketua ikatan alumni 
Ubaya cukup lama juga itu kan juga faktor yang 
mendongkrak suara pak Sahat. Karena pak Sahat ini juga 
wakil ketua Pertina Jawa Timur walaupun yang ini tidak 
terlalu mendongkrak. Yang aku lihat ya kebanyakan dari 
HKBP dan gereja-gereja ini…”44  

 

              Pada tahap ini sebenarnya Sahat Simanjuntak sudah memiliki 

basis-basis massa yang cukup besar yaitu berada pada masyarakat etnis 

Batak dan juga dari dewan gereja-gereja di Kota Surabaya terlebih juga 

cukup lama menjabat sebagai ikatan alumni Universitas Surabaya dan 

sebagai wakil ketua persatuan tinju wilayah Jawa Timur sehingga tandem 

dengan Adis Kadir yang pada waktu itu sebagai calon legislatif DPR RI 

dilakukan di detik-detik terakhir masa kampanye dan pemilihan karena 

mengingat Sahat Simanjuntak dan Adis Kadir adalah calon legislatif yang 

telah memiliki popularitas yang tinggi di beberapa daerah Dapil I. 

  

3.3.3 Upaya Menjaring Suara dalam Jemaat-Jemaat Gereja di Dapil I 

Sebagai masyarakat Batak yang maju dalam pemilihan legislatif 

tentu upaya-upaya untuk mendapatkan suara tidak hanya dilakukan 

melalui pendekatan nilai-nilai budaya saja namun juga berupaya 

menjangkau kelompok-kelompok jemaat di gereja-gereja terutama gereja 

                                                           
44 Dikutip dari transkrip wawancara dengan Setiyo Budi Wahono selaku Kasubbag Dokumentasi 
dan Informasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur 
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HKBP yang ada di Kota Surabaya dan Sidoarjo mengingat beberapa calon 

legislatif etnis Batak yang maju beragama Kristen sehingga ini merupakan 

kesempatan yang besar. Meskipun pada kenyataannya gereja memiliki 

fungsi injili bukan berada dalam proses politik praktis terutama dalam 

situasi pemilihan legislatif ataupun pilkada. 

“…perlu juga saya jelaskan posisi HKBP dalam politik 
praktis itu. Aturan HKBP menegaskan HKBP sebagai 
Non-Partisan bahkan itu menjadi dogma. Di HKBP 
menganut teori 2 kerajaan yaitu teori kerajaan Allah dan 
kerajaan dunia yang wujud nyatanya dalam politik gereja 
tidak pernah mencampuri jadi peran gereja hanya yang 
disebut dengan  misi Nabiah dan membuat suara kritik 
dalam bentuk, katakanlah seperti Ephorus membuat surat 
resmi ke Presiden dan Gubernur dalam satu hal penting. 
Jadi hanya sebatas itu HKBP. Mengurusi kehidupan 
umatnya tetapi bukan berarti HKBP tidak perduli dengan 
lingkungan sekitarnya karena bagaimanapun kan gereja 
itu berada di dunia jadi tidak berpolitik praktis namun 
sikap HKBP dalam politiknya melalui pendidikan, 
pemberdayaan umat tentang apa itu politik jadi kita tidak 
punya dan tidak sebagai sayap politik…”45  

Gereja terutama dalam teks ini adalah gereja HKBP memiliki misi 

utama mengajarkan pesan Nabiah tentang ajaran-ajaran Tuhan dan agama. 

HKBP memili dogma yaitu menganut Kerajaan Allah dan Kerajaan dunia. 

Kerajaan Allah yaitu pengabaran injil dan Kerajaan dunia adalah untuk 

membenahi, menyampaikan dan membenahi tentang suatu fenomena-

fenomena yang tidak sesuai dengan ajaran KeTuhanan di bumi. HKBP 

menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak mengikutsertakan institusi 

gereja ke ranah politik praktis karena dapat melanggar etika gereja dan hal 

                                                           
45 Dikutip melalui transkrip wawancara dengan Pdt. Butar-Butar selaku Pendeta HKBP Distrik 
Jawa Timur. 12 Mei 2015 
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ini juga menyatakan bahwa gereja HKBP bukan institusi yang menjadi 

suatu sayap partai politik. Tetapi gereja tetap memberikan kepada jemaat 

tentang pemahaman-pemahaman politik melalui pendidikan politik yang 

dilakukan.  

