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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara multi-etnis, dengan jumlah etnis dan sub-

etnis di Indonesia yang beraneka ragam dan tersebar di seluruh daerah di tanah 

air. Terdapat 15 etnis yang dikategorikan sebagai etnis besar di Indonesia, antara 

lain : Etnis Jawa, Etnis Sunda, Etnis Tionghoa, Etnis Melayu, Etnis Madura, Etnis 

Batak, Etnis Minangkabau, Etnis Betawi, Etnis Bugis, Etnis Banjar, Etnis Bali, 

Etnis Makassar, Etnis Papua, Etnis Sasak, Etnis Arab-Indonesia. Suatu etnis 

merujuk kepada keturunan yang sama. Hal tersebut juga kepada identitas budaya 

yang meliputi bahasa, tradisi dan pola tingkah laku. 

 Besarnya jumlah etnis di Indonesia pada hakikatnya merupakan kekuatan 

politik baru yang dapat mempengaruhi peta kekuatan politik identitas di 

Indonesia. Perjalanan reformasi selama 17 tahun telah mengantarkan Indonesia 

kepada perpolitikan yang semakin kompleks. Hal ini ditunjukkan dengan 

timbulnya suatu kekuatan politik baru yang disebut politik identitas etnis. 

Sebelum reformasi, kekuatan politik identitas di Indonesia hanya berkutat tentang 

identitas agama semata. Namun, sesuai perkembangan zaman, politik identitas 

berkembang merambah ke sub-sub identitas lain seperti identitas etnis. 

 Era reformasi membuka ruang politik kepada setiap lapisan masyarakat 

yang melintasi batas-batas identitas yang fundamental di Indonesia. Melihat 

Indonesia adalah sebuah negara pluralis dengan berbagai etnis kelompok yang 
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bersama-sama membentuk negara Indonesia. Seiring dengan perkembangan 

zaman, politik Indonesia terlebih dalam demokrasi modern yang 

diimplementasikan sekitar 18 tahun yang lalu mengarahkan beragam etnis di 

Indonesia membentuk suatu kekuatan baru yang disebut dengan “Politik 

Identitas”. Ada tiga landasan dasar berfikir mengapa etnis dapat menjadi sebuah 

kekuatan politik, pertama adalah tentang sistem demokrasi. Penelitian Francis 

Fukuyama1  mengungkapkan bahwa hampir semua Negara di dunia akan 

mengakui bahwa dirinya sebagai sebuah negara demokrasi. Karena di era modern 

ini suatu negara akan merasa tidak percaya diri apabila negara tersebut dikatakan 

bukan sebagai negara demokrasi. Yang kedua adalah identitas, berbicara tentang 

identitas yaitu ada suatu penegasan yang membedakan manusia yang satu dengan 

manusia yang lainnya yang dapat dilihat dari perbedaan etnis, agama dan asal-usul 

wilayah. Lalu yang ketiga adalah elite politik, berbicara tentang elite berarti 

merujuk tentang struktur sosial masyarakat yang posisinya lebih tinggi dan 

biasanya merupakan kelompok minoritas dalam masyarakat yang memiliki 

pengaruh lebih besar daripada kebanyakan masyarakat lainnya, peran elit dalam 

hubungannya pada etnis adalah elite dapat menjadi representator kelompok etnis 

tersebut sebagai upaya untuk memperjuangkan kepentingan golongan. Dari ketiga 

landasan yang dapat menjelaskan tentang munculnya politik identitas di era 

demokrasi ini menjadikan masyarakat suatu etnis untuk dapat menyikapi 

perubahan politik yang sedang berkembang. 

                                                           
1 Fukuyama dalam Thomas Meyer. 2004. Politik Identitas : Tantangan Terhadap 
Fundamentalisme Modern (Terj). FES. Jakarta 
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 Etnisitas dalam konteks identitas memunculkan pengakuan tentang suatu 

eksistensi, hal ini disebabkan oleh struktur sosial menjadi budaya yang 

berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat yang berada dalam struktur 

masyarakat itu sendiri. Contohnya, di Jawa Timur dengan struktur sosial dan 

budaya yang lebih dominan adalah etnis Jawa hal ini menyebabkan etnis-etnis di 

luar etnis Jawa yang tinggal di Jawa Timur akan mengikuti pola budaya yang ada 

pada etnis Jawa. Maka untuk menjaga keberadaan budaya pada etnis di luar etnis 

Jawa yang ada di Jawa Timur diperlukan adanya suatu komunitas yang nantinya 

dalam komunitas tersebut menciptakan elite-elite etnis. 

 Politisasi etnis dalam era demokrasi ini terjadi di berbagai wilayah di 

Indonesia ketika dalam ajang pemilihan legislatif. Hal ini disebabkan adanya 

berbagai macam kelompok-kelompok etnis di dalam suatu daerah sehingga 

kelompok etnis ini dapat dijadikan sebuah komoditas politik dalam upaya 

pemenangan partai atau calon legislatif. Terdapat beberapa faktor yang dapat 

digunakan untuk mempengaruhi preferensi pemilih terhadap calon legislatif 

tersebut. Salah satu faktor tersebut adalah etnis yang dianggap sebagai faktor 

penting dalam mempengaruhi preferensi pemilih di Indonesia. Hal ini lah yang 

kemudian dimanfaatkan oleh calon-calon anggota legislatif sebagai upaya untuk 

mendapatkan kursi di DPR dan juga sebagai upaya untuk menunjukkan eksistensi 

tentang kehidupan sosial politik masyarakat kelompok etnis. 

 Hal ini merupakan salah satu dampak dari masifnya upaya demokratisasi 

sistem politik Indonesia melalui penerapan sistem pemilu yang memunculkan 

varian baru politik kepentingan yaitu etnisitas. Dalam banyak kasus dominasi 
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etnis mayoritas menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi politik yang ada. 

Sehingga politik hanya bisa dikonsumsi dan dinikmati oleh kalangan etnis 

mayoritas saja. Seperti contoh saat sejumlah calon legislatif etnis Batak di Riau 

meminta restu kepada Ikatan Keluarga Batak Riau (IKBR), melalui IKBR 

masyarakat etnis Batak di Himbau untuk menyalurkan hak politiknya pada 

pemilihan legislatif pada tanggal 9 April 2014 lalu. Hal ini disebabkan karena 

wakil rakyat harus dikenali dari latarbelakang dahulu dan rasa solidaritas sesama 

darah batak agar para wakil rakyat yang dipilih dapat memperjuangkan hak-hak 

para konstituennya.2 

 Contoh lain yang terkait dengan pencalonan anggota DPRD melalui 

solidaritas etnis juga terjadi di Pontianak. Calon legislatif etnis Tionghoa di 

Pontianak juga diharapakan mampu memperjuangkan dan menyuarakan aspirasi 

masyarakat khususnya warga Tionghoa. Hal ini disampaikan agar anggota 

legislatif baik ditingkat di DPRD dan DPR RI memiliki makna dan manfaat bagi 

warga, khususnya warga Tionghoa, hal ini disampaikan Djisin Sen ketua Majelis 

Adat Budaya Tionghoa (MABT) Pontianak. 3 

 Hal senada juga dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh 

Gazalirrahman4  yang fokus pada pemilihan kepala daerah terkait pemanfaatan 

identitas terletak di Kabupaten Barito Timur saat diadakan pemilu kepala daerah 

yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2008. Mayoritas penduduk Barito Timur 

beragama Islam dan Kristen serta etnis mayoritas adalah Dayak dan Banjar, oleh 
                                                           
2 http//.riauterkini.com/politik.php/sejumlahcalegbatak (diakses pada 24 Februari 2015) 
3 http//.beritasatu.com/majelis-adat-budaya-tionghoa-di-kalbar (diakses pada 24 Februari 2015) 
4 Gazalirrahman dalam Widya Setyanto. Politik Identitas: “Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space 

dalam dinamika Politik di Indonesia dan Asia Tenggara. Persemaian Cinta Kemanusiaan 
(Percik). Salatiga 
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karena itu dalam pemilihan kepala daerah tersebut muncul 3 pasangan yang 

bersaing yaitu : pasangan Drs. Haji Zain Alkim (beragam islam) dengan Yuren S. 

Bahat (Beragama Kristen) yang memperoleh 24.268, pasangan kedua Ampera Y. 

Mebas (beragama Kristen) dengan Edi Soeharto (beragama Islam) yang 

mendapatkan suara 22.952, dan pasangan yang ketiga adalah pasangan Redi 

Saputera (beragama Kristen) dan Abed Nego (beragama Kristen) yang 

memperoleh suara paling sedikit. Bagaimana pemanfaatan identitas etnis, agama, 

dan kewilayahan dalam pemilihan kepala daerah ini menjadi sebuah isu yang 

menyebar dalam masyarakat menjelang pemungutan suara dilaksanakan. 

