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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Demokratisasi adalah sarana mencapai demokrasi. Walapun Pemilutidak sama 

dengan demokrasi, Pemilu adalah konsep dan sekaligus wujud nyata demokrasi. 

Schumpeter (dalam Huntington 1991: 5) menjelaskan bahwa metode demokratis adalah 

prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh 

kekuasaan untuk membuat keputusan politik melalui kompetisi merebut suara rakyat 

dalam Pemilu. Menggarisbawahi Schumpeter, Lijphart (2012: 25) tegas menyatakan, 

“...democracy is goverment by the freely elected representative of the people.” Dengan 

kata lain, demokrasi mensyaratkan pemerintahan sebagai perwakilan rakyat dipilih 

berdasarkan hasil pemilihan umum yang bebas. Maka, Pemilu yang demokratis adalah 

qonditio sine quanon bagi adanya demokrasi. 

 

Paska reformasi tahun 1998 di Indonesia, terjadi pergeseran-pergeseran dalam 

memaknai dan mengimplementasikan demokrasi pada tingkat lokal di Indonesia. 

Perubahan dan transisi terjadi di seluruh penjuru negeri, tidak dapat dipungkiri bahwa 

dinamika demokrasi di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh efektifitas kebijakan yang 

dilakukan pemerintah pusat. Keterbukaan politik yang dirasakan belakangan ini, 

pertumbuhan civil society, kebebasan media dan tuntutan akuntabilitas pemerintah telah 

memberikan faedah nyata dalam perkembangan demokrasi lokal di Indonesia.  

 

Perkembangan perilaku politik masyarakat tergambar dari kompleksitas nilai-nilai 

budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kompleksitas nilai-nilai tersebut 

menjadi satu pengaruh pada perilaku politik masyarakat. Pengaruh ini dapat dilihat dari 

penerapan nilai-nilai tradisi dalam sistem kebudayaan tersebut yang dilaksanakan oleh 

sebagian besar masyarakat, terutama didalam struktur masyarakat yang semua 

anggotanya tercakup didalam kekuatan sosial yang sama. Dalam kondisi masyarakat 

yang demikian kesadaran individu dalam berperilaku lebih didasarkan kepada nilai-nilai 

kelompok dan kedekatan emosi dibandingkan pada pertimbangan yang rasional 

sehingga mengaburkan kadar kritisisme di masing-masing individu atau masyarakat. 

Dalam konteks penguatan demokrasi lokal, perilaku rasional masyarakat lebih 
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mengedepankan pertimbangan berdasarkan pada pilihan yang sadar untuk kemudian 

melakukan penilaian dan memilih alternative terbaik untuk melakukan suatu tindakan 

secara efektif dan efisien (Tim Peneliti FIFIP UMM. 2006. Perilaku Partai Politik. 

UMM Press: Malang, Hal 13), merupakan syarat mutlak penunjang keberhasilan 

penguatan politik lokal dalam kerangka otonomi daerah, terutama dalam konsep 

pemilihan langsung kepala daerah. 

 

Penyelenggaraan pilkada yang pernah ada dapat dijadikan sebagai masukan pada 

pemilihan presiden dan wakil rakyat pada tahun ini, hal ini sebagai wujud 

pengembangan demokrasi lokal memberikan gambaran bagaimana jarak emosi antara 

nilai-nilai budaya lokal dengan massapemilih yang sangat dekat memainkan peranan 

yang cukup signifikan dalam mempengaruhi pilihan masyarakat. Rasa fanatisme 

berlebihan terhadap nilai-nilai budaya lokal yang didukung dengan minimnya 

pengetahuan masyarakat terhadap peranannnya dalam sistem budaya dan sistem politik, 

mengaburkan batasan peranan mereka terhadap keseluruhan sistem tersebut. Bahkan 

terlebih-lebih jika kebudayaan tersebut mendapatkan pembenaran agama, maka akan 

memberikan pengaruh yang besar dalam proses penyerapan dan pembentukan 

pandangan masyarakat tentang kekuasaan, atau simbol-simbol yang ada disekitarnya 

(Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.1991. Profil Budaya Politik Indonesia. PT Pustaka 

Utama Grafiti: Jakarta, Hal 35). 

 

Berbagai fakta menunjukkan, bahwa perubahan politik dari sistem yang lebih tiga 

dekade mapan (politik otoriterian) ke sistem yang demokratis di Indonesia dengan 

masyarakatnya yang multikultural justeru semakin menguatkan semangat 

primordialism. Kun Maryati, dkk (2014:17), menyatakan bahwa Primordialisme adalah 

ikatan-ikatan seseorang dalam kehidupan sosial yang sangat berpegang teguh terhadap 

hal-hal yang dibawa sejak lahir baik berupa suku bangsa, kepercayaan, ras, adat-istiadat, 

daerah kelahiran dan lain sebagainya”. Sehingga tidak mengherankan dalam perspektif 

primordialisme jika di era otonomo daerah hari ini justeru memunculkan masalah baru 

dalam aspek keamanan sosial, politik dan budaya masyarakatnya.  

 



3 
 

Sisi lain perubahan sistem politik dalam pengelolaan politik daerah, berdampak 

dengan munculnya gejolak politik lokal yang terkadang tidak terkontrol, sehingga 

menimbulkan dampak yang tidak mencerminkan karakter dan budaya bangsa Indonesia. 

Implementasi politik lokal memunculkan ekses, diantaranya banyak penilaian bahwa 

dinamika politik lokal seringkali dianggap membahayakan dan berkecenderungan 

bertindak tidak atas kepentingan masyarakat/rakyat, namun lebih pada kepentingan 

organisasi, partai, golongan. Dalam tataran praktis system demokrasi yang 

mengedepankan toleransi atas keberagaman seringkali bertabrakan dengan praktek-

praktek yang cenderung bersifat pemaksaan kehendak. 

 

Fenomena yang bisa dianggap sebagai sebuah paradoks dalam demokrasi telah 

wujud dalam proses demokrasi di beberapa daerah di era otonomi daerah saat ini, etnis 

dan agama sebagai salah satu kategori sosial kemudian berkembang menjadi bagian 

terpenting dari identitas politik, dan bahkan simbol dan kategori sosial tersebut 

seringkali menjadi dasar legitimasi dalam persaingan politik di daerah. 

 

Kajian tentang etnik sebagai sekelompok manusia yang mempunyai kebudayaan 

sama, berkembang dari ranah biologis menuju ranah kebudayaan dan akhirnya bemuara 

pada ranah politik. Kajian aspek sosio-politik tentang etnik ini pula yang belakangan 

disebut studi etnisitas (Bahar, 1995:139) 

 

Sebagai masyarakat yang multikultural, Sumatera Utara merupakan salah satu 

daerah yang paling rentan dihadapkan dengan permasalahan gesekan-gesekan yang 

bernuansakan suku, agama dan ras (SARA) dalam persaingan politik tersebut. Secara 

politis, kondisi ini muncul bisa disebabkan karena dalam waktu yang cukup lama 

berbagai harapan dan keinginan komunitas lokal terabaikan sebagai konsekuensi dari 

bangunan sistem politik dan pemerintahan yang sentralistik. 

 

Keberagaman etnis ini merupakan potensi kultur masyarakat di Sumatera Utara, 

namun pada sisi lain tentunya membentuk model perilaku politik yang saling berbeda 

kepentingan dan tujuan diantara etnis. Keberagaman etnis ini bisa juga menjadi pemicu 

terjadinya konflik politik diantara etnis di Sumatera Utara. Keberagaman etnis atau 
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disebut juga dengan multikultural pernah disinggung oleh Suharno, 2012 yang 

menyatakan ; “ Indonesia, as a multicultural country, has a high potential of conflicts 

among forming elements of its multiculturalism “ (Jurnal INFORMASI, Vol 2, No 2 

[http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/article/307473]>[03/10/2019]). Ini berarti bahwa 

suatu daerah yang multikultural seperti Sumatera Utara, memiliki potensi konflik yang 

tinggi di antara elemen pembentuk multikultural etnis tersebut. Demikian juga seperti 

dikemukakan Hermansyah, 2009 “ Conflict, ethnicity and multicultural matters are 

natural law, and the conflicts frequently happen are caused by the misunderstanding of 

the different life objectives, tribe diversity and cultural plurality “(Jurnal Media Hukum, 

Vol 3, No 6 [http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/article/10309]>[03/10/2019]). 

 

Ini bermakna konflik politik etnis dapat terjadi salah satu penyebabnya karena 

kesalah pahaman tujuan hidup dan kepentingan. Oleh karenanya melalui penulisan ini 

diharapkan akan diuraikan pemetaan perkembangan politik Sumatera Utara yang 

dikhususkan pada kajian pendekatan perilaku politik etnis, sehingga akan dapat 

mengukur dan menjelaskan model perilaku politik etnis pada konteks pandangan 

politik, ideologi politik dan partisipasi politik. 

 

Perilaku politik etnis menekankan pada 3 (tiga) konteks pandangan yang melatar 

belakangi pemilihan pokok penelitian atau kajian ini, yaitu: 

 

1. Pandangan Politik 

Pandangan politik pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap 

orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, 

pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Dalam perspektif politik maka 

pandangan politik adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam 

memahami informasi tentang lingkungan politiknya, baik lewat penglihatan, 

pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami 

pandangan (persepsi) adalah terletak pada pengenalan bahwa pandangan (persepsi) 

merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan 

yang benar terhadap situasi. 
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2. Ideologi Politik 

Ideologi politik merupakan kumpulan gagasan yang secara logis berkaitan dan 

mengidentifikasi prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang memberi keabsahan bagi institusi 

politik dan prilaku (Carlton C. Rodee). 

 

3. Partisipasi Politik 

Partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas 

kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan 

(kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) ke 

dalam simbol-simbol pribadi. Atau dengan perkataan lain, partisipasi politik adalah 

proses memformulasikan ulang simbol-simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat 

rujukan yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kelompok (individual 

reference, social references) yang berwujud dalam aktivitas sikap dan prilaku 

(Soemarsono, 2002:4.5). 
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BAB II 

PERILAKU POLITIK 

 

2.1 Konsep Perilaku Politik 

 

Tahun-tahun terakhir ini semakin banyak orang menyadari bahwa politik 

merupakan hal yang melekat pada lingkungan hidup manusia. Politik hadir dimana-

mana di sekitar kita. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau politikikut 

mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu maupun sebagai bahagian dari 

kelompok masyarakat. Hal ini berlangsung sejak kelahiran sampaidengan kematian, 

tidak peduli apakah kita ikut mempengaruhi proses politik ataupun tidak. Karena politik 

mempengaruhi kehidupan semua orang , Aristoteles pernah mengatakan bahwa politik 

merupakan “master of science”. Maksudnya bukan dalam arti ilmu pengetahuan 

(scientific), tetapi Aristoteles menganggap pengetahuan tentang politikmerupakan kunci 

untuk memahamilingkungan. Bagi Aristoteles, dimensi politik dalam keberadaan 

manusia merupakan dimensi terpenting sebab politik mempengaruhi lingkungan lain 

dalam kehidupan manusia. Bagi Aristoteles, politik berarti mengatur apa yang 

seyogianya kita lakukan dan tidak lakukan (Ramlan: 2010). 

 

Teori perilaku politik adalah sebagai salah-satu aspek dari ilmu politik yang berusaha 

untuk mendefinisikan, mengukur dan menjelaskan pengaruh terhadap pandangan politik 

seseorang, ideologi dan tingkat partisipasi politik.  

 

Kalau demikian, apakah perilaku politik itu? dan apa indikator yang dipakai dalam 

perilaku politik (politik Etnis) ? dari berbagai kepustakaan perilaku politik, di sini 

penulis menekankan perilaku politik (politik etnis) pada 3 (tiga) indikator, yaitu : 

pertama pandangan politik, kedua ideologi politik dan ketiga partisipasi politik. 

 

Mengamati kegiatan politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada 

perspektif atau kerangka acuan yang dipakai. Seorang sarjana politik terkemuka, 

Vernon van Dyke mengatakan bahwa “suatu pendekatan (approach) adalah kriteria 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi
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untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan”. Dalam penulisan ini terkait dengan 

perilaku politik, mengambil pendekatan perilaku dari David Easton (1962) dan Albert 

Somit (1967), bahwa perilaku politik menampilkan keteraturan (regulitas) yang perlu 

dirumuskan sebagai generalisasi-generalisasi yang kemudian dibuktikan atau 

diverifikasi kebenarannya. Lebih ringkasnya prilaku politik digambarkan oleh David 

Easton pada bagan di bawah ini  

 

Bagan 1 

David Easton’s Political System 

 

           Environtment                                                Environtmen 

 

              Demands              

                                                                      Decisions 

and actions 

                Support                                                 

 

           Environtmen                                                Environtmen 

 

Sumber : David Easton, A System Analysis of Political Life (New York:John Wiley), hlm.32. 

 

Defenisi Perilaku Politik 

Perilaku politik merupakan interaksi antara aktor-aktor politik, masyarakat, 

pemerintah, dan lembaga dalam proses politik. Paling tidak dalam prosespolitik pihak 

yang mengatur, ada yang memutuskan dan ada yang menaati sertamempengaruhi dalam 

proses politik, baik dalam pembuatan, pelaksanaan dan penegakan kebijakan.Politik 

dilakukan oleh insan / individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya 

sebagai insan politik. Sebagai individu / kelompok yang diwajibkan oleh negara untuk 

melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan politik. 

 

Ramlan Surbakti (2013 : 20) Interaksi antara pemerintah dan masyarakat di antara 

lembaga-lembaga pemerintah dan di antara kelompok dan individu dalam rangka proses 

 

The 

Political 

system 



8 
 

pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik, pada dasarnya merupakan 

perilaku politik. 

 

Akbar Kaelola (2009 : 227) Prilaku Politik adalah sebuah perilaku atau tindakan 

seseorang yang berkaitan dengan proses politik, yakni proses dalam pembuatan, 

pelaksanaan dan penegakan keputusan politik 

 

Perilaku politik dibagi dua, yaitu : perilaku politik lembaga-lembaga dan para 

pejabat pemerintah dan perilaku politik warga negara biasa (baik individu maupun 

kelompok). Perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah, 

bertanggungjawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik. 

Perilaku politik warga negara biasa tidak berwenang seperti perilaku politik lembaga-

lembaga dan para pejabat pemerintah, tetapi berhak mempengaruhi pihak yang pertama 

dalam menjalankan fungsinya karena apa yang dilakukan pihak pertama menyanngkut 

kehidupan pihak kedua.  

 

Berdasarkan sikap perilaku kelompok masyarakat tersebut dapat digolongkan sikap 

perilaku politiknya, yaitu : 

1. Radikal  

Perilaku radikal adalah perilaku warga negara yang tidak puas terhadap keadaan 

yang ada serta menginginkan perubahan yang cepat dan mendasar. Orang yang 

bersifat radikal biasanya tidak mengenal kompromi dan tidak mengindahkan orang 

lain serta cenderung maunya menang sendiri. 

2. Moderat  

Perilaku moderat adalah sikap perilaku politik masyarakat yang telah cukup puas 

dengan keadaan dan bersedia maju, tetapi tidak menerima sepenuhnya perubahan 

apalagi perubahan yang serba cepat seperti kelompok radikal. 

3. Status quo  

Perilaku status quo adalah sikap politik dari warga negara yang sudah puas dengan 

keadaan yang ada/berlaku dan berusaha keadaan tersebut tetap dipertahankan. 

4. Konservatif  
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Perilaku konservatif adalah sikap perilaku politik masyarakat yang sudah puas 

dengan keadaan yang sudah ada dan cenderung bertahan dari perubahan. 

5. Liberal  

Perilaku liberal adalah sikap perilaku politik masyarakat yang berpikir bebas dan 

ingin maju terus. Kaum liberal menginginkan perubahan progresif dan cepat. 

Perubahan yang diinginkan berdasarkan hukum atau kekuatan legal untuk mencapai 

tujuan. 

 

2.2 Pandangan Politik 

Hakikat Pandangan 

Proses pengamatan individu terhadap objek akan melibatkan pengalaman dan 

perasaannya dalam memberikan pandangan. Latar belakang dan wawasan setiap 

individu berbeda-beda, sehingga memunculkan perbedaan pandangan. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2002: 821) mendefinisikan pandangan sebagai hasil 

perbuatan memandang. Bimo Walgito (1994: 110) mengemukakan bahwa pandangan 

mengandung 3 komponen yang membentuk sikap, yaitu : 

 

A. Komponen Kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan 

dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan 

dengan bagaimana seseorang mempersepsi terhadap objek.  

B. Komponen Afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan 

dengan rasa senang atau tidak senang terhadap sikap objek. Rasa senang 

merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang 

negatif. Komponen ini menunjukan arah sikap yakni positif atau negatif.  

C. Komponen Konatif (komponen perilaku atau action component), adalah 

komponen yang berhubungan dengan kecenderungan. 

 

Pandangan (persepsi) pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh 

setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat 

penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Dalam perspektif 

politik maka pandangan politik adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang 
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didalam memahami informasi tentang lingkungan politiknya, baik lewat penglihatan, 

pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.  