Dengan pernyataan sikap yang tegas oleh institusi gereja HKBP yang 

diwakili pendeta ini tentu membuat batas yang jelas kepada peran caleg 

etnis Batak dalam mengkomunikasikan kepentingan politik terhadap 

jemaat gereja yang apabila diluar institusi gereja yang sangat strategis ini 

merupakan basis massa yang potensial. Melalui data tentang jumlah jemaat 

HKBP di Kota Surabaya yang dihimpun dapat dilihat di table yang tersaji 

sebagai referensi masyarakat etnis Batak yang telah memiliki hak suara 

dalam pemilihan umum tahun 2014. 

Tabel 3.1 Jemaat HKBP Resort Surabaya Pusat ( HKBP Surabaya, HKBP 

Dukuh Kupang, HKBP Ujung, HKBP Waru, HKBP Sidoarjo, HKBP 

Rungkut )  

 

 

 

 

 

Sumber : HKBP Surabaya 

Kelompok Usia Jumlah 

Dewasa Laki-laki 964 

Dewasa Perempuan 975 

Pemuda Laki-laki 678 

Pemudi Perempuan 641 

Jumlah 3258 
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Tabel diatas menjabarkan tentang jumlah jemaat HKBP Resort 

Surabaya yang terdiri dari 6 cabang dan memiliki jumlah total jemaat 

sebanyak 3258 orang yang juga telah memiliki hak pilih yang berarti telah 

berusia diatas 17 tahun di pemilihan umum tahun 2014.  

Tabel 3.2 Jemaat HKBP Resort Manyar ( HKBP Manyar dan HKBP Pogot ) 

Kelompok Usia Jumlah 

Lanjut Usia 379 

Dewasa Laki-laki 339 

Dewasa Perempuan 368 

Pemuda Laki-laki 229 

Pemudi Perempuan 198 

Jumlah 1741 

 Sumber : HKBP Surabaya 

 Tabel diatas menjabarkan tentang jumlah jemaat HKBP Resort 

Surabaya yang terdiri dari 2 cabang gereja dan memiliki jumlah total 

jemaat sebanyak 1741 orang yang juga telah memiliki hak pilih yang 

berarti telah berusia diatas 17 tahun di pemilihan umum tahun 2014. 
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Tabel 3.3 HKBP Resort Tanjung Perak ( HKBP Tanjung Perak, HKBP 

Tandes dan Pospel Benowo) 

Kelompok Usia Jumlah 

Dewasa Laki-laki 458 

Dewasa Perempuan 473 

Pemuda Laki-laki 415 

Pemudi Perempuan 383 

Jumlah 1729 

 Sumber : HKBP Surabaya 

   Tabel diatas menjabarkan tentang jumlah jemaat HKBP Resort 

Surabaya yang terdiri dari 3 cabang gereja dan memiliki jumlah total jemaat 

sebanyak 1729 orang yang juga telah memiliki hak pilih yang berarti telah 

berusia diatas 17 tahun di pemilihan umum tahun 2014. 

Tabel 3.4. HKBP Resort Diaspora ( HKBP Immanuel, HKBP Gunung 

Sinai dab HKBP Efrata Dryorejo) 

Kelompok Usia Suara 

Dewasa Laki-laki 112 

Dewasa Wanita 135 

Pemuda Laki-laki 56 
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Pemudi Perempuan 48 

Jumlah 351 

 Sumber : HKBP Surabaya 

Melalui data tabel diatas tentang jumlah jemaat gereja HKBP yang 

berlatarbelakang etnis Batak dapat digambarkan bahwa masyarakat Batak 

dapat menjadi sebuah kekuatan politik yang cukup besar. Maka dari itu 

dalam upaya merangkul semua kepentingan yang ada dalam masyarakat 

Batak setiapaktor politik harus mengerti bagaimana cara 

mengkomunikasikan kepentingannya dan melalui jalur apa saja terutama 

bagi calon legislatif etnis Batak di Jawa Timur. 

“…Nah soal komunikasi si caleg gak pernah langsung 
secara institusi karena itu tadi HKBP menjaga jarak dari 
politik praktis itu. Karena memang gereja dalam hal ini 
Pendeta bahwa jemaatnya ini bukan satu warna. Bukan 
hanya Golkar atau PDIP. Komunikasi pribadi ke Pendeta 
barangkali pasti ada ya tapi itupun seperti kamu bilang 
bahwa pendeta itu menjadi tokoh tetapi tidak otomatis 
menjadi orang yang bisa mengarahkan massa, kalo pun 
bisa itupun tidak dilakukan karena itu tadi tidak satu 
warna jemaatnya, sebenarnya bisa…”46  

 

Namun caleg-caleg dari etnis Batak tersebut dapat membuka 

komunikasi dengan tokoh agama atau tokoh gereja diluar kepentingan 

institusi hal ini bersifat informal mengingat jemaat-jemaat yang berada di 

HKBP memiliki afiliasi-afiliasi partai politik yang berbeda-beda sehingga 

apabila dilakukan dalam nama institusi akan dapat menimbulkan polemik 

                                                           
46 Dalam Ibid. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

ARNOLD ANDREAS NABABAN



III-24 
 

antara sesama jemaat yang dapat mengesampingkan fungsi dari gereja. 