Kandidat-kandidat kepala daerah ini selain harus memiliki popularitas dan dana 

juga harus paham bagaimana memanfaatkan ketiga isu tersebut. Sebagian besar 

masyarakat di Barito Timur ini memandang tentang beragama apa, etnisnya apa, 

dan dari mana asalnya, sedangkan visi misi lebih kepada need service bagi 

pasangan calon untuk memenuhi prosedur. Kenapa pasangan ketiga ini semuanya 

beragama Kristen? Hal ini adalah strategi politik yang diterapkan untuk memecah 

suara dari pasangan nomor dua, oleh karena itu dipilihlah kedua-duanya beragama 

Kristen. Persaingan sebenarnya hanya terjadi pada kandidat nomor urut 1 (satu) 

dengan 2 (dua) yang terlihat adalah persaingan antara Islam dan Kristen. Hal ini 

terlihat bagaimana kedua pasang calon ini selalu memanfaatkan moment-moment 

kegiatan keagmaan. Zain sebagai calon bupati yang bukan asli keturunan suku 

Dayak Manyan berhasil memobilisasi para Damang untuk menganugerahkan 

gelar Dammung Madurahu Raden Ngukir Bannung yaitu gelar kehormatan bagi 

etnis Dayak Manyan. Sedangkan pasangan nomor 2 (dua) yaitu Ampera Y. Mebas 
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yang berasal dari suku alsi Daya Manyan selalu membangun sentiment bahwa 

orang Dayak Manyan selalu menjadi budak di daerahnya. Hal ini dimaksudkan 

untuk membangun sentiment dari masyarakat Dayak Manyan bahwa selama ini 

selalu dipimpin oleh orang lain. 

 Hasilnya adalah Zain-Yuren berhasil keluar sebagai pemenang di enam 

daerah kecamatan sedangkan Ampera-Edi menang menang di empat daerah. 

Kemenangan dan persaingan ini sebenarnya adalah persaingan antar agama dan 

etnis yang dimobilisasi para kandidat sebagai senjatanya jadi dalam masyarakat 

sendiri kesadaran politik masih sangat rendah lebih dititikberatkan pada latar 

belakang identitas calon bupati dan wakilnya yang diharapkan masyarakat dapat 

menjaga nilai-nilai adat-istiadat dan kondisi keagamaan mayoritas di Barito 

Timur. Sehingga dalam kasus pemilihan kepala daerah di Barito Timur ini adanya 

kekuatan etnisitas dan pemanfaatan etnisitas tersebut dalam perebutan kekuasaan. 

Berangkat dari latarbelakang masalah diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang mencoba untuk menjelaskan dan menganalisa 

bagaimana ikatan etnis dapat dijadikan sebagai kekuatan politik dalam kontestasi 

politik di pemilihan legislatif 2014 untuk pemilihan anggota dewan perwakilan 

rakyat tingkat 1 (satu) di Provinsi Jawa Timur. Dimana adanya kelompok 

masyarakat etnis Batak di provinsi Jawa Timur memiliki perkumpulan-

perkumpulan marga serta adanya gereja Huria Kristen Batak Protestan yang 

dijadikan lembaga dalam upaya menjaga nilai-nilai budaya etnis Batak di tanah 

perantauan serta adanya salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang 

berasal dari etnis Batak yang dinilai oleh berbagai kalangan masyarakat bahwa 
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suara terbesar dalam pemilihan legislatif diperoleh melalui kelompok etnis Batak 

dan dewan-dewan gereja yang kemudian dianggap sebagai legislator yang 

mewakili kelompok identitas etnis tersebut. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan gambaran dari isi pokok yang dibahas 

dalam penelitian. Dan rumusan masalah berfungsi untuk menegaskan hal-hal 

utama dari suatu masalah serta rumusan-rumusan yang menjadi tolak ukur 

pencarian data. Oleh karena itu berdasarkan dari latar belakang yang telah 

diuraikan, maka masalah pokok yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana solidaritas etnis masyarakat Batak menjadi suatu kekuatan 

politik dalam pemilihan legislatif DPRD Jawa Timur  tahun 2014? 

2. Bagaimana anggota DPRD Jawa Timur yang beretnis Batak menetapkan 

basis massa dan memperoleh dukungan dalam Pemilihan Legislatif tahun 

2014? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pemaparan dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini secara spesifik adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan bagaimana peran identitas etnis menjadi suatu kekuatan 

politik dan basis massa yang dapat menentukan dukungan masyarakat 

etnis terhadap seorang calon legislatif yang berasal dari etnis yang sama 
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dengan pemilih di Provinsi Jawa Timur dalam Pemlihan Legislatif tahun 

2014. 

2. Untuk menganalisa apa yang menjadi dasar terciptanya kekuatan politik 

dan basis massa tersebut. 

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana proses pembentukan 

kekuatan politik dan basis massa itu menjadi sebuah pola yang dapat 

dilembagakan dalam upaya dukungan terhadap calon anggota legislatif 

yang berasal dari etnis tersebut. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian yang berjudul Etnisitas dan Basis Massa Anggota DPRD 

Jawa TImur Pada Pemilihan Legislatif 2014 ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya perbendaharaan 

keilmuan bagi kalangan akademisi yang tertarik untuk mengkaji 

keterkaitan identitas etnis terhadap politik yang nantinya dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan 

atau referensi yang berguna bagi kegiatan penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pedoman bagi para aktor politik praktis dalam ranah perpolitikan nasional 

maupun lokal dan juga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penulis 
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dan semua kalangan yang membutuhkan informasi mengenai karakter dan 

budaya politik masyarakat etnis Batak di Jawa Timur. Serta dapat menjadi 

referensi bagi para wakil rakyat sebagai pembelajaran untuk dapat 

mementingkan aspirasi dan hak seluruh masyarakat tanpa memandang 

etnis tertentu. 

 

1.5. Kerangka Teori 

1.5.1. Politik Etnisitas 

 Di era modern saat ini, etnisitas menjadi aspek penting dalam 

dunia perpolitikkan khususnya di Indonesia. Hal ke-etnisitasan ini muncul 

dikarenakan sebuah gagasan yang membedakan setiap manusia melalui 

asal-usul keberadaan manusia tersebut terkait teritorial, sejarah dan ciri 

fisik serta karakteristik budaya. Penjelasan tersebut sebagai hasil dari 

proses hubungan, bukan karena proses isolasi tetapi merupakan sesuatu 

yang terjadi secara natural atau mengikuti aturan hukum Tuhan, jika tidak 

ada pembedaan anatara orang dalam dan orang luar maka etnisitas tidak 

akan ada dalam masyarakat bangsa. 

  Menurut Joseph Rudolph,5 etnisitas sebagai satu karakter yang 

ditentukan oleh karakteristik tubuh yang apabila menampilkan diri dalam 

aktivitas-aktivitas politik akan relevan untuk dianalisis. Etnik atau yang 

dalam bahasa aslinya “Ethnos”dalam budaya Yunani suatu pengertian 

                                                           
5 Joseph Rudolph. 2006. Politics and Ethnicity: A Comparative Study. Palgrave Macmillan. New 
York. 
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yang identik dengan dasar geografis dalam suatu batas-batas wilayah 

dengan sistem politik tertentu. . Hal ini telah menjadi suatu predikat 

terhadap identitas seseorang atau kelompok atas individu-individu yang 

menyatukan diri dalam kolektivitas. 

Dalam upaya menjelaskan fenomena yang terjadi dalam politik 

identitas masyarakat Indonesia dewasa ini. Pembedaan politik identitas 

dalam konteks etnis adalah suatu pembahasan yang dikotomis oposional 

yang menciptakan konsep “aku-kamu”, “kami-mereka”. Dikotomis 

oposisional ini menimbulkan suatu interaksi antagonisme dalam hubungan 

antar etnis yang ada. Beberapa kasus yang terjadi hampir di setiap negara 

yang kaya akan identitas etnis, multikultur, multiras dan multi agama serta 

pluralitas yang sejauh ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar 

dalam pengetahuan ilmu politik. Masyarakat Indonesia yang kaya akan 

identitas dasar kelompok etnis menimbulkan suatu situasi yang harus 

ditanggapi dengan serius karena rawan akan konflik horizontal sehingga 

harus adanya upaya membangun budaya toleransi dalam interaksi politik 

dengan tujuan untuk memperkuat kekayaan pluralistik jika tidak ingin 

tercerai-beraikan dalam keping-keping wilayah negara yang lebih kecil 

seperti yang terjadi di negara Uni Soviet dan Yugoslavia.  