 

Pandangan juga dapat diartikan sebagai persepsi (Mar’at :1981: 22-23) persepsi 

merupakan proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini 

dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia 

mengamati suatu objek psikologik dengan kacamatanya sendiri dengan diwarnai oleh 

nilai dari kepribadiannya. Sedangkan objek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide tau 

situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk 

dan struktur terhadap apayang dilihat. Sedangkan pengetahuannya dan cakrawalanya 

memberikan arti terhadap objek psikologik tersebut. Melalui komponen kognitif ini 

akan menimbulkan ide, dan kemudian akan timbul suatu konsep tentang apa yang 

dilihat” (dalam Rifai, 2009).  

 

Kunci untuk memahami pandangan (persepsi) adalah terletak pada pengenalan 

bahwa pandangan (persepsi) merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, 

dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Seperti yang dikatakan oleh 

David Krech (1962 : 20) : The cognitive map of individual is not, then, a photographic 

representation of the physical world; it is, rather, a partial, personal contruction in 

which certain objects, selected out by the individual for a major rule, are perceived in 

an individual manner. Every perceiver is, as itwere, to some degres a 

nonrepresentational artist, painting apicture of the world that expresses his individual 

view of reality( Peta kognitif individu itu bukanlah penyajian potografik dari suatu 

kenyataan fisik, melainkan agak bersifat konstruksi pribadi yang kurang sempurna 

mengenai objek tertentu, diseleksi sesuai dengan kepentingan utamanya dan dipahami 

menurut kebiasaannya. Setiap pemahaman (perceiver) adalah pada tingkat tertentu 

bukanlah seniman yang representative, karena lukisan gambartentang kenyataan itu 

hanya menyatakan pandangan realitas individunya). 

 

Fret Luthans (1981 : 84), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengembangan pandangan (persepsi) seseorang, antara lain : psikologi, family dan 

kebudayaan. 
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2.3 Ideologi Politik 

Pengertian ideologi atau definisi ideologi merupakan kegiatan yang secara serius 

dilakukan dalam studi-studi politik. Sebab itu, ideologi adalah sebuah konsep penting 

untuk dikaji di dalam Ilmu Politik. Konsep ideologi ini banyak digunakan, terutama 

dalam literatur ilmu politik khususnya yang berhubungan dengan masalah gerakan 

sosial dan globalisme politik. Dalam salah satu risetnya, Kathleen Knight 

mengungkapkan bahwa penggunaan istilah ideologi dalam artikel-artikel politik 

cenderung meningkat. 

 

Definisi yang biasa diberikan, menyebutkan bahwa ideologi adalah sistem gagasan 

politik, yang dibangun untuk melakukan tindakan-tindakan politik seperti misalnya 

memerintah suatu negara, melakukan gerakan sosial/politik, partai politik, mengadakan 

revolusi, ataupun kontrarevolusi. Ideologi, sebab itu, bercorak duniawi dalam artian ia 

diciptakan manusia untuk memetakan kondisi sosial yang ada di lingkungannya. Peta 

yang melukiskan realitas tersebut kemudian digunakan sebagai pedoman arah dalam 

bertindak.  

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa ideologi pun dapat mengambil akar dari agama. 

Misalnya liberalisme, yang banyak memperoleh inspirasi dari reformasi agama Kristen 

yang dibawakan oleh Martin Luther abad ke-16. Meskipun memiliki inspirasi dari 

agama, pada perkembangannya, liberalisme lebih berfokus pada dimensi sekular, 

khususnya gagasan-gagasan mengenai kemanusiaan, individualitas manusia, dan 

pembatasan kekuasaan negara atas individu. 

 

Dalam ilmu-ilmu sosial dikenal dua pengertian  mengenai ideologi, yaitu ideologi 

secara fungsional dan ideologi secara struktural. Ideologi secara fungsional diartikan 

sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan 

Negara yang dianggap paling baik. Ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem 

pembenaran, seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan 

yang diambil oleh penguasa. 
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Komponen-Komponen Ideologi 

1) Nilai-nilai. 

2) Visi tentang masyarakat politik yang ideal. 

3) Konsepsi tentang sifat dasar manusia. 

4) Strategi perjuangan. 

5) Taktik politik. 

Fungsi Ideologi (C. C. Rodee) 

1) Memberikan dasar legitimasi pada pemerintah. 

2) Menjadi dasar untuk menentang kekuasaan statusquo. 

3) Mempersatukan rakyat. 

4) Pedoman untuk memilih kebijakan dan prilakupolitik. 

5) Prinsip perjuangan yang menjadi alat komunikasisimbolis antara 

pemimpin dan massa. 

 

2.4 Partisipasi Politik 

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang 

artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila 

digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, partisipate atau 

participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil 

peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103). 

 

Keith Fauls Keith Fauls (1999:133) memberikan definisi partisipasi politik sebagai 

keterlibatan secara aktif (the active engagement) dari individu atau kelompok ke dalam 

proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan 

keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah. 

 

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam No Easy Choice: Political 

Participation in Developing Countries Huntington dan Nelson (1997: 3) partisipasi 

politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang 

dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat 

individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau 

kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. 
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Pengertian partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti (1999:54) adalah kegiatan 

warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik.Dari 

pendapat yang dikemukankan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau 

sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu 

dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang 

dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak 

langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan 

dengan kekerasan (violence). 

 

Faktor-faktor Partisipasi Politik 

Faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya suatu partisipasi masyarakat adalah 

tingkat kepercayaan atau trust masyarakat terhadap para pemimpin bangsa, kesadaran 

politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Berdasarkan tinggi 

rendahnya kedua faktor tersebut maka Paige seperti yang dikutip Ramlan Surbakti 

(2010:184) membagi partisipasi politik menjadi empat tipe yaitu : 

a. Aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan 

kepada pemerintah yang tinggi.  

b. Apatis, yaitu apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah 

rendah, dan apabila partisipasi politik cenderung pasiftertekan.  

c. Militian Radikal, yaitu apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan 

kepada pemerintah sangat rendah, dan  

d. Pasif, yaitu apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada 

pemerintah sangat rendah. 

 

Milbrath yang dikutip oleh Michael Rush dan Althof (1989:168) memberikan 

alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu: 

1) Berkenaan dengan penerimaan perangsang politik.  

Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap 

perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media 
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massaakan memberikan pengaruh bagi keikutseertaan seseorang dalam kegiatan 

politik.  

2) Berkenaan dengan karekteristik sosial seseorang.  

apat disebutkan bahwa status ekonomi, karekter suku, usia jenis kelain dan 

keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut 

memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik.  

3) Menyingkat sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang 

hidup dalam negara yang demokratis, partaipartai politiknya cenderung mencari 

dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa 

cenderung berpartisipasi dalam politik.  

4) Adanya perbedaan regional.  

Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap 

perbedaaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula 

yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik. 

 

Tipologi Partisipasi Politik 

Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin (2007: 152) membedakan partisipasi 

politik menjadi beberapa kategori yakni : 

1) Partisipasi politik apatis  

Orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.  

2) Partisipasi politik spector  

Orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.  

3) Partisipasi politik gladiator  

Mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, 

spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye 

dan aktivis masyarakat.  

4) Partisipasi politik pengritik  

Orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. 

 

Bentuk Partisipasi Politik 

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond yang dikutip 

oleh Mohtar Mas’oed (2011:57-58) terbagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu partisipasi 
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politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Adapun rincian bentuk 

partisipasi politik konvensional dan non konvensional : 

 

1) Partisipasi politik konvensional : 

a) Pemberian suara atau voting  

b) Diskusi politik  

c) Kegiatan kampanye  

d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan  

e) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif  

2) Partisipasi politik nonkonvensional : 

a) Pengajuan petisi  

b) Berdemonstrasi  

c) Konfrontasi  

d) Mogok  

e) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda : pengrusakan, pemboman, 

pembakaran. 

f) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, 

perang gerilya, revolusi. 

 

Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan 

berbagai bentuk dan intensitas. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, 

yaitu kegiatan yang tidakmbanyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan 

prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan umum) besar sekali 

jumlahnya. Sebaliknya, lebih kecil jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu 

melibatkan diri dalam politik. Di bawah ini bagan piramida pola partisipasi politik : 
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Bagan 2 

Piramid Partisipasi Politik 

 

 

             Pemain 

 
(Gladiators) 

 

           Penonton 
                      (Spectators) 

 

                       Apatis 

                   (Apathetics) 
 
 

 

 

Sumber : L.Milbrath dan M.Goel,Political Participation:How and why Do People   GetInvolved in 

Politics,ed.ke-2 
 

Menurut Conyers (1994:154), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi 

masyarakat mempunyai sifat sangat penting, yaitu : 

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi 

mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. 

2. Masyarakat akan lebih memiliki kepercayaan.  

3. Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat 

dilibatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemain (Gladiators) 
5-7% populasi termasuk gladiators,yaitu orang 
yang sangat aktif dalam dunia politik 

Penonton (Spectators) 
60% populasi aktif secara minimal,termasuk 
memakai hak pilihnya 

Apatis (Apathetics) 
33% populasi termasuk apatis,yaitu orang yang 
tidak aktif sama sekali,termasuk tidak memakai 
hak pilihnya 
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BAB III 

POLITIK ETNIS 

 

Secara etimologis, kata etnis (ethnic) berasal dari Bahasa Yunani ethnos, yang 

merujuk pada pengertian bangsa atau orang. Acap kali ethnos diartikan sebagai setiap 

kelompok sosial yang ditentukan oleh ras, adat-istiadat, bahasa, nilai dan norma budaya, 

dan lain-lain yang pada gilirannya mengindikasikan adanya kenyataan kelompok yang 

minoritas atau mayoritas dalam suatu masyarakat. Istilah etnis mengacu pada suatu 

kelompok yang sangat fanatik dengan ideologi kelompoknya dan tidak mau tahu dengan 

ideologi kelompok lain. Dalam perkembangannya makna ethnos berubah menjadi 

etnichos yang secara harfiah digunakan untuk menerangkan keberadaan sekelompok 

“penyembah berhala” atau orang kafir yang hanya berurusan dengan kelompoknya 

sendiri tanpa peduli kelompok lain. 

 

Menurut Narroll yang dikutip Ali Liliweri kelompok etnis dikenal sebagai suatu 

populasi yang : 

1. Secara biologis mampu berkembang-biak dan bertahan 

2. Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan 

dalam bentuk budaya 

3. Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan 

4. Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan 

dapat dibedakan dari kelompok populasi lain 

 

Sedangkan Thomas Sowell yang menulis tentang Ethnic of America berpendapat 

bahwa “Kelompok etnis merupakan sekelompok orang yang mempunyai pandangan dan 

praktik hidup yang sama atas suatu nilai dan norma. Misalnya kesamaan agama, negara 

asal, suku bangsa, kebudayaan, bahasa dan lain-lain yang semuanya berpayung pada 

satu kelompok yang disebut kelompok etnis.”  

 

Pendapat lain tentang etnis dikemukakan oleh Fredrick Barth dan Zatrow5 yang 

mengatakan bahwa etnis adalah himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-

usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai 
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budayanya. Sementara Koentjaraningrat memaknai etnis sebagai kelompok sosial atau 

kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur 

interaksi tersebut. Adanya kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua 

anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. 

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa etnis atau kelompok 

etnis adalah : 

 Suatu kelompok sosial yang mempunyai tradisi kebudayaan dan sejarah yang 

sama, dan karena kesamaan itulah mereka memiliki suatu identitas sebagai 

suatu subkelompok dalam suatu masyarakat yang luas. Kelompok etnis bisa 

mempunyai bahasa sendiri, agama sendiri, adat-istiadat sendiri yang berbeda 

dengan kelompok lain. Yang paling penting para anggota dari kelompok etnis 

itu mempuyai perasaan sendiri yang secara tradisional berbeda dengan 

kelompok sosial lain. 

 Suatu kelompok individu yang mempunyai kebudayaan yang berbeda, namun 

diantara para anggotanya merasa memiliki semacam subkultur yang sama. 

Ketiga, etnis merupakan suatu kelompok yang memiliki domain tertentu yang 

kita sebut dengan ethnic domain. Susane Langer  mengatakan bahwa kerap 

kali kelompok etnis itu mempunyai peranan dan bentuk simbol yang sama, 

memiliki bentuk kesenian atau art yang sama, yang diciptakan dalam ruang 

dan waktu mereka. 

 

Konsep tentang politik etnis kembali menguat dan digulirkan seja orde baru. Hal ini 

seiring dengan kebijakan desentralisasi politik yang dijalankan oleh pemerintah. Era 

reformasi telah menghantarkan bangsa ini ke arah keterbukaan, demokratisasi, otonomi 

daerah dan desentralisasi ternyata telah melahirkan kembali dan memperkuat kesadaran 

etnis. Gerakan politik etnisitas ini semakin jelas wujudnya. Bahkan banyak aktor politik 

lokal maupun nasional secara sadar menggunakan isu ini dalam power-sharing. Praktik 

politik etnis secara nyata menunjukkan bahwa betapa ampuhnya isu ini digunakan oleh 

aktor-aktor politik, ketika berhadapan dengan entitas politik lain. 

 



19 
 

Seperti yang dikemukakan oleh Muhtar Haboddin mengatakan bahwa politik etnis 

digunakan untuk mengemukakan kata ‘kami’, ‘mereka’, ‘saya’ dan ‘kamu’ sampai pada 

yang lebih ekstrim ‘agama’ atau ‘suku’. Dikotomi ini sengaja dibangun oleh elit politik 

lokal untuk menghantam musuh ataupun rival politiknya. Munculnya gerakan 

kedaerahan dengan mengambil setting politik etnisitas ini merupakan bagian dari politik 

identitas sebagai basis gerakan politiknya. Bahkandisinyalir oleh banyak pengamat 

bahwa gerakan politik identitas kian banyak dipakai oleh para politisi dan penguasa di 

tingkat lokal untuk mendapatkan kue kekuasaan, baik bidang politik maupun ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

BAB IV 

PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK DI SUMATERA UTARA 

 

A. Info Grafis : Legislatif 2014 

Perolehan Kursi DPRD 

 

Sumber :nasional.kompas.com › News › Nasional 

 

 

Sumber :nasional.kompas.com › News › Nasional 

 

Legislatif Terpilih untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara  

pada PemiluLegislatif 2014 

https://nasional.kompas.com/read/2014/07/22/18235991/Ini.Hasil.Rekapitulasi.Suara.Pilpres.di.33.Provinsi?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2014/07/22/18235991/Ini.Hasil.Rekapitulasi.Suara.Pilpres.di.33.Provinsi?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2014/07/22/18235991/Ini.Hasil.Rekapitulasi.Suara.Pilpres.di.33.Provinsi?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2014/07/22/18235991/Ini.Hasil.Rekapitulasi.Suara.Pilpres.di.33.Provinsi?page=all
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Dapil Sumatera Utara I terdiri dari 11 Kecamatan di kota Medan yang meliputi 

Medan Kota, Medan Denai, Medan Deli, Medan Belawan, Medan Amplas, Medan 

Area, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Tembung, Medan Perjuangan dan 

Medan Timur. Keseluruhan total suara Partai Politik dari Dapil Sumatera Utara 1 

mencapai total 524.271 suara sah untuk alokasi 10 kursi. 

 

SUMUT DAPIL 1 

No. Nama Parpol Nasionalis Agama 

1.  Muhammad Nezar Juli  NASDEM √  

2.  HM Hafez  PKS  √ 

3.  Brilian Moktar PDIP √  

4.  August Napitupulu PDIP √  

5.  Hanafiah Harahap GOLKAR √  

6.  Sony Firdaus GERINDRA √  

7.  Meilizar Latief DEMOKRAT √  

8.  Parluhutan Siregar  PAN  √ 

9.  Yulizar Parlagutan  PPP  √ 

10.  Darwin Lubis  HANURA √  

 Jumlah 7 3 

 

Dapil Sumatera Utara II terdiri dari 10 Kecamatan di kota Medan yang meliputi 

Medan Sunggal, Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Tuntungan, Medan Johor, 

Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Baru, Medan Petisah, dan Medan Selayang. 

Keseluruhan total suara Partai Politik dari Dapil Sumatera Utara 2 mencapai total 

332.238 suara sah untuk alokasi 7 kursi. 

 

SUMUT DAPIL 2 

No. Nama Parpol Nasionalis Agama 

1.  Ikrimah Hamidy PKS  √ 

2.  Effendi Panjaitan PDIP √  

3.  Baskami Ginting  PDIP √  

4.  M Faisal  GOLKAR √  

5.  Salomo TR Pardede GERINDRA √  

6.  Arifin Nainggolan DEMOKRAT √  

7.  Januari Siregar  PKPI √  

 Jumlah 6 1 
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Dapil Sumatera Utara III terdiri dari 1 Kabupaten meliputi Kabupaten Deli 

Serdang. Keseluruhan total suara Partai Politik dari Dapil Sumatera Utara 3 mencapai 

total 706.028 suara sah untuk alokasi 12 kursi. 