Komunikasi politik informal kepada tokoh agama ini tidak serta merta 

dapat membuat tokoh agama menggerakkan massa agar memilih caleg-

caleg etnis Batak tersebut semua harus dimulai melalui pendekatan-

pendekatan yang cukup panjang. 

“…pernah mengundang semua caleg dari semua partai 
diundang untuk didoakan. Hanya mendoakan saja, 
artinya kalau terpilih ada pesannya, kamu terpilih kamu 
disana adalah alat Tuhan itu pesannya tegas disitu. Kalau 
jemaat menafsirkan sebagai bentuk dukungan ya terserah 
jemaat. Tapi yang kulihat caleg-caleg itu kalo minta 
didoakan wajarlah ya. Kalo minta dukungan untuk 
mengarahkan massa itu gereja gak bisa karena dilarang. 
Tentu kalo untuk menarik simpatik jemaat ya banyak 
yang lewat punguan marga lebih banyak disitu. Kalau 
untuk di perkumpulan gereja di partangiangan wijk 
misalnya…”47  

  

 HKBP mengundang para caleg-caleg yang berasal dari jemaat 

mereka untuk dilakukan pemberkatan doa di gereja sebagai bentuk amanah 

bahwa caleg yang berasal dari jemaat HKBP yang terpilih nantinya dapat 

mengemban amanah dalam memimpin dan memiliki kesadaran bahwa 

apabila terpilih bukan karena kemampuan dirinya sendiri melainkan dari 

kuasa Tuhan Yang Mahakuasa, setidaknya ini pesan yang diberikan oleh 

gereja dihadapan para jemaat saat ada kebaktian. Mendoakan para caleg 

dihapan para jemaat ini memang diakui dapat menimbulkan berbagai 

pandangan sendiri dikalangan jemaat tentang adanya suatu kampanye 

terselubung yang dilakukan dalam gereja. Namun pandangan tersebut 

                                                           
47 Dalam Ibid. 
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dikembalikan kepada pribadi masing-masing jemaat, gereja hanya 

melakukan tugasnya sebagai pendidik Injil bagi umatnya untuk mampu 

diimplementasikan dalam kehidupan. Tokoh gereja menyatakan bahwa 

adanya ruang secara formal yang dianggap wajar untuk mendoakan para 

caleg termasuk dalam kegiatan persukutuan gereja yang dilakukan sebulan 

sekali. Namun pada kenyataannya peluang terbesar para caleg untuk 

mendapatkan basis massa adalah kembali pada punguan-punguan marga 

yang ada. 

“…Jadi istilahnya kalo ke Gereja kasih tuh jangan kasih 
omong, Perbuatan juga harus jalan jadi, ha jadi kalo gitu 
semua, sambil berkampanye jalan kas itu, apa? 
sumbanglah untuk bantuan punguan itu, jangan cakap aja 
katanya, ngerti maksudnya? jangan ngomong doang…”48  

 

 Dalam proses kampanye dan upaya bagaimana membangun 

komunikasi politik dengan pihak gereja dititurkan bahwa caleg etnis Batak 

harus memiliki kontribusi yang tidak hanya sekedar orasi tetapi juga 

diharapkan untuk memberikan sedikit bantuan kepada gereja yang 

sebenarnya tidak wajib tetapi sebagai tanda terimakasih untuk kemajuan 

gereja kedepannya. 

“…Lha iya, apa janjinya dulu apa buat kita? Buat orang 
juga apa? janjinya, Suatu contoh ya kalo misalnya gereja 
ini berpesta, muncullah, datanglah, jangan kalo sudah 
jadi anggota DPR jadi ga pernah dateng ke gereja lagi, 
Apa itu ke gereja ? Misalnya mau Ijin-ijin. Biarlah saya 
yang urus kesana. Jangankan orang kristen, suatu contoh 
Bambang DH itu datang kesini langsung dia sumbang. 
Menampilkan langsung dia sumbang, karna apa? Dia 
perlu, bukan orang Jawa aja, orang Batakpun dia 