 Identitas etnis adalah suatu yang membedakan individu atau 

kelompok dengan individu atau kelompok lainnya dan merupakan ciri 

khas tersendiri baik dalam bentuk pola perilaku, tutur kata ataupun ciri-ciri 

fisik yang sebagian besar identitas itu tercipta sejak individu itu dilahirkan. 
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Politik Identitas etnis adalah kehidupan kultural dan akar sejarah yang 

terintegrasi pada proses politik, ikatan sosial keagamaan dan unsur 

kekeluargaan bahasa yang terkait pada budaya dan etnis menyatakan 

bahwa primordialisme individu atau kelompok tidak dapat dihilangkan 

tetapi diakomodir dalam ruang publik dengan asumsi untuk dapat saling 

menghormati, melalui akar sejarah yang sama Dalam proses politik, 

identitas etnis ini dapat memobilisasi dukungan yang dilakukan oleh elite 

dalam upaya memperoleh kekuasaan politik atau yang dapat dipandang 

melalui perspektif instrumentalis. 

 Pemaknaan tentang adanya peran politik identitas etnis sebagai 

sumber dan saran politik yang terlibat dalam perebutan atau 

mempertahankan kekuasaan politik sangat memiliki kesempatan yang 

besar dan kian mengemuka dalam praktek politik sehari-hari. Oleh sebab 

itu banyak sekali para ilmuan sosial politik yang terlibat dan mendalami 

wacana politik identitas etnis di era modern ini untuk menafsirkan 

kembali dengan sederhana bagaimana proses politik yang menjurus pada 

etnisitas ini beroperasional. 

  Pertama dalam upaya menjelaskan politik identitas etnis terlebih 

dahulu memberikan definisi tentang dasar politik identitas, Donald L 

Morowtz pakar politik dari Universitas Duke, mendefinisikan politik 

identitas itu sebagai berikut :  

“Politik identitas adalah pemberian garis yang tegas untuk 
menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang 
akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut 
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tampak tidak dapat diubah, maka status sebagai anggota 
bukan anggota dengan serta tampak bersifat permanen”.6 

 

 Dengan adanya modal yang bersumber dari kesamaan latar 

belakang etnis tersebut yang membentuk sesuatu yang dinamakan sebagai 

kekuatan politik identitas etnis maka biasanya para pemimpin atau tokoh 

dalam suatu komunitas etnis menggunakan retorika politik dengan 

sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka 

bagi “orang yang bukan berasal dari garis keturunan” yang harus 

melepaskan kekuasaan. Jadi sederhananya politik identitas sekedar untuk 

dijadikan alat untuk memanipulasi atau memobilisasi kelompok demi 

menggalang kekuatan politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan 

politik. 

 Dewasa ini kekuatan etnisitas telah menjadi aspek yang penting 

dalam hubungan dan proses politik. Pada dasarnya, politik identitas 

dengan varian etnis ini muncul karena menyangkut gagasan tentang 

pembedaan individu atau kelompok dengan individu atau kelompok 

lainnya. Karakteristik yang melekat pada suatu kelompok etnis tersebut 

adaah tumbuhnya sense of community diantara setiap anggota sehingga 

terjalin hubungan kekerabatan yang kental.  

 Dengan cara pemahaman tersebut seorang peneliti politik identitas 

etnis Klaus Van Boyne7 membagi perkembangan politik identitas ke 

                                                           
6   Donald Morowtz dalam Abdilah, Ubed S. 2002. Politik Identitas Etnis : Pergulatan Tanda Tanpa 
Identitas.  Yayasan Indonesiatera. Magelang. Hal. 25 
7 Klaus Van Boyne, dalam Abdillah, Ubed S, 2002. Politik Identitas Etnis : Pergulatan Tanda Tanpa 

Identitas. Yayasan Indonesiatera. Magelang. Hal. 17 
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dalam 3 tahap yaitu, Tahap pertama, pada perkembangan politik 

Pramodern dimana situasi perpecahan fundamental kelompok-kelompok 

kesukuan dan kebangsaan menjadi suatu kelompok sosial politik yang 

menyeluruh. Mobilisasi kelompok dilakukan dengan pembawaan 

ideologis dan diprakarsai oleh para pemimpin dengan tujuan adalah 

melakukan perebutan kekuasaan dari suatu penguasa ke penguasa yang 

baru. 

  Tahap kedua, yaitu era modern dengan adanya pendekatan 

kondisional yang membutuhkan sumber-sumber untuk dimobilisasi 

sehingga terjadi keseimbangan dari atas sampai ke bawah dalam 

memobilisasi dan adanya partisipasi dengan tujuan untuk mendapatkan 

distribusi kekuasaan sebagai simbolik eksistensi keberadaan kelompok.  

 Tahap ketiga, postmodern, munculnya gerakan politik identitas itu 

berasal dari dinamika identitas etnis yang berkembang menjadi kekuatan 

politik. Dalam tahap ini muncul berbagai protes tentang adanya 

kesempatan individual yang mengakibatkan tidak ada satupun kelompok 

etnis yang mendominasi. Hal ini terjadi karena munculnya kesadaran 

berdasarkan otonomi terhadap individu yang tidak perlu mewakili 

kelompok etnis tertentu. Ada tiga karakteristik yang melekat pada politik 

identitas, yakni; Politik Identitas etnis pada dasarnya membangun 

kembali prinsip yang mereka tolak dan membangun suatu teori yang 

mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai penyusun perbedaan-

perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupannya. Ketika kekuasaan 
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tidak dapat ditaklukan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai 

tujuan kelompok, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan 

keluar. 

 Untuk menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana pengaruh 

politik identitas etnis dalam proses politik dan juga dapat dimobilisasi 

menjadi suatu kekuatan politik dapat dijelaskan kerangka teori yang 

dikemukakan oleh Joseph Rudolph dalam bukunya yang berjudul 

“Politics and Ethnicity : A Comparative Study”.8  Joseph Rudolph 

membagi teori politik identitas etnis dalam tiga pendekatan tersebut 

adalah politik identitas etnis melalui pendekatan instrumentalis, politik 

identitas etnis melalui pendekatan strukturalis dan politik identitas etnis 

melalui pendekatan konstruksionis.  

 Dalam penelitian ini teori politik identitas etnis dikaji melalui 

pendekatan instrumentalis untuk berfokus pada identitas etnis yang 

digunakan sebagai alat politik dengan kesamaan model oleh individu atau 

kelompok etnis untuk kepentingan agenda etnis tersebut. Dalam 

pendekatan instrumentalis ini ada penekanan pada pemimpin politik yang 

bisa juga menjadi seorang pengusaha politik yang mampu menghasut atau 

memanipulasi nilai-nilai budaya etnis untuk memobilisasi komunitas 

karena merujuk pada identitas etnis yang laten atau yang terlupakan dari 

etnis mayoritas lainnya yang diakibatkan karena adanya penolakan dari 

lingkungan. Mobilisasi etnis dan konflik dibeberapa poin dalam waktu 

                                                           
8  Joseph Rudolph. 2006. Politics and Ethnicity: A Comparative Study. Palgrave Macmillan. New 
York. 
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dan area dari dunia ketiga multietnis kontemporer. Para politisi yang 

memiliki kesempatan untuk memanipulasi sumber-sumber etnis dapat 

dikatakan sebagai hal yang lazim didalam dunia ketiga. Hal ini sebagai 

kelanjutan dari dekolonisasi pertama yang kemudian rezim yang 

selanjutnya berkuasa mengalami kejatuhan karena gagal mewakili para 

kelompok kepentingan sehingga memiliki kesempatan untuk 

mengeksploitasi isu etnis menjadi rasa permusuhan untuk kepentingan 

pribadi atau kelompok etnisnya. Hal ini juga terjadi dalam dunia post 

komunis dimana kejatuhan komunisme memberikan ruang bagi politisi 

dalam negara multinasional sebuah lahan politik terbuka melalui 

pengorganisasian partai-partai politik sebagai bentuk protes etnis-etnis 

minoritas.9 

 Jadi secara gambaran umum yang melatarbelakangi politik 

identitas etnis adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-

kepentingan dari anggota suatu kumpulan karena memiliki kesamaan 

identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, 

atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik 

perbedaan. Kemunculan politik identitas merupakan respon terhadap 

pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang seringkali diterapkan secara tidak 

adil. Lebih lanjut dikatakannya bahwa secara konkret, kehadiran politik 

identitas sengaja dijalankan kumpulan- kumpulan masyarakat yang 

mengalami marginalisasi. Hak-hak politik serta kebebasan untuk 

                                                           
9 Spira, 1993. Nationalism and Ethnicity Terminologies. Madison : University of Winconsin. Hal. 
112 
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berkeyakinan mereka selama ini mendapatkan hambatan yang sangat 

signifikan. 