SUMUT DAPIL 3 

No. Nama Parpol Nasionalis Agama 

1.  Satrya Yudha  PKS  √ 

2.  Ruben Tarigan  PDIP √  

3.  Effendi S Napitupulu PDIP √  

4.  Wagirin Arman GOLKAR √  

5.  Muhrid Nst  GOLKAR √  

6.  Yantoni Purba  GERINDRA √  

7.  Eveready  GERINDRA √  

8.  Guntur Manurung  DEMOKRAT √  

9.  Syahrial Tambunan DEMOKRAT √  

10.  Zulkifli Hussein PAN  √ 

11.  Hasaiddin Daulay  PPP  √ 

12.  Firman Sitorus  HANURA √  

 Jumlah 9 3 
 

Dapil Sumatera Utara IV terdiri dari 1 Kabupaten dan 1 Kotamadya meliputi 

Kabupaten Serdang Bedagai dan Kotamadya Tebing Tinggi. Keseluruhan total suara 

Partai Politik dari Dapil Sumatera Utara 4 mencapai total 350.474 suara sah untuk 

alokasi 5 kursi. 

SUMUT DAPIL 4 

No. Nama Parpol Nasionalis Agama 

1.  
Zulfikar 

PKS  √ 

2.  Wasner Sianturi PDIP √  

3.  Indra Alamsyah GOLKAR √  

4.  Ramses Simbolon GERINDRA √  

5.  Hartoyo DEMOKRAT √  

 Jumlah 5 1 

 

Dapil Sumatera Utara V terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kotamadya meliputi 

Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, dan Kotamadya Tanjung Balai. Keseluruhan 

total suara Partai Politik dari Dapil Sumatera Utara 5 mencapai total 570.235 suara sah 

untuk alokasi 10 kursi. 
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SUMUT DAPIL 5 

No. Nama Parpol Nasionalis Agama 

1.  
Syamsul Qodri Marpaung 

PKS  √ 

2.  Zahir PDIP √  

3.  Budiman P Nadapdap PDIP √  

4.  Helmiati GOLKAR √  

5.  Syamsul Bahri Batubara GOLKAR √  

6.  Sri Kumala GERINDRA √  

7.  Mustofawiyah DEMOKRAT √  

8.  Muslim Simbolon PAN  √ 

9.  Bustami PPP  √ 

10.  Ebenezer Sitorus HANURA √  

 Jumlah 7 3 

 

Dapil Sumatera Utara VI terdiri dari 3 Kabupaten meliputi Kabupaten Labuhan 

Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 

Keseluruhan total suara Partai Politik dari Dapil Sumatera Utara 6 mencapai total 

535.841 suara sah untuk alokasi 8 kursi. 

 

SUMUT DAPIL 6 

No. Nama Parpol Nasionalis Agama 

1.  
Zeira Salaim Ritonga 

PKB  √ 

2.  Basyir,A.Md.,SE. PKS  √ 

3.  H.Muhammad Afan,SS PDIP √  

4.  Novita Sari,SH. GOLKAR √  

5.  Ari Wibowo GERINDRA √  

6.  H.T.Milwan DEMOKRAT √  

7.  Drs.Aripay Tambunan,MM. PAN  √ 

8.  Patar Sitompul HANURA √  

 Jumlah 5 3 

 

Dapil Sumatera Utara VII terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kotamadya meliputi 

Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, 

Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kotamadya Padang Sidempuan. Keseluruhan total 

suara Partai Politik dari Dapil Sumatera Utara 7 mencapai total 696.417 suara sah untuk 

alokasi 10 kursi. 
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SUMUT DAPIL 7 

No. Nama Parpol Nasionalis Agama 

1.  
H.Burhanuddin Siregar,SE 

PKS  √ 

2.  Sutrisno Pangaribuan PDIP √  

3.  H.A. Yasyir Ridho 

Loebis,SH.ST.MSP. 

GOLKAR √  

4.  Ir.H.Chaidir Ritonga,MM GOLKAR √  

5.  Parlisyah Harahap GERINDRA √  

6.  Tia Isah Ritonga,SH DEMOKRAT √  

7.  Iskandar Sakti Batubara PAN  √ 

8.  Ahmadan 

Harahap,S.Ag.,MSP. 

PPP  √ 

9.  H.Zulkifli Siregar,M.Sc. HANURA √  

10.  Robi Agusman Harahap,SH. PKPI √  

 Jumlah 7 3 

 

Dapil Sumatera Utara VIII terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kotamadya meliputi 

Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias 

Barat, dan Kotamadya Gunung Sitoli. Keseluruhan total suara Partai Politik dari Dapil 

Sumatera Utara 8 mencapai total 413.299 suara sah untuk alokasi 6 kursi. 

 

SUMUT DAPIL 8 

No. Nama Parpol Nasionalis Agama 

1.  PHILIPS PERWIRA 

JUANGNEHE 

PKB  √ 

2.  ANALISMAN 

ZALUKHU,S.Sos, MSP 

PDIP √  

3.  AROTA LASE, AMD. GOLKAR √  

4.  FAJAR WARUWU GERINDRA √  

5.  LIDIANI LASE DEMOKRAT √  

6.  FANOTONAWARUWU HANURA √  

 Jumlah 5 1 

 

Dapil Sumatera Utara IX terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kotamadya meliputi 

Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten 

Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasudutan dan Kotamadya Sibolga. Keseluruhan 

total suara Partai Politik dari Dapil Sumatera Utara 9 mencapai total 587.641 suara sah 

untuk alokasi 9 kursi. 
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SUMUT DAPIL 9 

No. Nama Parpol Nasionalis Agama 

1.  
JUBEL TAMBUNAN, SE 

NASDEM √  

2.  Dra. DELMERIA NASDEM √  

3.  TIGOR LUMBANTORUAN PKB  √ 

4.  SARMA HUTAJULU, SH PDIP   

5.  FL. FERNANDO 

SIMANJUNTAK, SH, MH 

GOLKAR √  

6.  DONALD LUMBAN BATU, 

SE 

GERINDRA √  

7.  SOPAR SIBURIAN, SH, MH DEMOKRAT √  

8.  ADUHOT SIMAMORA HANURA √  

9.  Ir. JULISKI 

SIMORANGKIR, MM 

PKPI √  

 Jumlah 8 1 

 

Dapil Sumatera Utara X terdiri dari 1 Kabupaten dan 1 Kotamadya meliputi 

Kabupaten Simalungun dan Kotamadya Pematang Siantar. Keseluruhan total suara 

Partai Politik dari Dapil Sumatera Utara 10mencapai total 549.653suara sah untuk 

alokasi 8 kursi. 

SUMUT DAPIL 10 

No. Nama Parpol Nasionalis Agama 

1.  
INGE AMELIA NASUTION, 

S.Psi 
NASDEM √  

2.  
Dra.H. HIDAYAH HERLINA 

GUSTI 
PKS  √ 

3.  
JANTOGUH 

DAMANIK,S.Sos 
PDIP √  

4.  H. AJIB SHAH GOLKAR √  

5.  JANTER SIRAIT, SE GOLKAR √  

6.  

RICHARD 

PANDAPOTANSIDABUTA

R, SE 

GERINDRA √  

7.  
RONY 

REYNALDOSITUMORANG 
DEMOKRAT √  

8.  RINAWATI SIANTURI, SH HANURA √  

 Jumlah 7 1 
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B. Info Grafis : Pemilu Presiden 2014 Sumatera Utara 

Nomor 

Urut 

Presiden dan Wakil 

Presiden 

Partai Politik Jumlah suara 

dan (Prosentase) 

1 Prabowo - Hatta 

 

Pengusung : 

1. Gerindra 

2. Golkar 

3. PAN 

4. PKS 

5. PPP 

6. PBB 

Pendukung : 

1. Demokrat 

 

 

 

 

 

2,831,514 

(44,75 %) 

 

2 Jokowi - JK Pengusung: 

1. PDIP 

2. PKB 

3. NASDEM 

4. HANURA 

Pendukung : 

1. PKPI 

 

3,494,835  

(55,24 %) 

 

 

Sumber : Hasil literature Penelitian 

Dominasi Suara di Kabupaten/Kota 

Nomor 

Urut 

Presiden dan Wakil 

Presiden 

Dominasi Suara pada 

Kab.Kota 

Jumlah suara 

dan 

(Prosentase) 
1 Prabowo - Hatta 

 

Prabowo unggul di 13 kabupaten 

dan kota, yakni : 

1. Deli Serdang, 

2. Labuhanbatu,  

3. Langkat,  

4. Mandailing Natal,  

5. Padang Lawas,  

6. Padang Lawas Utara,  

7. Serdang Bedagai,  

8. Binjai,  

9. Gunungsitoli,  

10. Medan,  

11. Padang Sidimpuan,  

12. Tanjungbalai dan  

13. Tebing Tinggi. 

 

 

 

 

2,831,514 (44,75 %) 

 

2 Jokowi - JK Dominasi suara Jokowi-JK 

berasal dari 20 kabupaten dan 

kota. Yakni : 

1. Asahan,  

2. Batubara,  

3. Dairi,  

4. Humbang Hasundutan,  

5. Karo,  

6. Labuhanbatu Selatan,  

7. Labuhanbatu Utara,  

8. Nias,  

9. Nias Barat,  

10. Nias Selatan, Nias Utara,  

11. Pakpak Bharat,  

 

3,494,835  (55,24 %) 
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12. Samosir,  

13. Simalungun,  

14. Tapanuli Selatan,  

15. Tapanuli Tengah,  

16. Tapanuli Utara,  

17. Toba Samosir,  

18. Pematangsiantar, dan  

19. Sibolga 

Sumber : Hasil literature Penelitian 

 

Penghitungan Suara pada Pilpres 2014 

No. KAB / KOTA Prabowo - Hatta Jokowi - JK SUARA 

SAH 
1 MEDAN 530.243 486.395 1.016.638 

2 DELI SERDANG 424.682 373.760 798.442 

3 SERDANG BEDAGAI 150.267 149.761 300.028 

4 TEBING TINGGI 41.592 35.498 77.090 

5 BATU BARA 81.404 93.483 174.887 

6 ASAHAN 154.937 177.331 332.268 

7 TANJUNG BALAI 34.519 28.611 63.130 

8 LABUHAN BATU UTARA 73.485 94.247 167.732 

9 LABUHAN BATU 106.571 91.901 198.472 

10 LABUHAN BATU 

SELATAN 

66.898 73.580 140.478 

11 PADANG LAWAS 76.763 28.789 105.552 

12 PADANG LAWAS UTARA 82.604 35.786 118.390 

13 PADANGSIDIMPUAN 71.847 23.423 95.270 

14 TAPANULI SELATAN 82.611 50.633 133.244 

15 MANDAILING NATAL 150.048 47.046 197.094 

16 NIAS 6.661 55.301 61.962 

17 GUNUNG SITOLI 9.585 48.491 58.076 

18 NIAS SELATAN 26.064 171.401 197.465 

19 NIAS UTARA 7.283 45.305 52.588 

20 NIAS BARAT 6.152 32.202 38.354 

21 TAPANULI TENGAH 37.093 95.001 132.094 

22 SIBOLGA 14.682 22.573 37.255 

23 TAPANULI UTARA 11.615 120.744 132.359 

24 TOBA SAMOSIR 8.154 79.525 87.679 

25 HUMBANG 

HASUNDUTAN 

8.284 77.704 85.988 

26 SAMOSIR 3.346 57.030 60.376 

27 PEMATANG SIANTAR 40.124 83.287 123.411 

28 SIMALUNGUN 144.362 276.389 420.751 

29 KARO 25.462 143.746 169.208 

30 DAIRI 22.125 109.732 131.857 

31 PAKPAK BHARAT 6.681 12.075 18.756 

32 BINJAI 77.888 45.463 123.351 

33 LANGKAT 247.482 228.622 476.104 

  TOTAL 2.831.514 3.494.835 6.326.349 

  PERSENTASE 44,76% 55,24% 100% 
 

Sumber : Hasil literature Penelitian 

 

 



28 
 

 

C. Info Grafik : Peta Kemenangan Pilkada Sumatera Utara 2018 

 

 

 

Perolehan Suara Pilkada Sumatera Utara 2018 

 

No. 

 

Kabupaten/Kota 

 

Edy-Musa 

 

Djarot -Sihar 

1.  Asahan 224.950 74.333 

2.  Batu Bara 124.911 49.252 

3.  Dairi 26.956 119.713 

4.  Deli Serdang 458.646 250.717 

5.  Humbang Hasundutan 4.905 73.915 

6.  Karo 23.807 127.513 

Sumber : Hasil literature Penelitian 

 

Perolehan Suara Pilkada Sumatera Utara 2018 

 

No. 

 

Kabupaten/Kota 

 

Edy-Musa 

 

Djarot -Sihar 

7.  Kota Binjai 83.229 26.794 

8.  Kota Gunung Sitoli 7.854 38.399 

9.  Kota Medan 551.641 357.377 

10.  Kota Padang Sidempuan 85.930 15.476 

11.  Kota Pematang Siantar 41.551 68.604 

12.  Kota Sibolga 16.507 19.019 

13.  Kota Tanjung Balai 49.288 12.319 

14.  Pakpak Barat 7.518 11.973 

15.  Samosir 2.321 54.566 

16.  Serdang Bedagai 175.7775 77.115 

17.  Simalungun 178.022 194.235 

18.  Tapanuli Selatan 93.884 29.474 

19.  Tapanuli Tengah 32.592 109.732 
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20.  Tapanuli Utara 13.178 137.350 

21.  Toba Samosir 5.064 75.694 

22.  Kota Tebing Tinggi 49.969 21.171 

23.  Labuhan Batu 135.109 43.305 

24.  Labuhan batu Selatan 81.779 37.647 

25.  Labuhan batu Utara 102.524 40.668 

26.  Langkat 326.043 134.233 

27.  Mandailing Natal 162.034 19.900 

28.  Nias 5.427 40.629 

29.  Nias barat 6.107 20.532 

30.  Nias Selatan  23.534 73.616 

31.  Nias Utara 5.761 26.606 

32.  Padang Lawas 97.606 19.740 

33.  Padang LawasUtara 86.713 23.343 

Sumber : Hasil literature Penelitian 

Hasil Pilkada Sumatera Utara 2018 

Nomor Urut Gubernur dan Wakil 

Gubernur 

Partai Politik Jumlah Kursi 

DPRD 

1 Edy Rahmayadi - Musa 

Rajekshah 

 

Pengusung : 

1. Gerindra 

2. Hanura 
3. PKS 

4. Nasdem 

5. PAN 
Pendukung : 

1. Perindro 

2. PBB 
3. Garuda 

4. Demokrat 

5. PKB 

 

 

 
 

 

77/100 

2 Djarot Saiful Hidayat - 
Sihar Sitorus 

Pengusung: 
1. PDIP 

2. PPP 

Pendukung : 
1. PKPI 

2. PSI 

 
 

 

23/100 

Sumber : Hasil literature Penelitian 

 

Partai Pemenang Hasil Pemilu Tahun 2014 Per Kabupaten 

Provinsi Sumatera Utara 

https://id.wikipedia.org/wiki/Edy_Rahmayadi
https://id.wikipedia.org/wiki/Musa_Rajekshah
https://id.wikipedia.org/wiki/Musa_Rajekshah
https://id.wikipedia.org/wiki/Djarot_Saiful_Hidayat
https://id.wikipedia.org/wiki/Sihar_Sitorus
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Sumber :https://www.sgtgeomedia.com/detailpost/analisis-spasial-untuk-menimbang-

                              suara-di-pilkada-sumatera-utara-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.sgtgeomedia.com/detailpost/analisis-spasial-untuk-menimbang-                              suara-di-pilkada-sumatera-utara-2018
https://www.sgtgeomedia.com/detailpost/analisis-spasial-untuk-menimbang-                              suara-di-pilkada-sumatera-utara-2018
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BAB V 

PETA POLITIK ETNIS DI SUMATERA UTARA 

 

5.1 Etnisdi Provinsi Sumatera Utara 

 Sebaran Suku di Sumatera Utara 

Persentase Sebaran Suku di Provinsi Sumatera Utara 

 

 Persentase Agama di Sumatera Utara 

Persentase Agama di Sumatera Utara 
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MELAYU 

 

Menurut Ismail Hussein (1994) kata Melayu merupakan istilah yang meluas dan 

agak kabur. Etnis Melayu adalah nama yang menunjuk pada suatu kelompok yang ciri 

utamanya adalah penuturan bahasa Melayu. Perkataan Melayu juga bermakna sebagai 

etnik atau orang Melayu Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu dan tempat-tempat 

lain yang menggunakan bahasa Melayu (Salazar 1989). Di Sumatera Utara Etnis 

Melayu terdapat di Pesisir Timur, terutama di Kabupaten Deli Serdang, Serdang 

Bedagai, dan Langkat. Suku melayu yang berasal dari Sumatera Utara dikenal dengan 

nama Suku Deli atau Melayu Deli. Melayu Deli adalah suku Melayu yang berasal 

dari Sumatera Utara tepatnya mereka mendiami Kabupaten Deli Serdang dan 

Kota Medan. Suku Melayu Deli juga dapat di temui di daerah pesisir timur Sumatera 

Utara, pinggiran sungai Deli dan Labuhan. Di kota Medan suku Melayu Deli banyak 

menempati daerah pinggiran kota. Populasi suku Melayu Deli diperkirakan lebih dari 

650 ribu jiwa. Masyarakat Melayu Deli terkenal dengan seni berpantun Melayu yang 

terkenal sampai saat ini. (https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Deli). 