                                                           
48 Dikutip dari transkrip wawancara dengan Ritonga selaku tokoh masyarakat Batak. 14 April 2015 
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rangkul, orang kristenpun dia rangkul,  untuk merangkul 
itu apa? Dia memberi janji, semua ini itu, segala apa 
yang dia butuhkan. Segala janjinya harus dia ingat…”49  

 

            Beberapa jemaat yang menjadi tokoh masyarakat etnis Batak juga 

memiliki beberapa harapan kepada caleg etnis Batak yang terpilih menjadi 

anggota DPRD. Beberapa harapan tersebut seperti apabila gereja 

mengalami kesulitan dalam bidang perizinan suatu acara yang 

membutuhkan anggota DPRD tersebut untuk dapat membantu 

mengadvokasikan permasalahan-permasalahan perizinan. Hal ini 

ditegaskan dengan suatu contoh ketika Bambang DH mantan walikota 

Kota Surabaya ketika masa kampanye juga datang untuk upaya merangkul 

dan menjaring aspirasi dari masyarakat etnis Batak. Ini sebagai bukti 

bahwa komunitas Batak merupakan elemen yang cukup berperan dalam 

perpolitikkan di Jawa Timur. 

“…Kalau untuk menyampaikan apa-apa gak ada, tapi 
kalau untuk melelang-lelang itu yang banyak dibuat 
tinggi kalo misalnya barang yang harga 2 juta dibuatlah 
5 juta, orang tepuk tangan pasti orang menduga “baik itu 
orangnya, kalo terpilih pasti baik juga ini”. Justru gereja 
mengundang mereka caleg-caleg itu supaya pileg 
berjalan aman dan damai, dan berkati juga anggota 
jemaat yang maju nyaleg, karena kita juga berharap 
mereka untuk jadi juga. Sebenarnya dari doa itu saja, 
mungkin itu bisa disebut mewakili dari institusi gereja. 
Kalo diluar institusi kita pasti berharap banget kan 
jemaat kita. …”50  

                                                           
49 Dalam Ibid. 
50 Dikutip dari transkrip wawancara Pdt. Butar-Butar selaku Pendeta HKBP distrik Jawa Timur. 12 
Mei 2015 
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            Cara yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat Batak 

ataupun jemaat gereja adalah saat adanya acara pelelangan. Ini kan 

dimanfaatkan para caleg etnis Batak dengan melelang suatu obyek material 

dengan harga yang tinggi daripada tawaran lelang yang ditawarkan oleh 

pihak lainnya seperti contoh ketika pelelangan berharga 2 juta maka para 

caleg akan berani menawar dengan harga yang berlipat ganda. Melalui 

pelelangan ini caleg akan dapat menarik simpati jemaat ataupun 

masyarakat Batak bahwasannya caleg ini memiliki niatan baik untuk 

memperjuangkan aspirasi masyarakat Batak dan telah memiliki 

kemampuan ekonomi yang sudah mapan. 

“…HKBP ini beda dengan seperti NU, Batak itu unik. 
Kalo di Jawa Timur ini kan kyai-kyai memiliki 
kemampuan dan ikut untuk mengerahkan massa karena 
ketokohannya. Disini pendidikan politik jalan melalui 
partangiangan wijk karena kita kumpul jemaat-jemaat 
yang 6 sektor ini disitulah kita diskusi untuk memilih itu 
yang ngadain gereja. Selesai diskusi pasti ada yang tanya-
tanya siapa yang akan dipilih, jadi informal setelah 
acara…”51  

            Keterbatasan ruang HKBP sebagai institusi gereja dalam 

mengerahkan massa di kontestasi politik ini memperjelas perbedaan antara 

HKBP dengan organisasi keagamaan lainnya seperti Nadhlatul Ulama 

yang dapat mengerahkan massa dalam kontestasi politik melalui 

ketokohan para tokoh agamanya. HKBP hanya dapat memberikan 

perndidikan politik kepada para jemaatnya melalui suatu kebaktian yang 

                                                           
51 Dikutip dari transkrip wawancara dengan Pdt. Soaloon Siregar selaku Pendeta di HKBP. 12 Mei 
2015 
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diluar jadwal hari minggu yaitu hanya sebatas diskusi politik sehingga 

menimbulkan pertanyaaan-pertanyaan yang informal tentang tentang siapa 

yang maju dari jemaat gereja HKBP. 

 Dengan adanya gereja-gereja di daerah dapil I Jawa Timur 

tentunya ini menjadi peluang untuk mendulang suara bagi caleg etnis 

Batak ataupun yang beraga Kristen lainnya. Mengingat cukup banyak 

massa yang berada di gereja dan ikatan keagamaan yang cukup besar 

tersebut menjadi dasar dalam upaya pengambilan keputusan politik para 

pemilih di tahun 2014. 