 Politik identitas etnis ini terkait dengan upaya-upaya mulai sekedar 

penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas 

distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling 

fundamental, yaitu penentuan nasib sendiri atas asas keprimordialan. 

Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin  pada upaya 

memasukkan nilai-nilai kedalam peraturan daerah, keinginan menerapkan 

otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatis. Sementara 

dalam konteks keagamaan, politik identitas terefleksikan dari beragam 

upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan 

kebijakan, termasuk menggejalanya peraturan daerah tentang syariah, 

mahupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu. 

Secara teoritis munculnya politik identitas merupakan fenomena yang 

disebabkan oleh banyaknya faktor seperti :  aspek struktural berupa 

disparitas ekonomi masa lalu dan juga masih berlanjutnya kesulitan 

ekonomi sehingga hari  ini yang telah memberikan alasan pembenaran 

upaya pemisahan diri sebuah kumpulan primordial yang bertautan dengan 

aspek keterwakilan politik dan institusional. 

 Politik identitas etnis ialah sebuah ciri khas yang terjadi dan 

berkembang pada negara dan masyarakat modern didalam negara 

demokratis. Hubungan politik identitas atau yang lebih dikuhususkan lagi 

pada etnis dan agama dengan pendekatan instrumentalis ialah dalam 
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meraih kekuasaan politik ataupun birokrasi. Etnis atau agama sangat jelas 

memiliki peran yang dominan bagi masyarakat dalam menjatuhkan pilihan 

politik atas dasar kepentingan kesamaan etnis dan agama yang 

memunculkan pola kekeluargaan atau primordialisme. Politik etnis 

tumbuh atas kesadaran yang mengidentikkan individu kedalam suatu 

kelompok atau golongan etnis tertentu, kemudian akibat dari kesadaran 

pembedaan kelompok satu dengan kelompok lainnya ini memunculkan 

solidaritas kelompok. 

 Politik identitas etnis juga merupakan bagian kelompok yang 

muncul dari masyarakat suatu negara yang bersifat multikultur sehingga 

keanekaragaman yang ada dalam masyarakat bangsa mengakibatkan 

adanya tuntutan atas pengakuan identitas tersebut demi menjaga 

kelestarian budaya etnis tersebut. Politik identitas etnis terbingkai juga 

dalam pandangan multikulturalisme untuk mengkaji lebih jauh tentang 

relevansinya multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia yang 

memiliki keanekaragaman budaya. Dari problema yang dihadapi bangsa 

Indonesia tidak hanya tentang polietnisitas tetapi juga termasuk 

multinasionalitas maka dari itu pemahaman masyarakat tentang 

multikulturalisme. Multikulturalisme sebagai paying besar dari teori 

politik identitas etnis mampu menjelaskan tentang bagaimana kondisi 

polietnis menjadi suatu kekuatan politik diantara keberadaan etnis-etnis 

lainnya. Dari pembedahan tentang kajian etnisitas dalam masyarakat 
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multikultural dapat membuat suatu pemahaman penting demi menjaga 

keutuhan bangsa dan negara. 

 

1.6. Konseptualisasi 

1.6.1 Etnis 

 Sebagai permulaan, identitas kelompok dasar itu terdiri dari 

anugerah dan pengenalan diri setiap individu, bersama-sama orang lain 

yang diperolehnya sejak lahir, didalam keluarga tempat ia dilahirkan pada 

saat itu dan ditempat itu juga. Tubuh, warna kulit, susunan rambut, roman 

wajah bahkan sifat-sifat yang diperoleh melalui keturunan semuanya itu 

merupakan identitas bawaaan melalui proses seleksi dalam waktu panjang. 

Identitas dan sifat-sifat tersebut didapat sejak manusia bayi, ketika seorang 

bayi menarik nafasnya yang pertama, mendengar suara yang pertama, 

merasakan sentuhan yang pertama, bayi baru itu mulai sadar dengan 

segala sesuatu yang menantinya didalam keluarga itu.10 

 Sebagai kelanjutan dari bentuk karakteristik fisiknya, bayi itu 

dilahirkan disuatu tempat, tempat kelahirannya, dan keadaan tempat itu 

sendiri dimana pada umumnya berhubungan langsung dengan 

pembentukan, pandangan dan cara hidup bayi baru itu, sejak hari pertama 

ia dilahirkan. Bayi itu kemudian diberi sebuah nama, nama pribadi, nama 

keluarga, nama kelompok yang merupakan simbol pertama untuk anak 

baru yang menggunakan bahasa yang akan dipakainya untuk menemukan 

                                                           
10 Harold S. Isaacs, 1993. Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis : Identitas Kelompok dan 

Perubahan Politik. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta 
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dunianya. Sejak saat itu sudah merupakan sebuah produk dari sejarah dan 

asal-usul, yang mana, karena dilahirkan didalam suatu keluarga, ditempat 

dan diwaktu itu ia telah menjadi seorang pewaris. Secara otomatis ia akan 

mewarnai agama yang dianut keluarganya, dan kelompoknya dan ia 

sekaligus diakui menjadi pewaris nasionalitas atau kondisi lain yang 

bersifat nasional, regional, atau hubungan kelompok yang dimiliki oleh 

masyarakat disitu.  

 Anggota baru kelompok itu tidak hanya mewarisi kondisi-kondisi 

status dan kondisi warisan yang telah terjadi atau yang belum terjadi, hak 

milik atau kekayaan orang tuanyadan kedudukan relatif didalam kelompok 

yang lebih besar tetapi juga semua keaaan sosial-politik dan ekonomi yang 

menyangkut keluarga dan kelompok itu, dengan pembentukan pribadi 

perseorangan dan penyebab keberhasilan kehidupannya. Dari semua itu 

yang paling menentukan adalah kondisi politik yang dimiliki oleh identitas 

kelompok itu, ukuran kekuatan dan kelemahan yang melekat didalamnya. 

Demikianlah bagian-bagian yang membangun identitas kelompok dasar. 

Bagaimana hal-hal tersebut dilihat dan dirasakan telah menghasilkan 

hakikat dari beberapa hal yang kita kenal sebagai sejarah, cerita-certia 

mitologi, cerita rakyat, seni, kesusasteraan, kepercayaan dan praktik-

praktik keagamaan. Hal-hal inilah yang dijunjung tinggi dan menjadi 

pujaan dari semua suku. 

 Tubuh itu merupakan unsur pokok yang paling jelas terlihat, 

dimana identitas itu dibuat. Tubuh merupakan unsur biologi yang tidak 
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bisa dibantah, diperoleh sebagai sifat warisan yang paling penting melalui 

kejadian. Primer sebagaimana bentuknya, semua unsur yang lain yang 

mencakup dalam pembentukan identitas kelompok bisa diubah. Seseorang 

bisa saja mengubah namanya, mengadaptasi bahasa baru, 

mengesampingkan atau menutupi asal-usulnya, tidak mempedulikan atau 

memperbaiki sejarah hidupnya, meninggalkan agama atau kepercayaan 

nenek moyangnya, atau berganti agama yang lain, menerima asal-usul 

yang berbeda, merangkul adat-istiadat, etika, filosofi, cara hidup yang 

baru. Namun tidak banyak yang bisa ia lakukan untuk mengubah 

tubuhnya. Lebih dari itu, ciri khas fisik berfungsi sebagai tanda identitas 

yang seketika itu menegaskan siapa “kita” dan “siapa” mereka, dan 

sekaligus menerbitkan solidaritas atau permusuhan sebagaimana kasus itu 

adanya. Disamping sebagai pengenal identitas dalam demikian banyak 

kelompok, namun bagi semua kelompok itu tubuh merupakan basis utama 

untuk standar keindahan, subyek utama seni dalam kebanyakan peradaban. 

Peranan ciri-ciri khas yang terkandung pada identitas kelompok terus 

meluas dengan cara yang kritis sampai ketempat asal, negeri dan tanah air, 

darimana kelompok itu berasal, dilihat dari segi literal, sejarah dan mitos. 