 

Melayu Deli merupakan salah satu sub kelompok suku bangsa Melayu Sumatera 

Timur yang termasuk kelompok asli di Sumatera Utara. Sebagian Melayu Deli 

ditujukan kepada masyarakat Melayu yang berdiam di Kabupaten Deli Serdang dan 

kota Medan (daerah Kesultanan Deli) yang terletak tidak jauh dari pantai timur 

Sumatera. Di Kabupaten Deli Serdang yang luasnya 2.808,91 KM persegi mereka 

mendiami di 22 kecamatan. Pada tahun 1984 tercatat masyarakat Melayu Deli hidup 

bersama dengan berbagai suku bangsa lainnya, misalnya oarang Batak Karo, Toba, 

Aceh, Minangkabau dan lainya. Di kota Medan tempat tinggal mereka kini meliputi 

kecamatan Medan Deli, Medan Barat, Medan Labuhan, Medan Denai, Medan Timur, 

Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Kota, Medan Tuntungan, Medan Baru, Medan 

Belawan. 

 

Dalam sejarah politik Melayu, ajaran Islam sebagai salah satu unsur politik yang 

terpenting, Islam telah memberi legitimasi kepada raja-raja kerajaan Melayu. Bahkan, 

perkembangan budaya Melayu berjalan beriringan dengan ajaran-ajaran Islam. Peranan 

Islam dalam politik raja-raja Melayu ini terlihat jelas dari gelar yang disandang, di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Deli_Serdang
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Deli
https://id.wikipedia.org/wiki/Melayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Deli_Serdang
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Deli_Serdang
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
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antaranya “Zillullah fil Alam” (Bayang-bayang Tuhan di Bumi), sultan, dan khalifah. 

Dengan demikian, raja sebagai tonggak dan simbol kesetiaan orang Melayu, yang 

mayoritas menganut agama Islam, diberi kewenangan untuk mengawal Islam dan adat 

istiadat Melayu.  

 

Karakter Masyarakat Melayu Deli 

 

Sifat orang Melayu Deli umumnya adalah baik, ramah, tidak kasar, suka menolong, 

menerima orang baru. Ciri khas Melayu Deli yang mau membantu sesama manusia. 

Kesan negatif orang Melayu Deli hampir tak di temukan jika kita baru berteman dengan 

suku Melayu Deli. Kerena tidak adanya hal negatif yang berlebihan kesan positiflah 

yang selalu ada. Prinsip orang melayu deli adalah hidup mandiri dan saling membantu 

orang lain. 

 

Golongan Masyarakat Melayu Deli 

Terdiri dari : 

1. Golongan Aristokrasi : 

a. Raja dan anak-anak raja (tengku) 

b. Turunan pembesar daerah (wan, orang kaya, datuk muda) 

2. Golongan Pembesar di kampung : 

a. Ulama 

b. Cerdik pandai 

c. Rakyat jelata 

 

Agama dan Kepercayaan 

 

Orang Melayu Deli adalah pemeluk agama Islam. Boleh dikatakan hanya agama 

Islamlah yang diakui oleh orang Melayu. Oleh sebab itu di kalangan masyarakat sering 

dikatakan bahwa apabila seseorang telah memasuki agama Islam, orang tersebut telah 

menjadi orang Melayu. Sebelum masuknya agama Islam ke daerah ini, kepercayaan 

orang Melayu bersifat animisme. Mereka meyakini adanya dewa atau jin yang tidak 

berasal dari manusia. Karena dewa, jin dan alam gaib dianggap dapat mempengaruhi 

kehidupan manusia, mereka harus dipuja, antara lain melalui upacara-upacara tertentu. 
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Upacara-upacara tradisional yang dilakukan berkaitan dengan lingkaran hidup 

seseorang. Upacara-upacara tersebut meliputi upacara dari masa yang mengandung dan 

melahirkan sampai upacara perkawinan dan kamatian. Tetapi kini orang Melayu Deli 

sudah jarang yang melaksanakan berbagai upacara tersebut sesuai dengan aturan-aturan 

seperti masa silam. Apalagi kebanyakan orang Melayu Deli berdiam di sekitar wilayah 

perkotaan yang sudah banyak mendapat pengaruh kebudayaan luar lainnya. 

 

Sistem Kekerabatan 

Garis keturunan pada masyarakat Melayu Deli umumnya diperhitungkan secara 

bilateral, tetapi pada golongan tertentu lebih cenderung bersifat patrilineal, yaitu melalui 

garis laki-laki. Penarikan garis keturunan melalui laki-laki terutama kelihatan pada 

golongan bangsawan yang masih berusaha mempertahankan tradisi turun-temurunnya. 

Adat menetap sesudah nikah umumnya di kediaman keluarga pihak istri (uksorilokal) 

sampai lahirnya anak pertama, baru kemudian menetap di kediaman yang baru 

(neolokal). Tetapi masyarakat Melayu Deli kini lebih bebas menentukan tempat tinggal 

sesudah menikah. 

 

Orang Melayu juga mengenal pengelompokkan kerabat gabungan keluarga luas 

(klen kecil) yang merasakan dirinya berasal dari keturunan satu nenek moyang. Pada 

masyarakat Melayu Deli anggota kelompok semacam ini biasanya merasa terikat 

melalui garis keturunan laki-laki (patrileneal). Mereka juga mengenal bentuk 

kekerabatan lain yang terjadi akibat adanya perkawinan. Kelompok kekerabatan yang 

lebih luas sifatnya (kindred) biasanya sudah tidak jelas lagi batas-batasnya karena sudah 

terlalu luas. Kelompok kerabat semacam ini dapat mencakup saudara sepupu ayah atau 

ibu, saudara istri, bahkan kaum kerabat dari satu tingkat di atas seseorang. Selain 

tingkatan sosial yang dibedakan berdasarkan garis keturunan, di dalam masyarakat 

Melayu Deli kini dikenal pula sistem pelapisan sosial berdasarkan hal-hal lain, seperti 

jabatan, keagamaan, dan pendidikan. 

 

Pada masa lalu, keturunan bangsawan merupakan golongan yang paling atas dan 

paling berkuasa. Golongan bangsawan yang sangat dihormati dalam masyarakat 
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biasanya menyandang gelar-gelar kehormatan, misalnya, raja, sultan, tengku, wan dsb. 

Walaupun gelar kebangsawanan masih dipakai oleh para keturunannya masyarakat 

Melayu, sekarang umumnya juga mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam 

menentukan status seseorang. Dengan demikian, seseorang yang pada masa lalu di 

golongkan sebagai "orang kebanyakkan., kini dapat pula dianggap tinggi statusnya 

dalam masyarakat karena berhasil dalam bidang pendidikan. 

 

SIMALUNGUN 

Letak geografis dan Sejarah Kabupaten Simalungun 

Geografis 

Secara geografis (Agustono, Budi dkk. 2012. Sejarah Etnis Simalungun. Pematang 

Raya), Kabupaten Simalungun terletak di antara 2 ◦ 36' -3◦ 18’ Lintang Utara dan 98◦ 

32' - 99◦ 35' Bujur Timur dengan luas wilayah 4.386,60 km atau 6,12 % dari luas 

keseluruhan Provinsi Sumatera Utara serta berada pada ketingggian 20 – 1.400 m dari 

atas permukaan laut (rata-rata 3369 m) yang dibagi dalam 3 kategori besar, yaitu : 

1. Ketinggian 20 m – 389 m dari permukaan laut termasuk dalam kategori dataran 

rendah yang meliputi Kecamatan Bandar, Pematang Bandar, Ujung Padang, 

Siantar, Huta Bayu Raja, Tanah Jawa, Bosar Maligas, Dolok Batu Nanggar dan 

Tapian Dolok dengan luas 2.160,83 km atau 49,26 % dari luas Kabupaten 

Simalungun.  

2. Ketinggian 600 m – 920 m dari permukaan laut termasuk dalam kategori dataran 

sedang yang meliputi Kecamatan panei, Jorlang Hataran, Raya Kahean, 

Sidamanik, Raya, Dolok Panribuan dan Girsang Simpang Bolon dengan luas 

1.276,07 km atau 29,09 % dari luas Kabupaten Simalungun. 

3. Ketinggian 1.100 m – 1.500 m dari permukaan laut termasuk dalam kategori 

dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Dolok Pardamean, Purba, Silimakuta, 

Silau Kahean dan Dolok Silau dengan luas 939,70 km atau 21,65 % dari luas 

Kabupaten Simalungun 

 

Etnis Simalungun atau juga disebut Batak Simalungun adalah salah satu suku asli 

dari provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang menetap di Kabupaten Simalungun dan 

sekitarnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa leluhur suku ini berasal dari daerah 
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India Selatan. Sepanjang sejarah suku ini terbagi ke dalam beberapa kerajaan. Marga 

asli penduduk Simalungun adalah Damanik, dan 3 marga pendatang yaitu, Saragih, 

Sinaga, dan Purba. Kemudian marga marga (nama keluarga) tersebut menjadi 4 marga 

besar di Simalungun. 

 

Sejarah Kabupaten Simalungun 

Pra Kolonial 

Pembagian wilayah pemerintahan pada masa sebelum masuknya penjajahan 

Belanda didasarkan pada wilayah-wilayah kerajaan yang berdiri di Simalungun.Pada 

periode 500-1295 diketahui terdapat bentuk sistem pemerintahan bersama yang terdiri 

dari 4 kerajaan yaitu Kerajaaan Nagur, Silou, Batangiou dan Harau. Sistem 

pemerintahan bersama ini dikenal dengan nama sistem Raja Maropat atau Raja Nan 

Empat. Sedangkan pemerintahannya dikenal dengan nama Purba Deisa Naualuh atau 

Batak Timur Raya. Perpecahan diantara kerajaan tersebut akibat masih seringnya 

perang antar kerajaan tidak dapat dihindarkan. Berdirinya kerajaan-kerajaan baru yaitu 

kerajaan Dolok Silau oleh marga Purba Tambak, Tanah Jawa oleh marga Sinaga, 

Siantar oleh marga Damanik dan Panei oleh marga Purba Dasuha tetap menghidupkan 

sistem pemerintahan Raja Maropat sampai pada tahun 1865 walaupun pemerintahannya 

sendiri sudah berganti. Ada tahun 1865 kembali kerajaan-kerajaan tersebut pecah 

menjadi 7 kerajaan yaitu Kerajaan Dolok Silau, Tanah Jawa, Siantar, Panei, Raya, 

Purba dan Silimakuta dan tidak lagi menggunakan sistem pemerintahan bersama. 

Perpecahan ini tidak dapat dilepaskan dari politik devide at impera-nya kolonial 

Belanda. Masa perpecahan ini terjadi mulai tahun 1865 sampai dengan tahun 1907 

dimana Belanda mulai mendirikan perkebunan-perkebunan besar. 

 

Kolonial 

Masuknya Belanda secara bertahap ke Simalungun telah membawa perubahan 

sistem pemerintahan yang menjadi sistem pemerintahan kolonial.Perubahan ini 

berdampak dibatasinya peran harajaon (kerajaan) yang berkuasa. Melalui Besluit 

Gubernement Nomor 22 (Staatsblad Nomor 531) tanggal 12 Desember 1906 

dibentuklah afdeling Simalungun en de Karo landen yang dikepalai oleh asisten residen 

V.C.J. Westenberg di Seribu Dolok. 
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Wilayah administrasi pemerintahan dibagi ke dalam 7 landschapskassen (penguasa 

setempat) yang terdidi dari 16 distrik dan huta (kampung) yang dibuat berdasarkan 

kekuasaan raja-raja yang masih berkuasa di Simalungun pada masa itu sebagaimana 

berikut ini : 

 

Tabel 1 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan 

No. Kerajaan Distrik 

1.  Siantar a) Siantar  

b) Bandar  

c) Sidamanik 

2.  Tanah Jawa a) Tanah Jawa  

b) Bosar Maligas  

c) Jorlang Hataran  

d) Dolok Panribuan  

e) Girsang Sipangan Bolon 

3.  Panei a) Panei  

b) Dolok Batu Nanggar 

4.  Raya a) Raya  

b) Raya Kahean 

5.  Dolok Silau a) Dolok Silau  

b) Silau Kahean 

6.  Purba Purba 

7.  Silimakuta Silimakuta 

 

Sumber : Tim Otonomi Daerah Tingkat II Kab. Simalungun, 1995. 

 

Post Kolonial 

 

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia maka berdasarkan Undang-Undang 

Darurat (Drt) Nomor 7 Tahun 1956 dibentuklah Kabupaten Simalungun dengan 16 

kecamatan yang berasal dari 16 distrik pada masa pemerintah Belanda dan berkembang 

menjadi 17 kecamatan yaitu Kecamatan Dolok Pardamean. Kemudian berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 

Tahun 1992 dilaksanakan pemekaran kecamatan dari 17 kecamatan menjadi 21 

kecamatan yaitu Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raya, Ujung Padang dan 

Tapian Dolok. Satu hal penting dalam sejarah pemerintah di Simalungun adalah 

ditetapkannya Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun pada tanggal 25 April 1995 
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sebagai salah satu dari 25 Daerah Tingkat II Percontohan Otonomi Daerah. Pada 

pelaksanaannya, penyerahan urusan, baik yang berasal dari pusat maupun Daerah 

Tingkat I Provinsi Sumatera Utara meliputi 22 bidang, 108 sub bidang dan 475 urusan 

yang ditangani oleh 24 dinas daerah. Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru oleh 

gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa, pemerintah pusat 

mendesentralisasikan sebagian kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota melalui 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. 

 

Dampak pemberlakuan undang-undang ini yang paling nyata adalah munculnya 

wilayah-wilayah pemekaran mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, 

kabupaten/kota dan provinsi.Kabupaten Simalungun juga mengalami pemekaran 

wilayah desa/kelurahan dan kecamatan dimana sebelumnya terdiri dari 21 kecamatan 

dimekarkan menjadi 30 kecamatan. 

 

Etnisitas 

 

Di Kabupaten Simalungun terdapat 8 etnis besar yaitu suku Jawa, Batak Toba, 

Simalungun, Karo, Mandailing, Melayu, Nias dan Pak-pak. Dari 8 etnis tersebut 

terdapat 3 etnis mayoritas yaitu Jawa, Batak Toba dan Simalungun.Etnis Jawa masuk ke 

Simalungun dalam 2 gelombang yaitu pada jaman Singosari dan Majapahit dimana 

terdapat sisa-sisa pasukan kedua kerajaan tersebut yang berimigrasi ke wilayah 

Simalungun. Masuknya etnis ini sedikit banyaknya mempengaruhi kebudayaan 

Simalungun seperti terlihat pada ikat kepala laki-laki pada pakaian adat Simalungun 

mengadopsi seni batik yang berasal dari Jawa. Gelombang kedua terjadi pada masa 

penjajahan kolonian Belanda dimana etnis Jawa didatangkan sebagai buruh di 

perkebunan-perkebunan. 

 

Sedangkan etnis Batak Toba masuk ke wilayah Simalungun akibat kebijakan 

pemerintah colonial Belanda untuk mempekerjakan etnis tersebut di bidang pertanian 

untuk menambah persediaan bahan makanan mereka karena jumlah pekerja yang 

berasal dari etnis Simalungun tidak mencukupi.Di samping itu, masuknya etnis Batak 

Toba juga dikarenakan kedekatan wilayah dan juga besarnya potensi wilayah seperti 

tingkat kesuburan tanah yang lebih tinggi daripada yang terdapat di wilayah Tapanuli 
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Utara dan Samosir sebagai daerah asal etnis Batak Toba. Sedangkan etnis lain yang 

masuk ke Simalungun lebih dikarenakan adanya kedekatan wilayah geografi 

Simalungun dengan wilayah asal mereka disamping adanya motivasi untuk mengubah 

nasib melalui budaya merantau yang dimiliki sub-sub etnis Batak pada umumnya. 

 

BATAK MANDAILING/ANGKOLA 

 

Batak Mandailing /Suku Angkola atau sering juga disebut Suku Batak 

Angkola adalah salah satu sub-etnis dari Suku Batak. Tanah ulayat Suku Angkola 

berada di wilayah geografis Tapanuli bagian Selatan (Tabagsel) yang 

meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang 

Lawas Utara, dan Kota Padangsidimpuan. Suku Angkola memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan Suku Batak Mandailingdisebabkan oleh persamaan bahasa, budaya, 

adat istiadat, hingga agama. (https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Angkola). 

 

Orang Batak Mandailing/Angkola didefinisikan sebagai mereka yang bermarga 

Nasution, Lubis, Pulungan, Batubara, Rangkuti, Daulae, Parinduri, Dalimunte, dan 

Matondang sahaja seperti ketetapan Mahkamah Tertinggi Folks Road Batavia 1926 dan 

keturunan yang berpecah daripada sembilan marga. 