“…saya itu terdaftar memang sebagai jemaat HKBP 
Manyar tapi bukan berarti saya setiap minggu Gereja 
disana, jarang saya. Di Surabaya ini ada sekitar 278 
Gereja, itu yang punya bangunan ya seperti yang di mall, 
gedung gereja dan lain-lain lah. Setiap ibadah minggu 
dalam sehari itu saya bisa 2-3 kali ibadah di gereja-gereja 
yang berbeda itu saya lakukan terus setiap minggu beda-
beda Gereja. Saya punya sekretaris yang mendata saya 
harus kemana setiap minggu, nanti disambutlah saya oh 
ada Sahat Simanjuntak datang katanya. Jadi setelah itu 
saya berikanlah persembahan saya seperti biasanya jadi 
tidak selalu dalam sumbangan-sumbangan saja…”52  

 

Sebagai anggota DPRD Jawa Timur yang terpilih pada pemilihan 

legislatif tahun 2014 lalu dan juga terdaftar sebagai jemaat HKBP Manyar 

Kota Surabaya, Sahat Simanjuntak mengakui bahwa ia memiliki 

hubungan dan strategi politik yang baik dengan gereja-gereja di Kota 

Surabaya. Semenjak jauh-jauh hari sebelum tanggal pemilihan ia 

                                                           
52 Dikutip dari transkrip wawancara Sahat Simanjuntak selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. 
31 Maret 2015 
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menyambangi gereja-gereja yang berjumlah 278 gereja di Kota Surabaya 

setiap minggunya. Rata-rata dalam satu hari minggu saja ia memiliki 

jumlah ibadah kebaktian 2-3 kali dalam satu hari tersebut. Biasanya pihak 

gereja akan menyambut kedatangannya dengan baik inilah yang membuat 

Sahat Simanjuntak memiliki basis massa yang cukup besar di kalangan 

gereja-gereja. 

 

3.3.4  Perolehan Suara Sahat Simanjuntak SH Sebagai anggota DPRD 

Provinsi Jawa Timur Terpilih 

Melalui data yang berupa stastik angka dibawah ini akan mampu 

membantu untuk menjelaskan bagaimana caleg etnis Batak memiliki 

kekuatan massa sebagai etnis pendatang yang memiliki modal sosial yang 

dapat diterima oleh masyarakat luas di Jawa Timur sehingga mampu 

menjadi salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari daerah 

pemilihan I yang meliputi kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo dan juga 

sekaligus menjadi ketua fraksi Partai Golkar. 

Tabel 3.5 Perolehan Suara Sahat Simanjuntak di Kota Surabaya 

Kecamatan Suara Kecamatan Suara 

Karang Piliang 147 Sukolilo 260 

Wonocolo 343 Tambaksari 290 

Rungkut 340 Simokerto 263 
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Wonokromo 367 Pabean Cantikan 347 

Tegalsari 271 Bubutan 247 

Sawahan 567 Tandes 232 

Genteng 104 Krembangan 328 

Gubeng 540 Semampir 276 

Kenjeran 193 Lakarsantri 105 

JUMLAH  = 5.220 Suara 

Sumber data : KPUD Provinsi Jawa Timur 

 Tabel diatas menunjukkan perolehan suara Sahat Simanjuntak 

yang didapatkan di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Surabaya 

sehingga mengukuhkan sebagai anggota DPRD Jawa Timur terpilih. 

Jumlah suara yang didapatkan di Kota Surabaya cukup besar selisih 

suaranya dengan yang ada Kabupaten Sidoarjo. Perolehan suara ini dapat 

dikaitkan dengan jumlah masyarakat Batak yang ada di Kota Surabaya. 

Tabel 3.6 Perolehan Suara Sahat Simanjuntak di Kabupaten Sidoarjo 

Kecamatan Suara Kecamatan Suara 

Tarik 242 Tulangan 167 

Prambon 236 Wonoayu 257 

Krembung 117 Krian 286 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

ARNOLD ANDREAS NABABAN



III-31 
 

Porong 171 Balongbend 273 

Jabon 88 Taman 378 

Tanggulangin 219 Sukodono 140 

Candi 211 Buduran 145 

Sidoarjo 427 Gedangan 301 

Sedati 265 Waru 660 

Jumlah = 4.583 Suara  

Sumber Data : KPUD Provinsi Jawa Timur 

 Tabel diatas menunjukkan perolehan suara Sahat Simanjuntak 

yang didapatkan di kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten Sidoarjo 

sehingga mengukuhkan sebagai anggota DPRD Jawa Timur terpilih. Data 

tersebut apabila disesuaikan dengan jumlah jemaat HKBP atau secara 

langsung jumlah masyarakat etnis Batak yang di Jawa Timur khususnya di 

daerah pemilihan I memiliki keselarasan yang cukup sesuai untuk 

dikatakan turut serta memilih calon legislatif etnis Batak yang maju. 