 Warna kulit dan bentuk fisik sangat menentukan dalam 

pembentukan setiap identitas kelompok dasar dan dengan visibilitas yang 

tinggi dalam hubungan diantara kelompok itu, orang telah memakai tanda-

tanda primer ini yang dinamakan “ras” sebagai dasar untuk rasa harga diri 

mereka atau sebagai dasar karena tidak memiliki identitas tertentu. Karena 
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tubuh merupakan bentuk yang paling primordial dari identitas kelompok 

dasar, maka sanksi dan pantangan yang luarbiasa dari identitas kelompok 

biasanya adalah mencegah hubungan dengan suku lain atau perkawinan 

campuran yang bisa mencemarkan kesamaan bentuk fisik mereka 

“kemurnian” adalah dalih yang biasa dipakai, dimana didalamnya 

terkandung perasaan yang kuat tentang adanya kontaminasi pada 

percampuran antara fisik dari kelompok yang satu dengan fisik kelompok 

lain. 

 Nama itu sebenarnya paling sederhana, lebih harafiah dan paling 

nyata dari semua simbol identitas. Nama-nama pribadi atau perorangan 

biasanya juga menjadi tanda dari identitas kelompok dasar. Agar jelas, 

nama pribadi pada dasarnya tetap merupakan simbol dari orang yang 

menyandangnya. Nama, seperti halnya norma-norma sosial lainnya, perlu 

adanya jaminan, minimal sikap kepribadian yang diperlukan oleh setiap 

individu dalam lingkungannya. Meskipun tampaknya nama-nama itu 

bersifat pribadi, namun nama itu pada hakikatnya merupakan nama 

kelompok juga yaitu nama keluarga yang membawa serta semua persatuan 

yang menyangkut bahasa dan tradisi darimana nama-nama itu berasal 

sehingga orang yang memiliki nama tahu darimana asalnya dan jatidirinya. 

 Bahasa yang pertama dipelajari adalah bahasa ibu yang terus 

terbawa dan memberi sumbangan dalam pembentukan diri dan 

pengembangan kepribadian individu. Bahasa adalah pintu untuk untuk 

masuk ke setiap aspek kehidupan. “Setiap penggunaan jenis bahasa 
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mempunyai kepentingan khusus untuk menemukan identitas dan 

kemahiran berbicara merupakan faktor utama dalam membantu seorang 

anak untuk mengetahui siapa dirinya”. Bahasa ibu berperan 

menghubungkan si anak kepada alam semesta. Dengan demikian bahasa 

yang didapat seorang individu baru akan mengatakan kemampuan tunggal 

yang paling menentukan dirrinya sendiri, keluarganya, jenis 

kepribadiannya, kebudayaannya dan pandangannya terhadap dunia. 

Menurut Benjamin Lee Whorf,11 “Bahasa bukan hanya merupakan sebuah 

alat reproduksi untuk menyuarakan kembali gagasan-gagasan, namun 

justru bahasa itu sendirilah yang menjadi pembuat gagasan, program dan 

panduan aktivitas mental individu, untuk menganalisa kesan dan untuk 

sintesis kemampuan mentalnya. Manusia tidak hidup sendirian didalam 

dunia yang obyektif ini, juga didalam aktivitas sosial dalam pengertian 

yang lazim dimengerti sehingga sangat tergantung pada bahasa yang 

menjadi media ekspresi dalam masyarakat. Keanekaragaman dan 

kerumitan bahasa dalam aspek kehidupan politik sekarang ini cukup 

terlukiskan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh para sarjana, untuk 

membuat “tipologi” yang diperlukan untuk menggambarkan situasi ini, 

dalam bentuk atau model yang masuk akal dan berkaitan. Singkatnya, 

bahasa penting sekali bagi setiap individu untuk melihat dunia, bahasa 

merupakan unsur yang kritis didalam pembuatan identitas kelompok dasar 

dari setiap individu. Dengan berbagai cara bahasa memainkan peranan 

                                                           
11 Lee Whorf dalam ibid 
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penting, suatu variasi yang mengagumkan dan kini terlihat di setiap sudut 

dunia, diantara kelompok, suku, bangsa dan kebudayaan mencoba 

mengubah diri mereka ke dalam pola-pola jati diri baru dan berhubungan 

antara yang satu dengan lainnya.  

 Kepercayaan bagian yang menyertai setiap orang dari masa lalu, 

ialah  juga “kepercayaan”. Agama itu datang dengan berbagai nama dan 

bentuk, namun agama sebenarnya berhubungan dengan kepercayaan 

kepada dewa didalam suatu bentuk gaib,yang menguasai bumi dan 

mengatur nasib semua yang hidup didalamnya. Beberapa kepercayaan 

semacam itu disertai dengan peraturan-peraturan, upacara dan praktik 

merupakan bagian dari kebudayaan manusia yang diketahui semenjak 

masa lampau. Untuk memastikan kasus-kasus konflik identitas kelompok 

dengan keyakinan bahwa agama dapat dikatakan memainkan peranan 

utama maka dilihat dari peranan sekeliling bahwa agama selalu tampil 

sebagai bagian dari berbagai masalah yang rumit dan merupakan salah 

satu tekanan silang yang harus dialami dalam setiap kejadian kelompok 

identitas. Di Amerika Serikat, orang-orang kulit hitam Kristen terlibat 

dalam konflik yang keras dengan kelompok Kristen yang berkulit putih 

tentang status mereka sebagai orang kulit hitam. Di India, Hindu dan 

Muslim melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap satu sama lain, 

dan juga pecah dalam kelompokk-kelompok dan golongan diantara 

mereka sendiri. Hingga sekarang kelompok agama terbentuk dengan cara 

periperal maupun marginal, konflik-konflik yang telah lalu atau yang kini 
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masih berlangsung dimana kelompok-dikelompok itu kini berjuang untuk 

tempat atau kekuasaan didalam masyarakat yang berbeda-beda itu. Secara 

khas agama mendefinisikan beberapa bagian dari perbedaan yang 

membagi kelompok-kelompo itu dan menyebabkan timbulnya perselisihan 

diantara mereka. Identitas agama membantu mengarahkan lawan politik 

dan kekuatan militer dan memberikan dukungan yang bersifat umum atau 

kepatuhan didalam masalah itu. 

 Kebangsaan Bangsa, tulis Rupert Emerson adalah “masyarakat luas 

yang apabila dalam suatu krisis, secara efektif memimpin loyalitas orang 

untuk tujuan yang efektif dari perjalanan manusia sebagai binatang sosial 

dari solidaritas yang berlaku diantara manusia”.12 

 Dari berbagai identitas-identitas itulah terjadi pemujaan terhadap 

kelompok etnis tersebut, identitas kelompok dasar bukan merupakan 

kepastian dan kekerasan yang akan seakan-akan seperti yang bisa terjadi, 

tapi sebaliknya identitas dasar tersebut selalu dinamis dan dalam keadaan 

konstan. Bagian-bagian yang terpisah dari identitas kelompok itu 

berkumpul satu sama lain dengan variasi yang luas dan seringkali dengan 

cara yang sangat berbeda dan aneh. Bagian-bagian identitas itu bukan 

merupakan produk yang dibuat oleh mesin namun merupakan karya seni. 

Identitas kelompok dasar bukan seperti bongkahan cadas yang mati 

tergeletak tidak berubah semenjak dibentuk oleh suatu gerakan dimasa 

lalu. Identitas kelompok dasar adalah sesuatu yang hidup, berumbuh, 

                                                           
12 Rupert Emerson dalam ibid 
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berubah dan maju dengan pesat sesuai dengan kondisi tempat identitas 

kelompok dasar itu berada. 

 

1.6.2 Kesadaran Etnis 

 Pada dasarnya Etnis didefinisikian sebagai sebuah kolektivitas 

yang anggotanya memiliki kesamaan gaya hidup, sejarah dan bahasa. 

Didalam aspek budaya dimiliki tersebut kesadaran etnis adalah tentang 

bagaimana anggota dari suatu etnis memiliki kemampuan untuk 

memperlihatkan sifat budaya etnisnya. Bentuk-bentuk budaya yang 

ditunjukkan tersebut memiliki pengaruh terhadap teritori keberadaan 

kelompok etnis termasuk dalam upaya penyesuaian kelompok etnis 

tersebut terhadap berbagai faktor yang ada dalam teritori tersebut. 