 

Kondisi Demografi 

 

Penduduk asli wilayah Tapanuli Selatan memiliki dua jenis suku sesuai dengan 

daerahnya yaitu Batak Mandailing yang mendiami daerah Mandailing yang berbatasan 

dengan Sumatera Barat dan suku Batak Angkola yang mendiami daerah Sipirok. Kedua 

suku ini yaitu Batak Mandailing-Angkola mendiami sebagian besar dari keseluruhan 

daerah Tapanuli Selatan sejak masa tradisional, masuknya pemerintah kolonial Belanda 

sampai pada saat sekarang ini. Terjadi interaksi yang saling berkesinambungan antara 

kedua suku ini yang membuat pernyataan bahwa daerah Tapanuli Selatan itu identik 

dengan suku Batak Angkola-Mandailing pada masa itu, tetapi dalam kenyataannya 

keduanya memang berbeda. Mandailing sendiri dibagi dua walaupun sebenarnya 

adatnya sama. Pembagian itu adalah Mandailing Godang dan Mandailing Julu. Daerah 

Mandailing Godang didominasi oleh marga Nasution yang wilayahnya mulai dari 

Sihepeng di sebelah utara Penyabungan sampai Maga di sebelah selatan serta daerah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tapanuli_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Padang_Lawas
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Padang_Lawas_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Padang_Lawas_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padangsidimpuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak_Mandailing
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Angkola
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Batang Natal sampai Muara Soma dan Amara Parlampungan di sebelah barat. Daerah 

Mandailing Julu, didominasi oleh marga Lubis. Wilayahnya, mulai dari Laru dan 

Tambangan di sebelah utara. Di sebelah selatan mulai dari Kotanopan sampai Pakantan 

dan Hutanagodang. Secara turun-temurun di manapun dia bertempat tinggal, etnis 

Mandailing menganut sistem garis keturunan ayah (patrilineal) yang terdiri dari marga-

marga (Pandapotan Nasution, Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman, 

Medan: Forkala Provinsi Sumatera Utara, 2005) : 

1) Nasution  

2) Daulay  

3) Lubis  

4) Matondang  

5) Pulungan  

6) Parinduri  

7) Rangkuti  

8) Hasibuan  

9) Batubara  

 

BATAK PESISIR 

 

Suku Batak Pesisir disebut juga sebagai suku Pasisi atau suku Pesisi, adalah salah 

satu suku yang terdapat di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Masyarakat suku Batak 

Pesisir ini, hidup di sepanjang pesisir pantai sebelah barat Sibolga dan Tapanuli Tengah. 

 

Suku Batak Pesisir ini sebenarnya berawal dari suku Batak Toba, Mandailing dan 

Angkola yang telah menetap di Sibolga dan Tapanuli Tengah, sejak beratus-ratus tahun 

yang lalu. Setelah sekian lama terjadi pembauran dari ketiga suku Batak ini, maka 

datanglah imigran lain yang berasal dari Minangkabau dan Melayu dari pesisir Timur 

Sumatra, lalu terjadi perkimpoian-campur di antara ke 5 suku bangsa ini.  Dari 

percampuran ke 5 suku bangsa ini lah terbentuk suatu komunitas yang disebut sebagai 

suku Pesisir. Pada awalnya mereka berbicara menggunakan bahasa Batak, tetapi setelah 

berabad-abad tercampur dengan budaya Minang dan Melayu, maka akhirnya bahasa 

merekapun berubah dan berganti menjadi bahasa Pesisir, seperti yang mereka ucapkan 

sehari-hari saat ini. 
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Adat dan kebudayaan yang diamalkan oleh suku Batak Pesisir ini, lebih banyak 

dipengaruh oleh budaya Melayu. Pada awalnya suku Batak Pesisir ini lebih suka kalau 

disebut sebagai orang Melayu Pesisir saja, tetapi belakangan ini, tidak sedikit dari 

mereka yang tidak menolak disebut sebagai suku Batak Pesisir. Bahkan belakangan ini 

sebagian dari masyarakat suku Pesisir ini mulai mencantumkan kembali marga-marga 

lamanya seperti Pohan, Siregar, Sitompul, Tanjung, Pasaribu dan lain-lain.  

 

Bahasa Pesisir adalah bahasa yang dipergunakan masyarakat Batak Pesisir di 

Tapanuli Tengah dan Sibolga, yang menjadi bahasa percakapan dalam pergaulan sehari-

hari. Bahasa Pesisir ini agak unik, karena bahasa Pesisir ini adalah hasil gabungan dari 3 

bahasa, yaitu dari bahasa Batak Mandailing, Minangkabau dan Melayu. Jadi suku 

Pesisir ini sebenarnya adalah orang Batak yang berbahasa Melayu. Hal ini mirip seperti 

masyarakat Batak di Rokan Hulu provinsi Riau atau masyarakat Rao di kabupaten 

Pasaman Sumatra Barat. 

 

Keberadaan suku Pesisir ini, mungkin belum banyak dikenal oleh masyarakat lain 

di pulau Jawaatau daerah-daerah lain di luar provinsi Sumatra Utara. Tetapi sebenarnya, 

suku Pesisir ini telah eksis selama beratus-ratus tahun di wilayah Sibolga dan Tapanuli 

Tengah, dan berdiri sejajar dengan etnis-etnis lain seperti suku Toba, Mandailing, 

Angkola, Minangkabau dan Melayu. 

 

Kehidupan masyarakat Pesisir pada umumnya adalah sebagai nelayan. Tetapi tidak 

sedikit yang telah bekerja di sektor pemerintahan dan swasta. Selain itu pada sektor 

pendidikan juga banyak yang telah berhasil mencapai Universitas. Kehidupan lain yang 

dijalani oleh masyarakat suku Pesisir ini, adalah sebagai guru, pedagang, wiraswasta 

dan lain-lain. 

 

Sejarah Singkat Kabupaten Tapanuli Tengah (Batak Pesisir) 

 

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu kabupaten tertua di Sumatera 

Utara. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, wilayah Tapanuli Tengah masuk 

Keresidenan Tapanuli yang dipimpin seorang residen berkedudukan di Sibolga. Salah 

satu putera daerah Tapanuli tengah yang pernah duduk sebagai residen di Keresidenan 

http://word-dialect.blogspot.com/2012/07/bahasa-batak-pesisir.html
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Tapanuli adalah Dr.Ferdinand Lumbantobing. Dipercaya sebagai menteri di zaman 

Orde Lama dan permulaan Orde Baru, beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional dan 

dimakamkan di Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah. 

 

Jauh sebelumnya kawasan Tapanuli Tengah sekarang – tepatnya di Barus – sudah 

dikenal sebagai pelabuhan laut yang masyhur di Pulau Sumatera berabad-abad silam, 

juga sebagai salah satu pusat perdagangan dan peradaban dunia. Ahli geografi Yunani, 

Claudios Ptolemaios pada tahun 165 Masehi menguraikan Barus sebagai penghasil 

kapur barus (camphor), suatu produk alamiah berbentuk kristal yang dihasilkan dari 

getah pohon keras (Aguilaria malaccansis atau Cinnamomum camphora). Kapur barus 

merupakan lambang kemewahan para raja dan bangsawan Yunani, Romawi, Mesir, 

Persia, dan lainnya pada saat itu. Kedudukan Barus kurang lebih seperti Paris saat ini, 

yang terkenal dengan inovasi parfum mewahnya.  

 

Selain Barus, dua daerah lainnya di Tapanuli Tengah, yaitu Sorkam dan Mungkur 

sejak 3.000 tahun lalu juga dikenal karena ekspor kemenyan dunia yang sangat digemari 

di Timur Tengah dan Mesir Kuno. Barus menjadi sangat penting dalam sejarah 

peradaban di Indonesia karena dipercaya sebagai tempat masuknya ajaran Islam 

pertama dan Katolik di Nusantara. Yang jelas, dalam sejarah Pekabaran Injil di Tanah 

Batak, IL Nomensen sebelumnya pernah berpos di Barus pada 1862. Pamor Barus 

sebagai pelabuhan besar lambat laun surut seiring peradaban waktu. Pelabuhan utama di 

jazirah Tapanuli kemudian berpindah ke Teluk Tapianauli, persisnya Kota Sibolga.  

 

Keresidenan Tapanuli beberapa kali mengalami perubahan teritorial atau 

pembagian wilayah seiring proses pendudukan kolonia Belanda di kawasan Tapanuli. 

Kawasan Tapanuli Tengah sebagai Daerah Tingkat II baru tercermin melalui Staadblad 

No.563 tahun 1937. Berdasarkan staadblad tersebut kawasan Tapanuli Tengah masuk 

dalam Afdeling Sibolga yang terdiri dari dari Onder Distrik Sibolga, Lumut dan Barus. 

Adapun afdeling lainnya selain Sibolga di Keresidenan Tapanuli adalah Afdeling Nias, 

Sidempuan, dan Tanah Batak. Setelah kemerdekaan, Kabupaten Tapanuli Tengah 

sebagai daerah otonom dipertegas oleh pemerintah dengan Undang-Undang Darurat 

Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten 
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dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan peraturan Daerah 

Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 19 Tahun 2007 maka ditetapkan Hari Jadi 

Kabupaten Tapanuli Tengah adalah 24 Agustus 1945. 

 

Pemerintahan 

 

Kabupaten Tapauli Tengah pertama kalinya terdiri atas 4 kecamatan, yaitu Sibolga, 

Lumut, Barus, dan Sorkam. Saat ini jumlah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah 

mencapai 20 kecamatan, yaitu: 

1. Kecamatan Pandan sebagai ibukota  

2. Kecamatan Andan Dewi  

3. Kecamatan Badiri  

4. Kecamatan Barus  

5. Kecamatan Barus Utara  

6. Kecamatan Kolang  

7. Kecamatan Lumut.  

8. Kecamatan Manduamas  

9. Kecamatan PasaribuTobing  

10. Kecamatan Pinangsori  

11. Kecamatan Sarudik  

12. Kecamatan Sirandorung  

13. Kecamatan Sibabangun  

14. Kecamatan Sitahuis  

15. Kecamatan Sorkam  

16. Kecamatan Sorkam Barat  

17. Kecamatan Sosorgadong  

18. Kecamatan Suka Bangun  

19. Kecamatan Tapianauli  

20. Kecamatan Tukka 

 

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 30 kelurahan dan 147 desa. Sedangkan di 

lembaga legislatif 30 anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah hasil pemulu 

legislatif 2009. Tercatat 16 bupati yang memimpin Kabupaten Tapanuli Tengah sejak 
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1945, dengan Drs.Tuani Lumbantobing sebagai bupati terlama, yakni sejak 2001. 

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2009 

sebanyak 5.959 orang, terdiri dari golongan I sebanyak 69 orang (1%), golongan II 

sebanyak 1.929 orang (33%), golongan III sebanyak 2.989 orang (33%), dan golongan 

IV sebanyak 972 orang (16%) (BPS Tapteng 2010). 

 

Kondisi Masyarakat 

 

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010 yang dikeluarkan Badan 

Pusat Statistik Kbupaten Tapanuli Tengah, jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli 

Tengah yang tersebar di 20 kecamatan adalah 310.962 jiwa yang terdiri atas 156.175 

laki-laki dan 154.787 perempuan. Pandan, Pinangsori, dan Badiri adalah tiga kecamatan 

dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak,masing-masing 

berjumlah 46.951 jiwa, 22.653 jiwa, dan 21.980 jiwa. Sedangkan kecamatan yang 

paling sedikit penduduknya adalah Sukabangun, yaitu 2.871 jiwa.  

 

Dengan luas wilayah 2.194,98km2 yang didiami 310.962 jiwa penduduk maka 

ratarata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebesar 142 

orang per km2. Yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah kecamatan Pandan, 

yakini sebesar 142 orang per km2, sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan 

Kolang, yakni 42 orang per km2. Penduduk Tapanuli Tengah hidup rukun dalam 

pluralisme yang dianut secara turun temurun. 

 

Penduduk terbanayak dari suku Batak, dengan penganut agama Kristen sebagai 

penduduk dengan jumlah terbesar disusul penganut agama Islam. Penduduk hidup 

rukun dan damai, harmoni yang terbangun dari kesadaran kearifan lokal sesama 

komponen bangsa. Batak Kristen dan Batak Islam dalam kesehariannya masih bertahan 

dengan tatanan adat Dalihan Natolu, sistem sosial budaya yang melekat sebagai 

penopang jati diri suku Batak di mana saja berada 
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BATAK KARO 

Geografis 

 

Luas Wilayah Kabupaten Karo adalah 2.127,25 km2 atau 212.752 Ha atau 2,97 

persen dari luas propinsi Sumatera Utara, merupakan wilayah kabupaten yang terletak 

di dataran tinggi pegunungan bukit barisan dan merupakan daerah hulu sunga. 

Kabupaten Karo tepatnya berada pada ketinggian  140-1.400 meter di atas permukaan 

laut. Keadaan hutan cukup luas yaitu mencapai 129.749 Ha atau 60,99 persen darimluas 

Kabupaten Karo (Karo dalam angka, 2011). 

 

Etnis Karo adalah suku yang mendiami Dataran Tinggi Karo, Sumatera Utara, 

Indonesia. Suku ini merupakan salah satu suku terbesar dalam Sumatera Utara. Nama 

suku ini dijadikan salah satu nama kabupaten di salah satu wilayah yang mereka diami 

(dataran tinggi Karo) yaitu Tanah Karo. Suku ini memiliki bahasa sendiri yang disebut 

Bahasa Karo atau Cakap Karo. 

 

Sejarah Pemerintahan Kabupaten Karo 
 

Pada masa penjajahan Belanda mulai tahun 1906, sistem pemerintahan di wilayah 

Kabupaten karo pada dasarnya ialah : 

 Pemerintahan oleh Onderafdeling Karo Landen yang dipimpin oleh  

Controleur pimpinan pemerintahan selalu ditangan bangsa Belanda. 

 Landschaap, yaitu pemerintahan Bumi Putera. Pemerintahan ini 

dibentukberdasarkan perjanjian pendek dengan pemerintah Onderafdeling. 

Berdasarkan perjanjian pendek (Korte Verklaring) tahun 1907, maka di 

Tanah Karo terdapat 5 (lima) Lanschape yang dikepalai oleh Sibayak yang 

membawahi beberapa Urung yang dikepalai oleh Raja Urung (Karo dalam 

angka 2011) 

Pada masa penjajahan Jepang (tentara Jepang masuk ke Tanah Karo bulan Maret 

1942), susunan pemerintahan di Tanah Karo adalah serupa dengan masa penjajahan 

Belanda, dengan pergantian orang-orangnya yakni yang setia kepada penjajah Jepang. 

 

Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia struktur pemerintahan di Tanah Karo, 

yaitu : 
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1. Pemerintahan Tanah Karo sebagai alat pemerintahan pusat yang pada 

saat itu dikepalai oleh Sibayak Ngerajai Milala. 

2. Pemerintahan Swapraja yaitu Lanschape : 

 Lingga dengan 6 Urung 

 Barus Jahe dengan 2 Urung 

 Suka dengan 4 Urung 

 Sarinembah dengan 4 Urung 

 Kuta buluh dengan 2 Urung 

 

Oleh Komite Nasional Indonesia, Tanah Karo dalam sidangnya tanggal 13 Maret 

1946, Kabupaten Karo diperluas dengan daerah Deli hulu dan Cingkes, dibagi ke dalam 

3 (tiga) Kewedanaan, yaitu : kewedanaan Kabanjahe, Tiga Binanga dan Deli Hulu 

dengan masing-masing membawahi 5 (lima) kecamatan. 

 

Wilayah pemerintahan Kabupaten Karo sejak tanggal 29 Desember 2006 

secaraadministratif resmi berubah dari 13 kecamatan menjadi 17 kecamatan dan262 

Desa/Kelurahan (Karo dalam angka 2011). 

 

Tabel 2 

Wilayah Pemerintahan Kabupaten Karo 

No. Kecamatan Jumlah  

Desa       Kelurahan 

1.  Kabanjahe 8 5 

2.  Berastagi 5 4 

3.  Tiga Panah 22  

4.  Dolat Rakyat 7  

5.  Merek 19  

6.  Barus Jahe 19  

7.  Simpang empat 17  

8.  Naman Teran 14  

9.  Merdeka 9  

10.  Payung 8  
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11.  Tiganderket 17  

12.  Kuta Buluh 16  

13.  Munte 22  

14.  Juhar 24  

15.  Tiga Binanga 18 1 

16.  Lau Baleng 15  

17.  Mardingding 12  

Sumber : Karo dalam angka, 2011 

  

Tipologi Masyarakat Karo 

 

Penduduk asli yang mendiami wilayah kabupaten Karo disebut Suku Bangsa Karo. 

Suku Bangsa Kro ini mempunyai adat istiadat yang sampaisaat ini terpelihara dengan 

baik dan sangat mengikat bagi Suku Bangsa Karo sendiri. Suku ini terdiri dari 5 (lima) 

Merga, Tutur Siwaluh, Rakut Si Telu dan Perkade-kadean Sepuluh dua tambah sada.  