 

3.4  Keberagaman bagi Masyarakat Batak dalam Kehidupan Sosial 

Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat etnis Batak tidak selalu 

menekankan kehidupan primordial didalam setiap aspek kehidupannya termasuk 

dalam menjelaskan posisi mereka sebagai warga negara yang memiliki toleransi 
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dalam berbudaya dan membuka ruang sosialisasi kepada masyarakat dari 

kelompok lainnya. 

“…Perlu diketahui, banyak orang beranggapan bahwa HKBP 
ini adalah gereja etnis Batak, jadi dikira yang boleh gereja 
disini hanya orang-orang Batak saja. Padahal kenyataannya 
semua orang terlepas dari golongan apapun dia, kalau niatnya 
memang mau ikut Tuhan ya silahkan beribadah di HKBP. Ini 
sebagai bentuk keterbukaan kita terhadap orang diluar golongan 
kita…”53  
 

 Dalam penjelasan ini HKBP yang juga terdiri dari jemaat-jemaat yang 

mayoritas berasal dari etnis Batak ternyata tidak dapat diputuskan sebagai gereja 

etnis karena ada pemisahan antara kegiatan kelompok etnis dengan kegiatan 

rohaniah pengabaran injil sehingga setiap orang dapat beribadah di dalam gereja 

HKBP tanpa memandang individu atau kelompok berasal dari golongan mana 

saja. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat etnis Batak mampu memposisikan 

diri untuk menjadi warga negara yang menjunjung tinggi semboyan Bhinneka 

Tunggal Ika dan saat memposisikan diri untuk memiliki rasa primordial etnis 

yang juga perlu untuk dilestarikan keberadaannya. 

“…Bukan hanya karena keBatakan saya aja saya bisa jadi 
begini, tapi karena saya menjadi orang Jawa tapi tidak dengan 
meninggalkan identitas Batak saya. Kalau kita pakai pola pikir 
orang Batak, bisa gak jadi kita disini. Orang Batak itu harus 
lihat latar belakang dulu semua, ai anak ni ise ho haroa? Ah, 
boi do hita (anak siapa memang kamu? Bisa kok saya). Orang 
Batak bisa lebih baik kalau dia bergaul keluar dari orang Batak, 
Kalo dia berkomunikasi dengan orang luar Batak, brilianlah 
dia, jadilah dia, iya jadilah dia…”54  

  

                                                           
53 Dikutip melalui transkrip wawancara dengan Pdt. Butar-Butar selaku Pendeta HKBP distrik Jawa 
Timur 
54 Dikutip dari hasil transkrip wawancara dengan Sahat Simanjuntak selaku anggota DPRD 
Provinsi Jawa Timur. 31 Maret 2015 
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Sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terpilih, Sahat 

Simanjuntak yang berlatarbelakang etnis Batak mampu menempatkan diri untuk 

berbaur bersama masyarakat kelompok etnis lain bahkan dapat beradaptasi secara 

pola pikir dan tindakan sehingga dengan komunikasi yang dibangun menciptakan 

suatu hubungan diantara individu atau kelompok dan ini menjadi salah satu tolak 

ukur informan mampu terpilih sebagai salah satu anggota DPRD Jawa Timur. Hal 

ini menegaskan bahwa adanya kemampuan adaptasi dan berbaur dengan 

lingkungan yang walaupun bukan merupakan asal-usul asli dari kelompok etnis 

aslinya. Kemampuan adaptasi ini menghasilkan suatu posisi politik yang 

menguntungkan bagi kelompok etnis aslinya dan juga bagi kelompok-kelompok 

masyarakat yang ada Jawa Timur. 

“… Bisa dikatakan orang Batak itu menjunjung keberagaman 
yang ada di Indonesia. Coba fikir kalau mereka terlalu fanatik 
terhadap identitas etnisnya, saya rasa orang Batak sudah 
mampu mendirikan partai politik sendiri seperti beberapa 
kelompok-kelompok yang ada. Tapi kenyataannya kan tidak, 
orang Batak tersebar hampir di setiap partai politik yang ada, 
itu tandanya dapat diterima disemua golongan dan juga dapat 
bekerjasama…”55  

 

Dengan kemampuan adaptasi yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

etnis Batak menghasilkan penyebaran etnis Batak hampir disetiap elemen-elemen 

masyarakat Indonesia dan tidak berkumpul pada satu titik yang dapat 

memperpendek wawasan masyarakat Batak dalam menerima suatu keberagaman 

masyarakat sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia. 