 Kesadaran etnis ini dapat timbul oleh karena kecenderungan 

sebagai kelompok pendatang untuk mengidentifikasi kelompok dengan 

tanah air asal meskipun telah menetap selama beberapa dekade bahkan 

berabad-abad pasca migrasi kelompok. Kemudian kesadaran kelompok 

dalam melakukan migrasi tentang adanya kemungkinan tidak diakuinya 

hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraannya, meskipun telah 

menyesuaikan diri dengan kelompok masyarakat mayoritas sehingga 

kelompok etnis tersebut mengalami keterasingan dan dipandang sebagai 

orang luar dari kelompok masyarakat yang ada sehingga dari adanya 

pembedaan tersebut juga dapat menimbulkan adanya pemblokiran 

partisipasi ekonomi dan birokrasi para kelompok etnis pendatang. Maka 
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dari itu dengan adanya penguatan nilai-nilai budaya etnis masyarakat 

pendatang, kelompot etnis tersebut akan memiliki kesadaran etnis yang 

berguna untuk menjadikan kelompok etnis tersebut menjadi suatu 

kelompok yang kuat dan dipandang oleh masyarakat yang ada lalu tidak 

menutup kemungkinan kesadaran etnis ini berimplikasi kepada kontestasi 

politik untuk menempatkan aktor politik yang dianggap sebagai 

representasi kelompok etnis. 

 

1.6.3 Etnisitas  

 Etnisitas dapat didefinisikan sebagai hasil dari Tarik menarik 

antara teritori dan budaya. Anthony Smith merumuskan enam karakteristik 

etnik, yaitu:  nama kolektif, mitos nenek moyang, sejarah kolektif, 

kebudayaan unik kolektif, keterkaitan dengan dengan teritori tertentu dan 

sentiment solidaritas.13 Dalam pembentukan karakteristik tersebut, 

sentiment solidaritas merupakan karakter yang terbentuk melalui 5 

karakter lainnya secara otomatis. karateristik tersebut dijadikan sebagai 

pijakan oleh anggota etnis. Sebagaimana dinyatakan oleh Gordon, etnisitas 

adalah sebagai gambaran identifikasi nenek moyang yang unik dengan 

beberapa bagian identifikasi umat manusia yang menyatakan bahwa 

etnisitas adalah berdasarkan kesamaan garis keturunan dan kelompok etnis 

tersebut memiliki wewenang sendiri untuk mendefinisikan etnisnya.14 

Kewenangan kelompok etnis itu didasarkan pada faktor subjektif yang 
                                                           
13 Anthony Smith dalam T.K.Oomen. 2009. Kewarganegaraan, Kebangsaan dan Etnisitas. Kreasi 
Wacana. Bantul. Hal.54 
14 Gordon dalam Ibid. 
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dipilih oleh anggota mereka dari sejarah masa lalu atau kondisi saat ini. 

Corak kultural tersebut membantu dalam penciptaan dan pemeliharaan 

ikatan sosiokultural dalam hubungannya dengan kelompok etnis yang 

saling berinteraksi. Melalui kesamaan dan corak sosio kultural tersebut 

maka etnisitas dianggap sebagai sumber yang digunakan oleh kelompok 

etnis khususnya kelompok etnis pendatang dalam sebuah teritori sebagai 

pencari identitas oleh orang-orang dengan latar belakang ras dan 

kebudayaan yang beragam dalam masyarakat serta etnisitas juga 

dikonseptualisasikan sebagai alat yang digunakan untuk mencari kesatuan 

psikologis yang sering kali didasarkan pada kesamaan darah. 

 

1.6.4 Basis Massa 

 Basis massa merupakan suatu kumpulan konstituen pemilih yang 

berada dalam sauate kelompok masyarakat yang berasal atau terdiri dari  

suatu organisasi. Basis massa ini dapat berupa kelompok yang 

terkategorikan dalam kelompok anomi, nonasosiasional, asosiasional dan 

kelompok institusional. Yang pada dasarnya kelompok ini dapat dikatakan 

menjadi suatu basis massa dalam kompetisi politik dikarenakan oleh 

adanya rasa perasaan ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan 

sehingga mereka memiliki keputusan politik yang akan diwakilkan melalui 

aktor-aktor politik yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan dan 

kebijakan politik. 
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1.6.5 Pemilihan Legislatif 

 Pemilihan legislatif adalah salah satu rangkaian dari pemilihan 

umum yang dilaksanakan dalam periode 1 (kali) dalam 5 (lima) tahun di 

Indonesia yang memiliki fungsi untuk memilih anggota dewan perwakilan 

rakyat baik ditingkat pusat, daerah tingkat I dan daerah tingkat II serta 

pemilihan dewan perwakilan daerah. Pemilihan legislatif ialah sebagai 

salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hal ini berdasarkan mandat 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Didalam pencalonan setiap calon legislatif yang berpartisipasi dalam 

kontestasi pemilihan merupakan petugas partai yang diusung oleh partai 

politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu dan pada pemilihan umum 

sebelumnya telah memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah 

suara sah secara nasional sehingga dapat ditetapkan sebagai partai politik 

peserta pemilu berikutnya. 

 Pemilihan legislatif adalah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat 

yang dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Republik 

Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan merupakan negara 

demokrasi. Dengan demikian rakyatlah yang berdaulat dan yang 

memegang kekuasaan tertinggi dalam negara untuk menentukan 

bagaimana cara rakyat tersebut harus diperintah. Pelaksanaan 

pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat yang dilakukan dengan 
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berdasarkan kedaulatan tersebut dilimpahkan kepada anggota DPR/D yang 

akan menjalankan roda pemerintahan dalam badan legislatif. 

 

1.6.6 Multikulturalisme 

 Secara epistemologis, multikulturalisme dibentuk dari kata “Multi” 

yang artinya banyak dan “Kultur” yang artinya budaya sedangkan “Isme” 

memiliki arti paham atau aliran. Atau secara sederhana multikulturalisme 

berarti adalah sebuah “Keberagaman Budaya”. Hal ini untuk menjelaskan 

suatu kondisi dimana kondisi masyarakat yang teridiri dari keberagaman 

agama, ras, bahasa dan budaya yang berbeda.  

 Dewasa ini multikutural merupakan salah satu tantangan yang 

dihadapi dalam kehidupan masyarakat modern dengan munculnya 

kelompok-kelompok minoritas yang menuntut pengakuan atas identitas 

mereka dan diterimanya perbedaan budaya mereka. Hal ini sering 

menjadi tantangan multikulturalisme. Kelompok minoritas ini berusaha 

untuk berintegrasi kedalam masyarakat yang mayoritas dan diterima 

sebagai anggota penuh masyarakat tersebut. Seiring mencari pengakuan 

yang lebih besar atas identitas etnis mereka, tujuan mereka bukanlah 

untuk menjadi bangsa terpisah dan menciptakan pemerintahan sendiri di 

sisi masyarakat mayoritas, tetapi adalah untuk mengubah institusi dan 

undang-undang masyarakat dominan untuk menjadikan seluruh 

masyarakat dapat menerima keberadaan minoritas. Tantangan multikultur 

atau perbedaan budaya tersebut di negara demokrasi terjadi apabila 
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adanya upaya politisasi perbedaan budaya yang ada dalam suatu negara 

untuk bersaing satu sama lain, minoritas terhadap mayoritas. Hal tersebut 

tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan stigma berfikir antara 

kelompok etnis yaitu kawan dan lawan agar dapat memasuki pusat daerah 

politik. 

 Will Kymlicka dalam bukunya yang berjudul Kewargaan 

Multikultural15 menyatakan Keragaman budaya timbul dari imigrasi 

perorangan dan keluarga yang memiliki kesamaan latarbelakang. 

Kelompok ini memiliki tujuan untuk dapat berintegrasi dengan 

masyarakat yang mayoritas untuk diterima sebagai anggota penuh 

masyarakat tersebut tanpa adanya penghapusan terhadap identitas asli 

mereka. Kelompok ini bukan untuk menjadi bangsa yang terpisah dan 

mempunyai pemerintahan sendiri melainkan berupaya untuk masuk 

dalam proses politik aga dapat mempengaruhi dan mengubah institusi dan 

undang-undang agar terjadinya keadilan bagi kaum minoritas tersebut. 

 Indonesia sebagai suatu negara yang depenuhi oleh banyak 

keanekaragaman budaya dan juga agama tentu memiliki banyak dinamika 

kepentingan kelompok etnis ataupun agama yang harus ditengahi dan 

diperlakukan secara adil keberadaannya. Mengingat kondisi di Indonesia 

saat ini dihadapkan pada situasi yang mengarah pada perspektif 

etnosentrisme karena masih belum mumpuninya sistem hak-hak, etos 

demokrasi, proseduralisme legal dan netralisme politis dalam tradisi 

                                                           
15 Will Kymlicka, 2002. Kewargaan Multikultural. Pustaka LP3ES. Jakarta 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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

ARNOLD ANDREAS NABABAN



I-31 
 

kehidupan bernegara. Minoritas-minoritas etnis yang ada didalam 

masyarakat merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap 

keputusan-keputusan politik yang dibuat oleh kaum mayoritas etnis 

sehingga timbul keinginan untuk mempertahankan disi sebagai 

masyarakat dengan cara menuntut berbagai otonomi atau pemerintahan 

sendiri untuk memastikan keberlangsungan kelompok etnisnya. Ketika 

adanya tuntutan tersebut maka akan diikuti dengan adanya politisasi 

perbedaan budaya, politisasi tersebut dibangun dengan maksud untuk 

memperjuangkan kepentingan kelompok etnis tetapi secara tidak disadari 

juga membangun suatu perbedaan diantara kelompok etnis yang ada di 

Indonesia.  