 

Merga Silima,yakni : 

    1. Karo-karo 

 2. Tarigan 

 3. Ginting 

 4. Sembiring 

 5. Perangin-angin 

Rakut Sitelu, yakni : 

1. Senina/sembuyak 

2. Kalimbubu 

3. Anak beru 

Tutur siwaluh, yaikni : 

1. Sipemeren 

2. Siparibanen 

3. Sipengalon 

4. Anak beru 

5. Anak Beru Menteri 
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Perkade-kaden sepuluh dua, yakni : 

1. Nini 

2. Bulang 

3. Kempu 

4. Bapa 

5. Nande 

6. Anak 

7. Bengkila 

8. Bibi 

9. Permen 

10. Mama 

11. Mami 

12. Bere-bere 

 

BATAK TOBA 

 

Batak Toba merupakan sub atau bagian dari suku bangsa Batak. Suku Batak 

Tobameliputi Kabupaten Toba Samosir sekarang yang wilayahnya meliputi Balige, 

Laguboti, Parsoburan, dan sekitarnya. 

 

Etnis Batak Toba meliputi Kabupaten Toba Samosir,Kabupaten Humbang 

Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagian Kabupaten 

Dairi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan sekitarnya, Batak Toba adalah 

suatu kesatuan kultural. Batak Toba tidak mesti tinggal diwilayah geografis Toba, meski 

asal-muasal adalah Toba. Sebagaimana suku-suku bangsa lain, suku bangsa Batak 

Tobapun bermigrasi kedaerah-daerah yang lebih menjanjikan penghidupan yang labih 

baik. Contoh, mayoritas penduduk asli Silindung adalah marga-margaHutabarat, 

Panggabean, Simorangkir, Hutagalung, Hutapea dan Lumbantobing. Padahal ke-enam 

marga tersebut adalah turunan Guru Mangaloksa yang adalah salah- seorang anak Raja 

Hasibuan diwilayah Toba. Demikian pula marga Nasution yang kebanyakan tinggal 

wilayah Padangsidimpuan adalah saudara marga Siahaan di Balige, tentu kedua marga 

ini adalah turunan leluhur yang sama. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Humbang_Hasundutan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Humbang_Hasundutan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Samosir
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tapanuli_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Dairi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Dairi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tapanuli_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Sibolga
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Batak Toba sebagai kesatuan kultural pasti dapat menyebar ke berbagai penjuru 

melintasi batas-batas geografis asal leluhurnya, si Raja Batak yakni wilayah Toba yang 

secara spesifik ialah Desa Sianjur Mulamula terletak di lereng Gunung Pusuk Buhit, 

kira-kira 45 menit berkendara dari Pangururan, ibukotaKabupaten Samosir sekarang. 

 

Sekilas Kabupaten Toba Samosir 

 

Kabupaten Toba Samosir adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara 

dan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara yang dibentuk dengan 

Undang-Undang NO.12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 

II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Pada saat 

dibentuk Kabupaten Toba Samosir terdiri dari 13 kecamatan dan 4 perwakilan 

kecamatan,281 desa serta 19 kelurahan.  

 

Diresmikan pada tanggal 9 Maret 1999 oleh Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid 

bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara, sekaligus Melantik Drs. Sahala 

Tampubolon sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Toba Samosir.  

 

Pada tahun 2003 Kabupaten Toba Samosir dimekarkan menjadi Kabupaten Toba 

Samosir dan Kabupaten Samosir berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2003 

tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah 

dimekarkan Kabupaten Toba Samosir bertambah menjadi 11 Kecamatan dengan 

dibentuknya Kecamatan Sigumpar yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Silaen 

pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2006 terbentuk lagi tiga kecamatan baru yaitu, 

Kecamatan Tampahan, Nassau, Siantar Narumonda. Dan pada 2008 terdapat 2 

pemekaran yaitu Parmaksian dan Bonatua Lunasi.  

 

Sehingga sampai saat ini Kabupaten Toba Samosir terdiri dari 16 Kecamatan : 

1. Kecamatan Balige  

2. Kecamatan Tampahan  

3. Kecamatan Laguboti  

4. Kecamatan Habinsaran  

5. Kecamatan Borbor  
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6. Kecamatan Nassau  

7. Kecamatan Silaen  

8. Kecamatan Sigumpar  

9. Kecamatan Porsea  

10. Kecamatan Pintu Pohan Meranti  

11. Kecamatan Siantar Narumonda  

12. Kecamatan Parmaksian  

13. Kecamatan Lumban Julu  

14. Kecamatan Uluan  

15. Kecamatan Ajibata  

16. Kecamatan Bonatua Lunasi 

 

Demografi Kabuoaten Toba Samosir 

 

Jumlah penduduk kabupaten Toba Samosir pada tahun 2015 adalah 179.704 jiwa 

dengan kepadatan penduduk sebesar 88,88 jiwa per dan jumlah rumah tangga sebesar 

44.005 rumah tangga. Kecilnya gerak laju pertumbuhan penduduk diperkirakan 

disebabkan oleh banyaknya penduduk yang migrasi keluar untuk melanjutkan 

pendidikan atau untuk mendapatkan pekerjaan. 

 

Balige merupakan ibukota Kabupaten Toba Samosir memiliki jumlah penduduk 

terbesar yaitu 38.088 jiwa (21,19%) dengan 8.854 rumah tangga, disusul dengan 

Kecamatan Laguboti dengan 19.058 jiwa (10,61%) dengan 4.673 rumah tangga. 

Sedangkan kecamatan Tampahan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah 

penduduk paling sedikit,yaitu 4.458jiwa (2,48%) dengan jumlah rumah tangga sebanyak 

1.077 rumah tangga. 

 

Kondisi Masyarakat 

 

Di masyarkat Batak Kabupaten Toba Samosir terdapat beragam marga,baik yang 

berasal dari rumpun Toba dan Luar Toba. Namun ada juga marga yang mayoritas atau 

marga yang paling banyak karena marga mereka berasal dari Toba Samosir itu sendiri 

atau Sudah lama menempati daerah Toba Samosir karena rumpun nenek moyang marga 
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nya berada disana. Hal ini juga menjadi pertimbangan dalam memilih para pemimpin 

misalnya anggota DPR, Bupati bahkan untuk Kepala Desa itu sendiri. 

 

Kejadian seperti ini tentu bisa saja berkaitan dengan Pemilu karena pada hakikatnya 

masyarakat itu sangat menghargai partuturan (hubungan marga). Selama terjadinya 

pilkada di Toba Samosir memang benar para Bupati pemenang dan Wakil Bupatinya 

mempunyai asal marga dari Toba samosir. Jadi sudah menjadi rahasia umum bahwa 

calon yang mempunyai marga yang Dominan cukup mempunyai peluang besar. Karena 

yang mencalonkan juga rata rata merupakan masyarakat Batak dengan Marga yang 

mayoritas berada di Toba Samosir. 

 

Marga pada suku Batak Toba 

 

Marga atau nama keluarga adalah bagian nama yang merupakan pertanda dari 

keluarga mana ia berasal.  Orang Batak selalu memiliki nama Marga/keluarga. Nama / 

marga ini diperoleh dari garis keturunan ayah (patrilinear) yang selanjutnya akan 

diteruskan kepada keturunannya secara terus menerus. Dikatakan sebagai marga 

pada suku bangsa BatakToba ialah marga-marga pada suku bangsa Batak yang 

berkampung halaman (marbona pasogit) di daerah Toba.  Sonak Malela yang 

mempunyai 3 (tiga) orang putera dan menurunkan 4 (empat) marga, 

yaitu:Simangungsong, Marpaung, Napitupulu, dan Pardede, merupakan salah satu cotoh 

marga pada suku bangsa Batak Toba. 

 

PAK - PAK 

 

Orang Pakpak berasal dari India Selatan yaitu dari Indika Tondal ke Muara Tapus 

dekat Dairi lalu berkembang di Tanah Pakpak dan menjadi Suku Pakpak. Pada dasarnya 

mereka sudah mempunyai marga sejak dari negeri asal namun kemudian membentuk 

marga baru yang tidak jauh berbeda dengan marga aslinya. Tidak semua orang Pakpak 

berdiam di atas Tanah Dairi namun mereka juga berdiaspora, meninggalkan negerinya 

dan menetap di daerah baru.  

 

Etnis Pakpak adalah salah satu suku bangsa yang terdapat di Pulau Sumatera 

Indonesia dan tersebar di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara dan Aceh, yakni 
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di Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, 

Tapanuli Tengah (Sumatera Utara), Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam 

(Provinsi Aceh). 

 

Suku Pakpak terdiri atas 5 subsuku, dalam istilah setempat sering disebut dengan 

istilah Pakpak Silima suak yang terdiri dari : 

a. Pakpak Klasen (Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah, 

Sumatera Utara) 

b. Pakpak Simsim (Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara) 

c. Pakpak Boang (Kabupaten Singil dan kota Sabulusalam-Aceh) 

d. Pakpak Pegagan (Kabupaten Dairi, Sumatera Utara) 

e. Pakpak Keppas (Kabupaten Dairi, Sumatera Utara) 

 

Marga etnis Pakpak/Dairi :Sikettang, Sinamo, Sitakar Anakampun, Angkat, Bako, 

Bancin, Banurea, Berampu, Berasa, Beringin, Berutu, Bintang, Boang Manalu, Capah, 

Cibro,Gajah Manik, Gajah, Kabeaken, Kesogihen, Kaloko, Kombih, Kudadiri, Lingga, 

Maha, Maharaja, Manik, Matanari, Meka, Maibang, Padang, Padang Batanghari (BTH), 

Pasi,Penarik Pinayungan, Sambo, Saraan, Solin, Saing, Tendang, Tinambunan, 

Tinendung, Tumangger, Turutan, Ujung. 

 

Demografi Kabupaten Dairi (Etnis Pak-Pak) 

 

Penduduk yang bermukim di wilayah Kabupaten Dairi sifatnya heterogen meliputi 

Suku Batak (Pakpak, Toba, Karo, dan Mandailing), Nias, Minang, Jawa, Aceh dan 

Tionghoa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten 

Dairi pada tahun2008 adalah 271.983 jiwa yang berkembang menjadi 273.851 jiwa 

pada tahun 2012 yang berarti mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 1.868 jiwa 

selama 5 tahun (2008 – 2012) atau pertumbuhan penduduk rata – rata pertahun 0.8 %. 

Distribusi dan kepadatan penduduk di  Kabupaten Dairi sama seperti tahun-tahun 

sebelumnya masih terkonsentrasi di beberapa kecamatan tertentu seperti : Kecamatan 

Sidikalang, Kecamatan Sumbul, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Tiga Lingga dan 

Kecamatan Tanah Pinem.  
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NIAS 

 

Etnis Nias adalah kelompok masyarakat yang hidup di pulau Nias. Dalam bahasa 

aslinya, orang Nias menamakan diri mereka "Ono Niha" (Ono = anak/keturunan; Niha = 

manusia) dan pulau Nias sebagai "Tanö Niha" (Tanö = tanah). 

 

Etnis Nias adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan 

yang masih tinggi. Hukum adat Nias secara umum disebut fondrakö yang mengatur 

segala segi kehidupan mulai dari kelahiran sampai kematian. Masyarakat Nias kuno 

hidup dalam budaya megalitik dibuktikan oleh peninggalan sejarah berupa ukiran pada 

batu-batu besar yang masih ditemukan di wilayah pedalaman pulau ini sampai sekarang. 

 

Kasta, Etnis Nias mengenal sistem kasta (12 tingkatan Kasta). Dimana tingkatan 

kasta yang tertinggi adalah "Balugu". Untuk mencapai tingkatan ini seseorang harus 

mampu melakukan pesta besar dengan mengundang ribuan orang dan menyembelih 

ribuan ekorternak babi selama berhari hari. 

 

Demografi 

 

Jumlah penduduk wilayah Kabupaten Nias pada tahun 2012 menurut data yang 

bersumber dari BPS tahun 2013 diketahui bahwa penduduk Kabupaten Nias berjumlah 

137.327 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 66.817 jiwa dan penduduk perempuan 

sebanyak 70.492 jiwa. Jumlah penduduk terbesar berdasarkan kedua sumber data 

tersebut berada di Kecamatan Idanogawo dan Bawolato dan kecamatan yang memiliki 

penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Somolo-molo. Kepadatan penduduk di 

wilayah Kabupaten Nias mengikuti data penduduk yang bersumber dari BPS sebesar 

161 jiwa/km2. Kepadatan penduduk tertinggi berdasarkan data dari BPS terdapat di 

Kecamatan Sogae’adu mencapai 266 jiwa/km2, dan kepadatan terendah terdapat di 

Kecamatan Bawolato yaitu 115 jiwa/ km2. 

 

Kepadatan penduduk tinggi di Kecamatan Sogae’adu disebabkan oleh 

perbandingan luas wilayah yang relatif kecil dan jumlah penduduknya yang cukup 

besar. 
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Nias Dulu dan Kini 

 

Pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi di negeri ini membawa pengaruh di 

banyak sendi kehidupan, yang positif dan negatif, dan berdampak luas pada kehidupan 

masyarakat termasuk Nias. Merespons itulah menguat nasionalisme, ke-Indonesiaan, 

dan tidak bisa ditahan lahir rasa kedaerahanan. Keterbatasan pusat dalam banyak hal 

menyisakan masalah krusial di banyak daerah. Rasa tanggungjawab putra daerah untuk 

memajukan daerahnya masing-masing. Terjadi di seantero nusantara, tak terkecuali 

kepulauan Nias. Mulailah timbul organisasi kedaerahan, ikatan adat, keluarga ini dan 

itu. Ada kebanggaan dan klaim, Aku ono Niha! Apakah kamu ono Niha ? Dan, 

siapakah ono Niha?. Atau dengan bahasa kini, “siapa putra daerah Nias”? 

 

Realitas kekinian ini memerlukan sikap, bila tidak ingin terjadi pergesekan 

kemudian. Peran simpul masyarakat sangat penting dan berperan efektif mencerahkan 

dan mengarahkan seperti pemerintah, pimpinan umat, ikatan masyarakat, media masa, 

dan lain-lain.  

 

Pada dasarnya masyarakat Nias tradisionil adalah masyarakat yang terpimpin, 

mereka patuh pada pimpinan dan orang-orang yang lebih tua. Dalam konteks banua di 

masa lalu dengan para salawa/balugu dan konsep musyawarah berbasis fondrakö, hal ini 

ditunjukkan. Namun masyarakat Nias generasi kini sudah memiliki pola pikir yang 

lebih demokratis, lebih berkesadaran politik, HAM, dan hukumnya. Oleh karena itu, 

para pemimpin dan organisasi kemasyarakatan Nias yang tidak menyesuaikan pola pikir 

dan pola tindaknya, tidak akan mendapat tempat di hati masyarakat bahkan tidak efektif 

kehadirannya dalam konteks membangun peradaban masyarakat Nias hari ini dan masa 

depan. Karena itu suka atau tidak suka, tanpa bisa dihindari pemimpin Nias (kini dan 

masa depan) adalah yang yang mampu merangkul dan mengelola semua warga 

kepulauan Nias dan seluruh elemen masyarakat Nias sebagai potensi besar, satu 

kekuatan, dalam menjawab tantangan zaman dan harapan di masa depan. Pemimpin 

yang baik adalah yang bisa mengarahkan cara pandang yang benar dan semestinya, 

terhadap situasi kekinian Nias. Setiap fase kehidupan etnis Nias adalah produk 

konstruksi sosial. Pola pikir yang konstruktif dalam mengevaluasi situasi akan positif 

membentuk opini yang relevan menyambungkan antara sejarah dan masa depan. 
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Ada pendapat untuk mengukur ke-ono Niha secara objektif dengan kriteria identitas 

budaya (garis keturunan, dll), semestinya lebih rasional dan subjektif misalnya kadar 

“sense of belonging”nya, “caring”, dan lain-lain. Untuk konteks tertentu, identitas etnis 

bisa saja dikembangkan. Misal, dalam konteks politik, kerohanian atau pendidikan. 

Benar mendefinisikan secara budaya, tetapi semestinya pula menyesuaikan kekinian 

yang ada. Apapun konteksnya, yang penting memang harus jernih dan tidak merusak 

sejarah. Sebab, secara pribadi saya tidak masalah bila marga Tambunan (contohnya) 

yang melakoni budaya Nias disebut Ono Niha, tetapi menjadi masalah buat saya bila 

ada mado Telaumbanua tidak berbahasa Nias disebut bukan Ono Niha. Identitas etnis 

Nias secara budaya dan nilai-nilai akan nyata dan teruji dalam proses sosialisasi, 

interaksi dan aktualisasi dengan lingkungan sosialnya dan sesuai zamannya. Mari 

melihatnya dengan lebih peduli. 

 

5.2 Peta Politik berdasarkan Etnis di Sumatera Utara 

Pandangan Politik Etnis 

 Melayu 

1. Penilaian Masyarakat terhadap kondisi politik saat ini. 

Kondisi politik di daerah masyarakat Melayu kondusif. Walaupun aktivitas 

politik hangat dan persaingan ada di antara masyarakat satu dengan yang 

lainnya. Hal ini berjalan wajar dan belum ada yang menimbulkan 

pertengkaran fisik dan kegaduhan. (IM 1,2,3) 

2. Perbandingan kondisi politik saat ini dan sebelumnya 

Proaktif masyarakat Melayu dalam aktivitas politik hari ini bila dibandingkan 

dengan tahun yang lalu maka lebih rame tahun ini. Hal ini salah satunya 

dikarenakan pemilihan serentak antara pemilihan presiden dan legislatif. 