                                                           
55 Dikutip dari transkrip wawancara dengan Hotman Siahaan selaku akademisi sosiolog. April 
2015 
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“…Jujur saja, saya sebagai pendeta di HKBP dan juga amang 
pendeta Siregar pada waktu pemilihan legislatif lalu memilih 
yang namanya Sahat Simanjuntak memang karena dasarnya 
ikatan primordial kita memilihnya, tetapi bukan berarti dalam 
segala aspek harus kita kedepankan terus yang namanya rasa 
primordial tersebut, kita kan bukan hidup seperti katak dalam 
tempurung jadi kita harus tahu kapan kita bisa dibilang 
primordialis dan kapan kita bicara tentang perbedaan atau 
keberagaman, kan karena kemarin pileg ada orang Batak yang 
maju jadi kalau gak kita siapa lagi yang bantu, tapi politik itu 
hanya salah satu aspek kecil saja…”56 

 

Dalam penjelasan diatas, dapat dijelaskan bahwa sebagai pendeta dan 

sekaligus individu beretnis Batak mampu membedakan ketika kapan rasa 

primordialisme tersebut muncul dan ketika menghargai keberagaman tanpa 

memandang kelompok manapun dijadikan tindakan. Adanya kontestasi politik 

pada pemilihan legislatif dapat dinilai sebagai bentuk primordial masyarakat etnis 

Batak muncul karena adanya calon legislatif yang berasal dari etnis Batak maju 

namun disisi lain tentang mengutamakan adanya keberagaman untuk saling 

menghargai diantara masyarakat Indonesia. 

 Dari beberapa pemaparan diatas dapat dijelaskan melalui teori politik 

identitas dengan pendekatan konstruksionis yaitu masyarakat etnis Batak yang ada 

di Jawa Timur dapat mengedapankan daya adaptasi sebagai individu atau 

kelompok etnis ditengah-tengah masyarakat di Jawa Timur. Konstruksionis 

menjelaskan adanya  sebuah konsep yang berevolusi atau berkembang dalam 

dimensi ruang dan waktu yang menyangkut bidang ekonomi, politik dan struktur 

sosial bahkan agama. Pandangan konstruksionis ini adalah sebagai bukti bahwa 

                                                           
56 Dikutip dari transkrip wawancara dengan Pdt. Butar-Butar selaku Pendeta HKBP Distrik Jawa 
Timur.  

12 Mei 2015 
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perbedaan etnisitas mampu dipahami dengan lebih moderat sebagai bentuk 

masyarakat yang modern. 

 

3. Interpretasi Teori 

            Kajian teoritik yang berfungsi untuk menganalisis hasil data dari 

penelitian ini adalah tentang bagaimana etnisitas tentang asal-usul suku Batak 

dapat menjadi suatu kekuatan politik dengan menggunakan teori politik identitas 

melalui 3 pendekatan menurut Joseph Rudolph. Pada awalnya John Rudolph 

menjelaskan etnisitas adalah sesuatu yang dapat didefinisikan secara luas sebagai 

suatu bentuk kesamaan genetik, ras dan bahasa serta terkadang hingga pada 

agama. Kesamaan-kesamaan inilah yang dapat dilihat oleh orang lain ataupun 

pihak luar tentang identitas etnis individu atau kelompok. Sehingga etnisitas ini 

bisa dimanfaatkan sebagai komoditas politik untuk mendapatkan posisi-posisi 

politik yang strategis dan menjadi kebanggaan etnis. 

 Pendekatan Instrumentalis 

Pendekatan instrumentalis menjelaskan bagaimana identitas etnis 

kelompok dapat digunakan sebagai alat politik oleh individu atau kelompok etnis 

tersebut dalam upaya untuk mendapatkan akses kekuasaan politik. Kekuasaan 

politik itu bisa dicapai melalui kesadaran bersama akan latarbelakang sejarah, 

prinsip budaya, rasa primordialisme yang dibangun oleh setiap anggota kelompok 

etnis dan diakomodir oleh calon pemimpin yang siap bertarung di arena politik.  