 Didalam konsep ideal seharusnya keragaman budaya yang terdapat 

didalam negara polietnis adalah turut dalam memperkaya kehidupan 

masyarakat untuk dapat saling belajar dan menghargai. Richard Falk 

mengatakan bahwa keragaman masyarakat meningkatkan mutu hidup, 

dengan memperkaya pengalaman kita, memperluas sumber daya budaya. 

Oleh karena dengan dengan melindungi kebudayaan minoritas semakin 

diakuisebagai suatu pernyataan dari keseluruhan kepentingan diri yang 

sudah mendapat pencerahan.16  

 Dengan adanya hak-hak politik yang diberikan negara kepada 

setiap individu masyarakat maka secara langsung juga kelompok etnis 

minoritas mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, berorganisasi 

                                                           
16 Richard Falk, 1988. Ibid 
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politik dan mengadvokasi pandangannya di depan umum agar pandangan 

mereka didengar dengan baik. Dalam konteks pemilihan legislatif yang 

terlaksana di Indonesia, terdapat banyak kelompok tetap tidak terwakili di 

badan legislatif, padahal setiap orang yang juga merupakan anggota dari 

suatu kelompok sudah dijamin hak-hak politiknya secara perorangan. 

Ketidakterwakilan tersebut dianggap sebagai suatu masalah politik yang 

harus diperjuangkan oleh kelompok etnis terlebih ketika berada dalam 

kondisi demokratis. Fenomena demokrasi dalam negara polietnis 

setidaknya akan menciptakan 3 (tiga) hak yang akan diperjuangkan oleh 

kelompok etnis tersebut yaitu : pertama, ha katas upaya pemerintahan 

sendiri adanya tuntutan akan pemerintahan sendiri sebagai pengalihan 

kekuasaan politik yang secara substansial akan dipegang sendiri oleh 

kelompok minoritas etnis berdasarkan tradisi tanah atau wilayah sejarah 

keberadaan kelompok etnis tersebut.  

 Kedua, Hak-hak polietnis yaitu beberapa kelompok etnis dan 

minoritas agama melakukan tuntutan dengan berbagai bentuk yaitu mulai 

dari pendanaan publik demi kelangsungan kegiatan kebudayaan mereka. 

Pendanaan ini dianggap sebagai cara menjaga kekayaan dan keragaman 

sumber budaya yang semakin meningkatkan kajian etnis dan asosiasi 

etnis tersebut atau yang lebih kontroversi adalah kelompok etnis 

melakukan perlawanan dari undang-undang dan peraturan yang 

merugikan etnis mereka. Adanya otoritas kebijakan-kebijakan khusus 

yang dituntut oleh kelompok etnis tersebut itulah yang dimaksud dengan 
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hak polietnis di negara multikultural. Hak polietnis itu untuk membantu 

kelompok etnis tersebut menjaga eksistensi budayanya dan harga diri 

tanpa harus menghalangi keberhasilan kelompok untuk juga berpartisipasi 

di bidang ekonomi dan politik yang tersedia di masyarakat mayoritas.  

 Ketiga, hak perwakilan khusus yaitu adanya perasaan kelompok 

etnis bahwa mereka sebagai minoritas kurang terwakili sehingga 

menganggap lembaga legislatif belum berhasil menggambarkan sebuah 

keragaman penduduk akibat para legislator yang ada berasal dari 

kelompok etnis atau golongan mayoritas saja menyebabkan keputusasaan 

akan diakomodirnya kepentingan etnis. Adanya tuntutan hak 

keterwakilan khusus ini sebenarnya tidak serta merta langsung 

memberikan kekuasaan dalam pemerintahan kepada kaum etnis minoritas 

tetapi adanya mekanisme sistem yang membuka peluang besar bagi kaum 

minoritas agar terpililih seperti melalui partai politik yang direformasi  

dengan menjadi lebih inklusif dengan mengurangi hambatan yang 

menghalangi perempuan, minoritas etnis atau kaum miskin untuk menjadi 

calon dari partai atau bahkan pemimpin partai. Cara berikutnya adalah 

mengimplementasikan bentuk perwakilan proporsional yang adil. 

 Posisi Indonesia sebagai negara penganut demokrasi perwakilan 

tentunya harus dapat mengakomodir status multikultural masyarakat 

Indonesia tersebut terutama dalam aspek politik yang sangat menentukan 

kebijakan bagi khalayak. Maka dari itu permintaan akan perwakilan 

kelompok etnis dapat diteliti lebih mendalam dari praktik dan prinsip 
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demokrasi perwakilan sehingga perwakilan kelompok etnis tersebut dapat 

memainkan peran penting dalam usaha membangun bersama tujuan 

bernegara bukan malah menyebabkan sifat etnosentrisme yang tradisional 

dan sulit menerima perbedaan yang berasal dari luar kelompok etnis/ 

 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

jenis deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan 

fenomena politik yang telah berlangsung dan menggali data melalui analisa 

tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian lebih jauh misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, makna dan tindakan. Secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. 

  Metode penelitian kualitatif ini untuk menganalisa tingkah laku 

dan sikap politik masyarakat tentang suatu kemungkinan yang sangat 

diperlukan untuk diukur. Metode ini difokuskan untuk mengartikan suatu isu 

yang menyentuh kekuasaan politik yang melibatkan banyak aktor dalam 

proses politiknya karena terdapat banyak kepentingan.17 

  Penyajian data dari penelitian ini menggunakan format deskriptif 

yaitu dengan tujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagi kondisi, 

                                                           
17 Lisa Harisson, 2001. Political Research : An Introduction. Routledge. New York. 
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berbagai situasi atau berbagai fenomena yang timbul di masyarakat, yang 

menjadi obyek penelitian itu, kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu 

ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.18 

  Metode kualitatif deskriptif lebih mencermati fenomena sosial 

secara naturalistik, kompleks dan merupakan interaksi dari realitas subyektif 

dan obyektif dalam masyarakat. Keberhasilan pendekatan ini lebih 

ditentukan pada kemampuan peneliti, mulai dari kepekaan hingga 

kemampuan getting in, dalam melakukan pengolahan dan analisis datanya.  

 

1.7.2 Fokus Penelitian  

  Demokrasi politik lokal tentang pemanfaatan unsur-unsur etnisitas 

menjadi suatu kekuatan politik dan basis massa aktor dalam mendapatkan 

kekuasaan menjadi fokus dalam penelitian. Penelitian ini berusaha untuk 

menggambarkan tentang bagaimana etnisitas masyarakat Batak di Jawa 

Timur dapat menjadi sebuah kekuatan politik di pemilihan legislatif yang 

terbukti dengan adanya salah satu anggota DPRD Provinsi Jatim yang 

berasal dari etnis Batak.  

  Kekuatan politik etnis dalam kajian demokrasi politik lokal ini 

pada gilirannya juga mengkaji bahwa etnis Batak yang ada di Jawa Timur 

mampu digambarkan menjadi sebuah basis massa. 

 

 

                                                           
18 Burhan Bungin, 2001. Metodelogi Penelitian Sosial. Universitas Airlangga, Surabaya. 
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1.7.3 Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian dari penelitian demokrasi politik lokal tentang 

politik etnisitas Batak sebagai basis massa anggota DPRD Jawa Timur 

dalam pemilihan legislatif 2014 ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur karena 

melihat adanya fenomena politik yang mengarah pada kekuatan etnisitas 

dalam kondisi masyarakat Jawa Timur yang majemuk sehingga menarik 

bagi peneliti untuk diteliti bagaimana etnisitas masyarakat Batak di Jawa 

Timur ini memiliki peran penting dalam keputusan politik di pemilihan 

legislatif. 