Isme agama sangat kental mempengaruhi masyarakat Melayu dalam aktivitas 

politik. Organisasi keagamaan selalu mensosialisasikan pelaksanaan pemilu 

serentak terkait dengan pemilihan presiden dan legislatif. (IM 1,2,3) 

3. Hal-hal yang menyebabkan masyarakat tertarik membicarakan politik. 

Keterbukaan dan derasnya informasi kepada masyarakat Melayu, apakah 

melalui media cetak dan media elektronik terutama telepon genggam (HP) 



56 
 

menyebabkan dan menambah ketertarikan masyarakat membincangkan 

tentang politik terkait dengan pemilu presiden dan legislatif. 

Para ketua-ketua organisasi kemasyarakatan dan keagamaan aktif dalam 

mensosialisasikan terkait dengan pemilihan pemimpin dan wakil rakyat. 

Sehingga mau tidak mau masyarakat Melayu tertarik ikut dan 

memperbincangkan politik. (IM 1,2,3) 

4. Kondisi politik dan dampaknya bagi sosio kultural masyarakat. 

Isme keagamaan dan budaya Melayu menjadi indikator masyarakat Melayu 

dalam aktivitas politiknya. hal ini berdampak pada teduhnya dan kondusifnya 

kondisi politik di tengah-tengah masyarakat Melayu. Bahwa masyarakat 

Melayu yang mayoritas beragama Islam memiliki silaturahim yang tinggi 

antar sesama suku yang ada. (IM 1,2,3) 

 

 Batak Karo 

1. Penilaian Masyarakat terhadap kondisi politik saat ini. 

Masyarakat Karo menilai kondisi politik di Kabupaten Karo aman dan 

terkendali. Aktivitas politik menjelang Pemilu serentak panas dalam artian 

yang positif, yaitu masyarakat ramai memperbincangkan Pemilu Presiden dan 

legislatif. Atensi masyarakat Karo besar terhadap Pemilu Presiden dan 

Legislatif. Mulai dari perseorangan, kelompok, lembaga keagamaan dan adat 

serta organisasi kemasyarakatan. (IM 4,5,6) 

 

2. Keaktipan masyarakat dalam mengikuti pekembangan politik saat ini 

Masyarakat Karo secara umum sangat aktif dalam mengikuti perkembangan 

politik saat ini. Hal ini didukung oleh terbukanya informasi yang diberikan 

oleh media massa cetak maupun media elektronik. Untuk media elektronik 

terutama dengan adanya telepon genggam atau HP yang secara umum banyak 

telah dimiliki masyarakat Karo. Informasi dari Media Elektronik dan Telepon 

Genggam (HP) memberikan pandangan dan persepsi yang menyebabkan 

tingginya aktivitas politik masyarakat Karo. (IM 4,5,6) 
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3. Perbandingan kondisi politik saat ini dan sebelumnya 

Kondisi politik saat ini menurut masyarakat Karo bila dibandingkan dengan 

kondisi politik sebelumnya sebetulnya sama saja yaitu aman dan terkendali. 

Tetapi aktivitas politik dan perbincangan politik hari ini lebih tinggi 

dibanding dengan tahun sebelumnya. (IM 4,5,6) 

4. Hal-hal yang menyebabkan masyarakat tertarik membicarakan politik. 

Faktor utama yang menyebabkan masyarakat Karo tertarik politik adalah 

terkait dengan sudah sadarnya masyarakat bahwa hasil dari politik adalah 

kekuasaan atau siapa yang memegang kekuasaan itu. Pemegang kekuasaan 

itu adalah pemimpin.  

Ketertarikan masyarakat Karo terhadap aktivitas politik juga disebabkan 

karena seringnya perbincangan politik di kede-kede kopi, perwiritan, 

perpulungen, baik itu pada aktivitas keagamaan dan adat. dengan kata lain 

setiap orangmaupun kelompok masyarakat tidak mau ketinggalan informasi 

terkait dengan politik. (IM 4,5,6) 

5. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat suka atau tidak suka pada 

politik. 

Untuk masyarakat Karo faktor utama yang menyebabkan suka tidak sukanya 

pada politik adalah pada umumnya telah timbulnya kesadaran dan 

kedewasaan akan politik. Tetapi ada beberapa juga masyarakat ekonomi 

lemah dan miskin yang tidak perduli dengan politik. (IM 4,5,6) 

6. Kondisi politik dan dampaknya bagi sosio kultural masyarakat. 

Di masyarakat Karo, dampak dari aktivitas politik pada sosio kultural masih 

baik. Masyarakat Karo secara umum telah dapat menempatkan politkpada 

interaksi social keagamaan maupun adat. dengan kata lain agama ya agama, 

adat ya adat, politik ya politik. (IM 4,5,6) 

7. Pendapat masyarakat tentang kondisi politik dan dampaknya pada nilai adat 

istiadat. 

Adat menurut masyarakat Karo adalah Tuhan yang kedua setelah Agama. 

Artinya adat tidak terpengaruh dengan aktivitas politik yang ada. Kekerabatan 

yang ada saling toleransi dan hormat menghormati. (IM 4,5,6) 
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 Batak Toba 

1. Penilaian Masyarakat terhadap kondisi politik saat ini. 

Kondisi politik di tengah-tengah masyarakat Toba masih kondusif dan 

terjaga. Hal ini terlihat dari tidak adanya konflik fisik sesama unsur 

masyarakat pada aktivitas politik yang ada. 

Walaupun perbincangan terkait dengan pilihan presiden dan wakil rakyat 

ramai dibicarakan apakah itu dari orang perorang, kelompok dan lembaga 

sosial budaya dan keagamaan, kondisi masih kondusip. (IM 7,8,9) 

2. Keaktipan masyarakat dalam mengikuti pekembangan politik saat ini. 

Masyarakat Batak Toba dapat dikatakan sangat aktif mengikuti 

perkembangan politik terkait dengan Pemilihan presiden dan wakil rakyat. 

Hal ini terlihat dari ramainya perbincangan politik di warung-warung kopi, 

majelis agama, dan adat. Aktivitas social politik hangat dan ramai. (IM 7,8,9) 

a. Perbandingan kondisi politik saat ini dan sebelumnya. 

Perbandingan kondisi politik saat ini dibanding dengan tahun lalu masih 

sama yaitu kondusif dan aman. Tetapi terkait perbincangan politik maka 

tahun ini aktivitas politik lebih banyak dan intens diperbincangkan. 

Perbincangan terkait dengan pemilihan presiden dan wakil rakyat.  (IM 

7,8,9). 

 

b. Hal-hal yang menyebabkan masyarakat tertarik membicarakan politik. 

Faktor utama yang menyebabkan Masyarakat Batak toba tertarik 

membicarakan politik yaitu sudah sadarnya Masyarakat akan arti 

pentingnya pemimpin dan wakil rakyat nantinya. Faktor yang lainnya 

adalah gencarnya media cetak dan elektronik terutama telepon genggam 

(HP) yang menyebabkan masyarakat batak Toba punya referensi terkait 

dengan perbincangan politik. (IM 7,8,9) 

 

c. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat suka atau tidak suka pada 

politik.Pada tahun ini umumnya masyarakat Batak Toba lebih besar 

membicarakan politik dibanding tahun yang lalu. Minat masyarakat 

dalamaktivitas politik ditunjang dari perbincangan yang intens dari 
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lembaga agama dan adat dalam menyampaikan saran dan usulan terkait 

dengan pemilihan presiden dan wakil rakyat. Dengan kata lain sangat 

sedikit sekali masyarakat yang tidak suka atau tidak befkecimpung dalam 

aktivitas politik apakah itu di kede-kede kopi maupun di organisasi 

kemasyarakatn agama dan adat. (IM 7,8,9). 

d. Kondisi politik dan dampaknya bagi sosio kultural masyarakat. 

Dampak aktivitas politik pada kultur sosial masyarakat ditengah-tengah 

masyarakat Batak Toba yang paling utama adalah adanya pendidikan 

politik pada masyarakat, referensi masyarakat bertambah dan masyarakat 

lebih dewasa lagi dalam memilih pemimpin dan wakil rakyatnya. Bahwa 

masyarakat Batak Toba tidak dapat lagi dibodoh-bodohi terkait dengan 

politik. (IM 7,8,9) 

e. Pendapat masyarakat tentang kondisi politik dan dampaknya pada nilai 

adat istiadat. 

Ditengah tengah masyarakat Batak Toba telah dapat mengkondisikan dan 

menempatkan politik terkait dengan nilai adat istiadat, agama dan perkawanan. Tidak 

ada lagi perintah atau komando yang wajib dan harus dijalankan, masyarakat bebas 

menentukan pilihannya. (7,8,9) 

 

 Batak Mandailing/Angkola 

1. Penilaian Masyarakat terhadap kondisi politik saat ini. 

Secara umum kondisi politik aman dan kondusif. Hampir tidak ada benturan 

fisik dan perkelahian walaupun interaksi politik hangat dan ramai 

diperbincangkan. (IM 10,11,12). 

2. Keaktipan masyarakat dalam mengikuti pekembangan politik saat ini. 

Derasnya informasi dan keterbukaan serta kemudahan dalam menerima 

informasi, apakah melalui media cetak dan elektronik terutama telepon 

genggam (HP) membantu dan menunjang masyarakat Batak 

Mandailing/Angkola ikut berperan aktif dalam perkembangan politik saat 

ini (IM 10,11,12). 
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3. Perbandingan kondisi politik saat ini dan sebelumnya. 

Proaktif masyarakat dalam aktivitas politik hari ini bila dibandingkan 

dengan tahun yang lalu maka lebih rame tahun ini. Hal ini salah satunya 

dikarenakan pemilihan serentak antara pemilihan presiden dan legislatif. 

Isme agama sangat kental mempengaruhi masyarakat Batak 

mandailing/Angkola dalam aktivitas politik. Organisasi keagamaan selalu 

mensosialisasikan pelaksanaan pemilu serentak terkait dengan pemilihan 

presiden dan legislative. (IM 10,11,12). 

4. Hal-hal yang menyebabkan masyarakat tertarik membicarakan politik. 

Ketertarikan masyarakat Batak Mandailing/Angkola membicarakan politik 

pada dasarnya disebabkan oleh derasnya informasi dan hangatnya 

komunikasi tentang politik yang terjadi dalam aktivitas sehari-hari, apakah 

itu di kede-kede kopi, acara-acara kekerabatan maupun di acara-acara 

keagamaan.  

Adanya pemilihan serentak terkait dengan pemilihan Presiden dan wakil 

rakyat, menimbulkan keingin tahuan masyarakat yang tinggi. hal ini terlihat 

dari pengamatan dan koreksi dari masyarakat akan program kerja, profil, 

visi, misi calon pimpinan dan wakil rakyat yang ikut bertanding. (IM 10, 11, 

12). 

5. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat suka atau tidak suka pada 

politik. 

Pada umumnya sebahagian besar masyarakat Batak Mandailing/Angkola 

suka membicarakan politik dan sedikit sekali dari masyarakat yang tidak 

ataupun apatis dalam perbincangan politik. Masyarakat telah dewasa 

pemikirannya pada politik, politik tidak lagi pemikiran yang harus 

ditingggalkan tetapi politik menentukan siapa pemimpin dan wakil rakyat 

untuk lima tahun berikutnya. (IM 10,11,12) 

6. Kondisi politik dan dampaknya bagi sosio cultural masyarakat. 

Dengan kondisi politik yang aman dan kondusip, sosio cultural masih 

terjaga dan berjalan dengan baik tanpa ada gesekan dan kegaduhan di 

tengah-tengah masyarakat Batak Mandailing/Angkola. Kuatnya silaturrahim 
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ke Islaman dan kekerabatan adat berjalan dengan baik, kalaupun ada 

perbedaan pilihan terkait dengan pemilihan presiden dan wakil rakyat tetapi 

situasi tetap aman dan tenang serta terjaga. (IM 10,11,12) 

7. Pendapat masyarakat tentang kondisi politik dan dampaknya pada nilai adat 

istiadat. 

Masyarakat Batak Mandailing/Angkola telah dewasa dan dapat 

menempatkan dimana politik, dimana, kekerabatan adat dan agama ( Islam). 

Kalaupun ada usulan dan pilihan politik yang berbeda tidak menjadi 

perpecahan dan kegaduhan. (IM 10,11,12) 

 

 Batak Pesisir 

1. Penilaian Masyarakat terhadap kondisi politik saat ini. 

Kondisi politik di tengah-tengah masyarakat Batak Pesisir kodusif dan 

aman-aman saja. Aktivitas politik terkait dengan pemilihan presiden dan 

wakil rakyat memerang menjadi perbincangan yang hangat apakah itu di 

kekerabatan adat, agama maupun organisasi kemasyarakatan yang ada. 

Aktivitas politik yang ada tidak ada menimbulkan kegaduhan dan 

peperangan pisik. (IM 13,14,15) 

2. Keaktipan masyarakat dalam mengikuti pekembangan politik saat ini. 

Masyarakat Batak Pesisir sangat aktif dalam mengikuti perkembangan 

politik saat ini, terkait dengan pemilihan presiden dan wakil rakyat. Hal ini 

terlihat dari adanya perbincangan yang aktif dan intens, apakah itu melalui 

telepon genggam (HP), mendengarkan dan mengamati berita cetak maupun 

elektronik terutama acara ILC TV One. (IM 13,14,15) 

3. Perbandingan kondisi politik saat ini dan sebelumnya 

Kondisi politik saat ini bila dibandingan dengan kondisi politik lima tahun 

yang lalu, bahwa kondisi politik saat ini aman dan kondusif  dan masyarakat 

aktif mengikuti dan memperbincangkan politik terkait dengan pemilihan 

presiden dan wakuil rakyat. Sebalik lima tahun yang lalu kondisi sama aman 

dan kondosif tetapi bedanya masyarakat biasa-biasa saja menanggapi 

permasalahan politik terkait dengan pemilihan umum yang ada. (IM 

13,14,15) 
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4. Hal-hal yang menyebabkan masyarakat tertarik membicarakan politik. 

Derasnya arus informasi dan berita terkait dengan pemilihan presiden dan 

wakil rakyat menjadi penyebab utama di tengah-tengah masyarakat Batak 

Pesisir tertarik membicarakan politik. Simpul-simpul masyarakat 

kekerabatan, agama dan organisasi kemasyarakatan yang ada intes dan pro 

aktif mengikuti perkembangan informasi dan aktivitas politik nasional, 

pimpinan dan ketua organisasi kemasyarkatan yang ada tidak mau kalah 

informasi dengan masyarakat biasa. (IM 13,14,15) 

5. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat suka atau tidak suka pada 

politik. 

Pada umumnya sebahagian besar masyarakat Batak Pesisir suka membahas 

dan membicarakan politik, hannya sebahagian saja yang kurang 

membuicarakan politik tetapi bukan berarti mereka tidak suka dengan 

politik. bahwa derasnya arus informasi terkait dengan politik memberikan 

pendidikan dan referensi politik bagi masyarakat batak pesisir. (IM 13,14,15) 

6. Kondisi politik dan dampaknya bagi sosio cultural masyarakat. 

Kondisi politik yang secara umum aman dan kondusif berdampak pada pada 

interkasi sosio cultural yang aman dan baik pula. 

Interaksi politik yang ada tidak menjadi pertengkaran dalam kehidupan 

social dan kekerabatan di tengah-tengah masyarakat batak 

pesisir.Massyarakat telah dapat menempatkan perbedaan politik dan pilihan 

pada tempatnya. Usul dan saran serta masukan bukan menjadi perintah dan 

pemaksaan. masyarakat bebas dalam menntukan pilihan politiknya. (IM 

13,14,15) 

7. Pendapat masyarakat tentang kondisi politik dan dampaknya pada nilai adat 

istiadat. 

Kondisi politik yang aman dan kondusip, memberikan dampak yang sejuk 

pada interaksi kekerabatan, malah nilai-nilai kekerabatan lokal memberikan 

pemifikan yang bijak dalam usul dan saran terkait dengan pilihan politik di 

tengah-tengah masyarakat. 
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Hal ini jelas terlihat dan teramati, bahwa nilai-nilai kekerabatan dan kearipan 

lokal yang ada tidak rusak dan tergirus dengan kondisi politik terkait dengan 

pemilihan presiden dan wakil rakyat. (IM 13,14,15) 

 

 

 Simalungun 

1. Penilaian Masyarakat terhadap kondisi politik saat ini. 

Kondisi politik di tengah-tengah masyarkat Simalungun kondusif dan 

secara umum aman dan terkendali. Hal ini terlihat dari tidak adanya 

benturan pisik dan perkelahian terkait dengan aktivitas politik. Hangatnya 

perbincangan politik dan debat politik yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat tidak menimbulkan benturan dan perkelahian. (IM 16,17,18) 

2. Keaktipan masyarakat dalam mengikuti pekembangan politik saat ini. 

Masyarakat Simalungun dapat dikatakan sangat aktif mengikuti 

perkembangan politik terkait dengan Pemilihan presiden dan wakil rakyat. 

Hal ini terlihat dari ramainya perbincangan politik di warung-warung kopi, 

majelis agama, dan adat. Aktivitas sosial politik hangat dan ramai.  