Dalam masyarakat Batak Toba memiliki suatu nilai filosofi kekerabatan 

yaitu Dalihan Na Tolu yang terdiri dari hula-hula yang merupakan kerabat 
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berdasar garis istri. Dongan sabutuha, yaitu saudara semarga atau garis kerabat 

dari laki-laki. Boru, keluarga suami yang dari saudara perempuan. Nilai filosofi 

ini menjadi suatu ajaran kultural yang mengakar di dalam masyarakat Batak dan 

menjadi salah satu nilai kultural yang dapat menggerakkan massa dalam 

kontestasi politik termasuk pada perebutan kursi anggota DPRD Jawa Timur. 

Kekerabatan ini memiliki hubungan jenjang vertikal ataupun horizontal, karena 

setiap orang batak yang sudah menikah secara otomatis akan memiliki segitiga 

dalihan na tolu yang menjangkau banyak garis marga dari anggota keluarga yang 

ada.  

Sebenarnya dapat dikatakan pada pemahaman pendekatan instrumentalis 

ini adanya suatu upaya untuk mempolitisasikan perbedaan budaya masyarakat 

Batak saat pemilihan legislatif tersebut. Namun pada kasus Pileg 2014 di Jawa 

Timur ini masyarakat Batak sebenarnya tidak memiliki tujuan untuk bersaing 

dengan etnis-etnis lain yang ada di Jawa Timur. Hal ini hanya didasari rasa 

solidaritas yang harus terjaga sebagai masyarakat perantau demi menjaga nilai-

nilai kearifan lokal dari daerah asal. Karena nilai-nilai kearifan lokal dari daerah 

asal tersebut memiliki peran yang penting dalam mendukung caleg yang berasal 

dari etnis Batak maka seringkali nilai kearifan lokal ini dipandang sebagai 

komoditas politik atau dengan cara memanipulasi nilai-nilai budaya etnis Batak 

tersebut untuk menyadarkan masyarakat Batak untuk lebih baik memilih wakil 

rakyat yang berasal dari sukunya sendiri daripada calon wakil rakyat yang berasal 

dari suku lain karena dipandang apabila berasal dari suku sendiri tentu memiliki 

ikatan emosional antara representator dengan konstituen.  
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Hegemoni nilai-nilai budaya seperti ini yang cukup menguntungkan dalam 

menarik massa pemilihan legislatif bagi etnis Batak. nilai-nilai budaya ini dapat 

memobilisasi masyarakat etnis Batak di bidang politik untuk turut serta berperan 

pada kontestasi pemilihan legislatif tahun 2014 lalu dimana satu orang anggota 

DPRD Jatim adalah berasal dari etnis Batak. Rasa primordialis terhadap etnis ini 

merupakan suatu tantangan bagi negara berkembang yang sedang menuju 

demokrasi maju. Karena sumber-sumber jati diri etnis muncul kembali sebagai 

upaya dekolonisasi kelompok masyarakat etnis yang telah lama merasa 

termarjinalkan. Terlihat ketika tokoh-tokoh masyarakat Batak di setiap punguan 

marga mengambil peran penting dalam mengkampanyekan calon legislatif etnis 

Batak yang maju dalam pemilihan legislatif 2014. Mobilisasi dilakukan dengan 

acara-acara adat yang mengundang caleg-caleg yang bertarung untuk turut serta 

dalam acara seperti contoh ketika dalam pelelangan yang secara langsung 

membantu anggaran dana punguan marga tersebut. Dari cara tersebut akan lebih 

mudah ketika caleg tersebut membutuhkan dukungan suara untuk menang tanpa 

harus perlu mengkampanyekan dirinya secara pertemuan-pertemuan kesetiap 

anggota punguan marga tersebut. Pada intinya mobilisasi massa dalam etnis ini 

melibatkan orang-orang yang memiliki posisi-posisi penting dalam kelompok 

sebagai kesempatan untuk mendapatkan ruang politik.  

Mobilisasi massa ini juga tidak hanya dilakukan melalui punguan marga 

saja tetapi juga berupaya dari institusi gereja meskipun cara yang dilakukan tidak 

serta merta menjadikan gereja sebagai sayap suatu subyek politik ataupun partai 

politik. Gereja sudah dengan jelas mengatakan posisinya berada diluar daerah 
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politik praktis namun gereja terkhsusnya HKBP tidak begitu saja membiarkan 

para caleg-caleg yang berasal dari jemaat gereja dan juga sekaligus beretnis Batak 

tidak mendapat dukungan sama sekali tetapi HKBP mengundang caleg-caleg 

beretnis Batak tersebut untuk didoakan ketika ibadah berlangsung jadi interaksi 

politik yang terjadi bukanlah interaksi politik langsun melainkan melalui interaksi 

politik yang halus demi memperoleh dukungan suara. 
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