 

1.7.4 Teknik Penentuan Subyek Penelitian 

 Dalam penelitian kualitatif, subyek penelitian biasa disebut dengan 

informan berbeda dengan penelitian kuantitatif yang memakai terminologi 

responden. Adapun alasan metode dalam penentuan subyek yang dipilih 

antara lain. Pertama, merujuk pada permasalahan diajukan mengenai 

pemahaman nilai-nilai etnisitas etnis Batak dalam proses demokrasi politik 

lokal maka pemilihan subjek yaitu orang-orang yang memahami dan 

berperan dalam pemilihan legislatif tahun 2014 di Jawa Timur seperti, 

anggota legislatif beretnis Batak, tokoh masyarakat beretnis batak dan tokoh 

gereja Huria Kristen Batak Protestan yang memiliki jemaat etnis Batak serta 

Partai Politik yang memiliki kader Etnis batak di Jawa Timur. 

Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan cara purposive yaitu 

menentukan terlebih dahulu subjek penelitiannya dengan dibantu oleh tokoh 
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masyarakat Etnis Batak yang ada di Jawa Timur. Apabila ada kesulitan 

dalam menemui beberapa tokoh masyarakat etnis Batak atau subyek 

penelitian lainnya maka digunakan cara snowball yaitu subyek penelitian 

dapat ditentukan atas rekomendasi dari pihak-pihak yang terkait. 

 

1.7.5 Informan Penelitian 

  Informan penelitian yang menjadi sumber data primer dalam 

penelitian ini meliputi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, akademisi 

perguruan tinggi, pendeta gereja, politisi partai politik dan tokoh masyarakat 

yang berkaitan dengan masalah penelitian yang ada di Jawa Timur. 

Tabel 1.1 Daftar Informan yang Diwawancarai 

NO Nama Informan Jabatan 

1 Sahat Simanjuntak, SH Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa 

Timur 

2 Prof. DR. Hotman Siahaan, 

Drs., M.Si 

Guru Besar FISIP UNAIR / 

Akademisi 

3 Pdt. Soaloon Siregar, S.Th Pendeta Gereja HKBP Manyar 

4 Pdt. Butar-Butar, S.Th., M.Th Pendeta HKBP Distrik Kota 

Surabaya 

5 Teddy Tahapary, S.IP Kader Partai Golkar Kota Surabaya 

6 Ritonga Tokoh Masyarakat Batak / Manager 
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PT. Lappindo 

7 Setiyo Budi Wahono, S.IP., 

M.Si 

Kasubag Dokumentasi & Informasi 

Sekretariat DPRD Jawa Timur 

 

  Informan Sahat Simanjuntak sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa 

Timur yang merupakan anggota dewan beretnis Batak akan menjelaskan 

mengenai proses keterpilihan dirinya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa 

Timur 2 periode dengan latarbelakang etnis Batak, menjaring suara dan 

memperkuat basis massa pada kontestasi pemilihan legislatif 2014. 

Sedangkan Prof. DR. Hotman Siahaan, Drs. mempertegas melalui aspek 

akademis tentang bagaimana gambaran yang terjadi dalam masyarakat 

Batak di Jawa Timur dapat memebentuk suatu kekuatan politik. Kemudian 

informan yang berasal dari tokoh agama, yaitu Pendeta Soaloon Siregar, 

S.Th yang menjabat sebagai pendeta gereja HKBP Manyar dan Pendeta 

Butar-Butar, S.Th., M.Th yang merupakan pendeta gereja HKBP Distrik 

Jawa Timur. Pendeta Soaloon Siregar, S.Th menjelaskan tentang sejauh 

mana peran gereja HKBP dalam berkontribusi kepada calon legislatif etnis 

Batak di pemilihan legislatif dan tidak jauh berbeda juga pada pendeta 

Butar-butar, S.Th., M.Th yang menjelaskan secara luas di distrik Jawa 

Timur bagaimana masyarakat etnis Batak dan juga jemaat gereja HKBP 

serta peran primordialisme etnis tersebut memiliki peran penting dalam 

pemungutan suara bagi calon legislatif etnis Batak. 
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  Kemudian Teddy Tahapary sebagai kader partai Golkar yang juga 

maju sebagai calon legislatif di Kota Srabaya dalam pemilihan legislatif 

2014 menjelaskan tentang strategi untuk merebut suara dalam lingkup 

masyarakat luas yang dilakukan oleh Sahat Simanjuntak pada masa 

kampanye. Lalu Ritonga sebagai salah satu tokoh masyarakat etnis Batak di 

Kota Surabaya dan juga menjabat sebagai salah satu manager di PT. 

Lappindo menjelaskan tentang bagaimana punguan-punguan atau 

perkumpulan-perkumpulan yang ada di setiap marga etnis Batak 

merupakan posisi strategis dalam menggerakkan massa melalui rasa 

primordial etnis dan kontribusi timbal balik yang diberikan oleh calon 

legislatif ketika kampanye ataupun saat telah terpilih. Informan yang 

terakhir adalah Setiyo Budi Wahono, S.IP., M.Si yang menjabat sebagai 

kasubag dokumentasi dan informasi sekretariat DPRD Jawa Timur yang 

memberikan informasi sekilas tentang peranan anggota DPRD Jawa Timur 

etnis Batak dalam masyarakat hingga dapat terpilih. Perlu diketahui bahwa 

Setiyo Budi Wahono, S.IP., M.Si merupakan sahabat dari Sahat 

Simanjuntak semasa kuliah sehingga memiliki kedekatan dan informasi 

tentang latarbelakang dari Sahat Simanjuntak. 

 

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam upaya mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan 

maka dilakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam 

(indepht interview) pada informan yang berkaitan dengan penelitian. 
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Menurut Lisa Harisson, wawancara adalah pertemuan antara periset dan 

narasumber, yang mana jawaban dari narasumber akan menjadi data 

mentah.19  Langkah ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu pedoman 

wawancara yang berisi catatan pokok penting yang akan ditanyakan sesuai 

dengan tujuan yang dikehendaki.  

 

1.7.7 Jenis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data penelitian, yakni : 

a. Data primer  

Data primer merupakan data yang didasarkan pada peninjauan 

langsung pada obyek yang diteliti untuk memperoleh data-data yang 

dibutuhkan. Data primer dilakukan melalui wawancara.  

b. Data sekunder  

Data sekunder yaitu data yang didapat dari buku-buku, jurnal, internet 

dan instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

1.7.8 Teknik Analisis Data 

 Pencarian data penelitian kualitatif ini melalui pengumpulan data 

lapangan. Penjelasan analisa menurut Bogdan dalam Sugiyono 

mengatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya 

                                                           
19 Lisa Harisson, 2001. Political Research : An Introduction. Routledge. New York 
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dapat diinformasikan kepada orang lain. Selanjutnya, analisis data 

kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber dikembangkan menjadi kesimpulan atau 

jawaban penelitian.20 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data 

model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap utama, 

yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Proses analisis interaktif ini merupakan proses 

siklus di mana peneliti bergerak di antara proses pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi yang 

prosesnya berulang dan berlanjut secara terus-menerus selama dan setelah 

proses pengambilan data berlangsung. Kegiatan baru berhenti ketika 

penulisan akhir penelitian telah siap dikerjakan.21 

 Setelah pengumpulan data dilakukan sesuai dengan teknik 

pengumpulan data yang ditentukan sebelumnya, peneliti melakukan tahap 

pertama teknik analisis model interaktif Miles dan Huberman, yaitu 

reduksi data. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data kasar yang ada. Proses reduksi data dimaksudkan untuk 

lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data 

                                                           
20 Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung. hal. 244 
21 Miles dan Huberman. 1992 dalam Muhammad Idrus. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Edisi 

Kedua. Erlangga. Jakarta. hal. 147-152 
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yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan 

peneliti untuk menarik kesimpulan. 

 Langkah berikutnya adalah tahap penyajian data yang dapat 

dimaknai sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Artinya peneliti akan lebih mudah memahami fenomena yang sedang 

diteliti dan mengambil tindakan untuk menentukan langkah apa yang 

harus dilakukan berikutnya untuk memperdalam temuannya. Penyajian 

data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antarkategori, flowchart, dan sejenisnya. Miles dan Huberman  

menyebutkan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.22 

 

1.7.9 Unit Analisis Penelitian 

 Unit analisis penelitian ini difokuskan kepada kelompok 

masyarakat etnis Batak yang ada di Jawa Timur untuk mengkaji tentang 

bagaimana fenomena etnisitas sangat berperan dalam tingkah laku dan 

sikap politik dalam pemilihan legislatif 2014 sehingga etnis tersebut 

merasa mampu untuk diwakili oleh legislator yang juga berasal dari etnis 

Batak. 

 

                                                           
22 Miles dan Huberman. 1984 dalam Sugiyono, Op.Cit. hal. 249 
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