Malah ada keunikan pada tahun politik saat ini, kaum emak-emak juga 

berperan aktif tidak mau ketinggalan dengan kaum bapaknya. (IM 16,17,18) 

3. Perbandingan kondisi politik saat ini dan sebelumnya. 

Kondisi politik saat ini bila dibandingkan dengan kondisi politik lima tahun 

yang lalu, sama saja aman dan kondusip. Perbedaannya hannya pada 

aktivitas politik masyarakat tahun ini lebih panas dan aktif membicarakan 

dan mencermati perkembangan politik, sedangkan lima tahun yang lalu 

hannya biasa-biasa saja. (IM 16,17,18) 

4. Hal-hal yang menyebabkan masyarakat tertarik membicarakan politik. 

Derasnya informasi politik dan hangatnya perbincangan politik diseluruh 

tempat akativitas masyarakat, menjadi faktor utama menggerakkan 

masyarakat dan ketertarikan masyarkat pada politik (IM 16,17,18). 

5. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat suka atau tidak suka pada 

politik. 
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Pada umumnya lebih banyak masyarakat yang membicarakan politik dan 

sedikit sekali masyarakat yang tidak membicarakan politik. Ini jelas kita 

lihat politik bukan lagi untuk konsumsi kaum bapak tetapi kaum ibu-ibu 

juga aktif berbicara politik. 

Organisasi kekerabatan, keagamaan dan kemasyarakatan secara langsung 

dan tidak langsung memberikan usulan dan tanggapan terkait dengan 

pemilihan presiden dan wakil rakyat. (IM 16,17,18) 

6. Kondisi politik dan dampaknya bagi sosio kultural masyarakat. 

Kondisi politik yang aman dan kondusif memberikan keteduhan dan 

kebaikan bagi sosio culturaldi tengah-tengah aktivitas politik masyarakat 

Simalungun. 

Nilai-nilai kearipan lokal dan kekerabatan, agama saling hormat-

menghormati dan toleran pada pilihan politknya masing-masing. (IM 

16,17,18) 

7. Pendapat masyarakat tentang kondisi politik dan dampaknya pada nilai adat 

istiadat. 

Kondisi politik yang baik dan kondusif memberikan kesejukan dan saling 

menghoramati satu sama lain terkait dengan aktivitas politik masyarakat. 

Kearipan lokal dan kekerabatan serta keagamaan toleran dan tidak 

memaksakan atas usul dan saran yang diberikan. Masyarakat bebas untuk 

menntukan pilihan politiknya. (IM 16,17,18). 

 

 Pak-Pak 

1. Penilaian Masyarakat terhadap kondisi politik saat ini. 

Kondisi politik pada masyarakat Pak-pak aman dan kondusip. Perhelatan 

pesta rakyat yang akan datang tidak menimbulkan kegaduhan dan benturan 

pisik ditengah-tengah aktivitas politik masyarakat. 

Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kegaduhan dan benturan pisik gara-

gara politik. (IM 19,20,21) 

2. Keaktipan masyarakat dalam mengikuti pekembangan politik saat ini. 

Masyarakat Pak-pak aktif dan intens dalam mengikuti perkembangan 

politik saat ini. Hal ini terlihat dari gemarnya masyarakat membaca 
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korandan mendengar berita televisi dan maraknya penggunaan telepon 

genggam (HP) dalam mencari berita dan menerima berita-berita politik. 

Perhelatan demokrasi dalam implementasi pemilihan presiden dan wakil 

rakyat meningkatkan keingin tahuan masyarakat, lembaga dan simpul-

simpul massa dalam aktivitas kesehariannya. (IM 19,20,21) 

3. Perbandingan kondisi politik saat ini dan sebelumnya. 

Kondisi politik saat ini dibandingkan dengan kondisi lima tahun yang lalu 

pada saranya sama saja yaitu aman dan kondusif. Tetapi yang 

membedakannya adalah aktivitas dan interaksi sosial politik tahun ini lebih 

hangat dan semarak diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat 

dibanding dengan lima tahu yang lalu suasana aktivitas masyarakat biasa-

biasa saja. 

Dalam acara-acara kekerabatan, agama dan keseharian misalnya di kede-

kede kopi untuk tahun ini tiada hari tanpa politik. (IM 19,20,21) 

4. Hal-hal yang menyebabkan masyarakat tertarik membicarakan politik. 

Ketertarikan masyarakat Pak-pak dalam mebicarakan politik, diantaranya 

adalah mulai timbul rasa kepedulian masyarakat terhadap politik terkait 

dengan pemilihan presiden dan wakil rakyat untuk lima tahun berikutnya. 

Kekerabatan, agama dan organisasi masyarakat juga mendorong individa 

dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menentukan pilihan politiknya 

untuk lima tahun kedepannya. (IM 19,20,21) 

5. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat suka atau tidak suka pada 

politik. 

Masyaralat Pak-pak secara umum suka membicarakan politik terkait dengan 

pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil rakyat. 

Derasnya informasi dan berita-berita tentang pelaksanaan pemilihan 

presiden dan wakil rakyat menjadi stimulus dan dorongan bagi masyarakat 

untuk peduli dan mengerti akan pentingnya politik dan menentukan pilahan 

lima tahun yang akan datang. 

Sedikit prosentasenya masyarakat yang tidak suka berbicara tentang politik. 

Ketidak sukaan bukan berarti mutlak tidak suka tetapi dikarenakan 
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kesibukan untuk kehidupan kesehariannya saja hingga politik tidak menjadi 

prioritas yang utama dan wajib. (IM 19,20,21) 

6. Kondisi politik dan dampaknya bagi sosio kultural masyarakat. 

Kondisi politik yang aman dan kondusip bagi sosio cultural masyarakat 

Pak-pak, menimbulkan kesadaran dan pentingnya politik untuk menentukan 

pilihannya dalam pemilihan presiden dan wakil rakyat. 

Bahwa nilai-nilai kekerabatan, keagamaan berdampak pada timbulnya 

toleransi antar sesama masyarakat. Perbedaan pemikiran, usul dan saran 

tidak menimbulkan kegaduhan dan perpecahan tetapi menjadi pendidikan 

politik di tengah-tengah masyarakat Pak-pak. (IM 19,20,21) 

7. Pendapat masyarakat tentang kondisi politik dan dampaknya pada nilai adat 

istiadat. 

Pada umumnya nilai-nilai kekerabatan, kearipan lokal dan agama 

bemberikan keteladanan dan tuntunan  bagi masyarakat dalam mentukan 

pilihan politiknya. Dengan kata lain, kekerabatan dan kearipan lokal, agama 

menimbulkan kesejukan. Masyarakat Pak-pak secara umu dewasa dan 

toleran terhadap perbedaan pilihan politik. Kalaupun ada dampak yang 

kurang baik tetapi tidak sampai pada pertengkaran dan kegaduhan pisik (IM 

19,20,21). 

 Nias 

1. Penilaian Masyarakat terhadap kondisi politik saat ini. 

Kondisi politik menurut masyarakat Nias aman-aman saja dan kondusif. 

Aktivitas politik masyarakat berjalan sebagaimana mestinya, perbincangan 

poiti tidak sampai pada perpecahan dan kegaduhan fisik. (IM 22,23,24) 

2. Keaktipan masyarakat dalam mengikuti pekembangan politik saat ini. 

Masyarakat Nias aktif dan intens mengikuti perkembangan politik terkait 

dengan pemilihan presiden dan wakil rakyat. 

Perbincangan di kede-kede kopi, organisasi kekerabatan, keagamaan ramai 

memperbincangkan tentang politik. 

Derasnya arus informasi, media sosial menstimulus dan mendorong 

masyarakat tahu dan terbuka matanya tentang politik, masyarakat merasa 
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harus berperan untuk menentukan pilihannya pada calon presiden dan 

wakil rakyat untuk lima tahun mendatang. (IM 22,23,24) 

3. Perbandingan kondisi politik saat ini dan sebelumnya. 

Kondisi politik saat ini danlima tahun sebelunya sama saja. Adapun yang 

membedakannya adalah aktivitas politik masyarakat hari ini lebih hangat 

dan ramai memperbincangkan politik terkait dengan pemilihan serentak 

untuk pemilihan presiden dan wakil rakyat, sedangkan lima tahun yang 

lalu aktivitas politik masyarakat Nias biasa-biasa saja. (IM 22,23,24) 

4. Hal-hal yang menyebabkan masyarakat tertarik membicarakan politik. 

Adanya perbincangan yang ramai dan hangat terkait dengan pesta 

demokrasi tahun ini, penyebab utama untuk membuat setiap orang aktif 

berbicara tentang politik, ditambah transformasi komunikasi dan media 

social yang intens dan terus menerus menyampaikan penganatannya 

tentang politik terkait dengan pesta demokrasi yang akan datang dalam 

menentukan presiden dan wakil rakyat. 

Adanya kesadaran yang besar dalam pemikiran masyarakat Nias untuk 

menentukan pimpinan dan wakil rakyatnya lima tahun ke depan. 

Keingin tahuan masyarakat sangat besar akan program kerja, visi dan misi 

serta karya nyata yang sudah ada dilakukan oleh pemimpin dan wakil 

rakyat sebelumnya dan saat ini. (IM 22,23,24) 

5. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat suka atau tidak suka pada 

politik. 

Faktor utama yang menyebabkan masyarakat Nias suka kepada politik 

ialah adanya dorongan dari kekerabatan dan kearipan lokal serta 

keagamaan, akan pentingnya pilihan politik untuk menentukan pimpinan 

dan wakil rakyat. 

Bahwa tidak dapat dinafikan juga sebahagian  masyarakat terstimulus dan 

terdorong oleh pemikiran pragmatis sesaat, hal ini terutama kaitannya 

dengan pemilihan legislatif atau wakil rakyat. (IM 22,23,24) 
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6. Kondisi politik dan dampaknya bagi sosio kultural masyarakat. 

Kondisi politik yang aman dan kondusif berdampak pada hangatnya dan 

ramainya perbincangan politik dalam aktivitas keseharian masyarakat 

Nias. 

Juga menjadi satu catatan bahwa isme kekerabatan dan keagamaan sangat 

kuat dan kental dan berdampak pada pilihan politik masyarakat Nias 

Umumnya (IM 22,23,24). 

7. Pendapat masyarakat tentang kondisi politik dan dampaknya pada nilai 

adat istiadat. 

Nilai-nilai kekerabatan dan kearipan lokal menjadi indikator bagi 

masyarakat Nias dalam menentukan pilihan politiknya. Dengan kata lain 

nilai-nilai kekerabatan dan kearipan lokal menjadi satu prinsip dalam 

aktivitas politik , politik tidak dapat serta merta mempengaruhi apa lagi 

mengikis dan menghilangkan nilai-nilai kekerabatan dan kearipan lokal. 

(IM 22,23,24) 

 

Ideologi Politik Etnis 

 Melayu 

 

1. Prinsip masyarakat dalam aktivitas politik terkait dengan     pemimpin dan 

wakil rakyat. 

Prinsip masyarakat Melayu berpegang teguh pada nilai –nilai Ke Islaman 

dan adat Melayu. Hal ini tercermin pada Prinsip masyarakat Melayu yang 

tertuang dalam tunjuk ajar Melayu “Raja memegang adat yang kanun, adat 

pusaka turun –temurun , adil, arif, bijak, bersusun, pandai meneliti zaman 

beralun”; “Jika tidur menjadi tilam, jika berjalan menjadi payung, jika di 

laut menjadi perahu, jikadi tanah menjadi pusaka”. (IM 1,2,3) 

2. Prinsip masyarakat dan kesesuaiannya dengan perkembangan politik. 

Prinsip yang dipegang dan dianut masyarakat Melayu masih tidak lekang 

dimakan masa. Prinsip masyarakat Melayu juga tertuang di dalam Pancasila, 

yakni berketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permufakatan, 

berkeadilan. (IM 1,2,3) 

3. Harapan masyarakat terhadap aktivitas politik. 
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Ide memilih pemimpin dan wakil rakyat merujuk pada adat dan adab 

Melayu secara implisit tertuang dalam tunjuk ajar Melayu.  

Ada tiga contoh pemimpin, yaitu : 

a) pemimpin akal/ilmunya dalam tiada disangkal/memikul beban ianya 

kekal/tahu diri sedar ke asal. 

b) pemimpin akalnya busuk/kemana pergi hantuk-menghantuk/negeri binasa 

rakyat beramuk/tuah hilang marwah terpuruk. 

c) pemimpin amal suka beramal/tidak akan ada orang yang menyesal/tuah 

memimpin amalnya banyak/kemana pergi jasanya tampak. 

Dari ke tiga cirri-ciri pemimpin Melayuitu untuk nomor 1 dan 3 menjadi alternatif 

pilihan. (IM 1,2,3) 

4. Harapan masyarakat dan realita politik 

Masyarakat Melayu berharap pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih 

nantinya adalah pemimpin dan wakil rakyat yang berwawasan kebangsaan 

dank e Indonesiaan, berperilaku akhlakul karimah, dan bertaqwa kepada 

Allah SWT, serta berdaulat kepada rakyat. (IM 1,2,3) 

 

 Batak Karo 

1. Prinsip masyarakat dalam aktivitas politik terkait dengan   pemimpin dan 

wakil rakyat. 

Nilai-nilai kearipan lokal yang bersumber dari petuah-petuah adat 

menguatkan prinsip masyarakat Karo dalam aktivitas politik terkait dengan 

memilih Pemimpin dan wakil rakyat. salah satunya petuah adat yang dipakai 

yaitu “Bagi manuk si indung-indung” , bermakna induk ayam tidak pernah 

membeda-bedakan telur mana yang mau dieram dan ditetaskan….maknanya 

seorang pemimpin dan wakil rakyat bila sudah terpilih tidak lagi membeda-

bedakan masyarakatnya tetapi harus mengayomi seluruh masyarakat yang 

ada. 

 Masyarakat Karo dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat secara umum 

berprinsip bahwa jangan satu hari merusak untuk lima tahun. Dengan kata 

lain jangan senang sehari tapi susah atau rugi lima tahun. (IM 4,5,6) 
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2. Prinsip masyarakat dan kesesuaiannya dengan perkembangan politik. 

Prinsip masyarakat Karo yang bersumber dari nilai-nilai kearipan lokal dan 

kata-kata nasihat bersumber dari adat sampai dengan saat ini masih relepan 

dengan perkembangan aktivitas politik kekinian. Salah satunya “Bagi 

manuk si indung-indung”. (IM 4,5,6) 

3. Ide masyarakat dan aktivitas politik. 

4. Masyarakat Karo dalam aktivitas politik dalam hal memilih pemimpin dan 

wakil rakyat tidak pernah memaksakan ide dan usulannya, ide, saran dan 

usulan disampaikan tanpa paksaan atau tanpa tekanan. Hal ini sesuai dengan 

Filsapat Masyarakat karo yaitu : “Tutur siwaluh, rakut si telu, perkade-

kadean sepuluh dua tambah sada”, bermakna adanya menjunjung adat dan 

menghormati tamu dan silaturrahim yang tinggi. (IM 4,5,6) 

5. Munculnya ide-ide masyarakat 

Masyarakat Karo memberikan usulan, saran dan rekomendasi politik dilatar 

belakangi kekerabatan dan persaudaraan yang bersumber dari kesukuan dan 

agama.Tidak dipungkiri bahwa ide dan gagasan dari pemimpin adat, agama 

dan organisasi masyarakat bersifat sabjektif. (IM 4,5,6) 

6. Tujuan masyarakat dalam aktivitas politik. 

Masyarakat Karo dalam melaksanakan aktivitas politiknya bertujuan untuk 

kepentingan masyarakat Karo. Terkait dengan pemimpin dan wakil rakyat, 

masyarakat Karo berharap mendapat pemimpin dan wakil rakyat uang 

bermanfaat untuk kabupaten Karo yang bias memberikan kesejahteraan dan 

kebaikan bagi masyarakat .(IM 4,5,6) 

7. Harapan masyarakat dan realita politik. 

Aktivitas politik tahun sebelumnya menjadi referensi dan pegangan bagi 

masyarakat Karo dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Perubahan 

diperlukan untuk keadaan yang lebih baik sesuai dengan pengharapan 

masyarakat. (IM 4,5,6). 

 

 Batak Toba 

1. Prinsip masyarakat dalam aktivitas politik terkait dengan   pemimpin dan 

wakil rakyat. 
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Masyarakat Batak Toba kuat pada Isme kekerabatan, kearipan lokal dan 

isme ke agamaannya. Bahwa pilihan politik sangat dipengaruhi dan 

ditentukan oleh kekerabatan dan ke agamaannya.Dapat dilihat pada Tradisi 

Dalihan Natolu, yang merupakan Filosofis atau wawasan social cultural 

sangat berpengaruh pada pilihan politik masyarakat. (IM 7,8,9) 

2. Prinsip masyarakat dan kesesuaiannya dengan perkembangan politik. 

Prinsip masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai kekerabatan dan 

keagamaan menjadi landasan politik masyarakat pada aktivitas politik saat 

ini begitupun pada tahun sebelumnya.Masyarakat merasa prinsi-prinsip itu 

sesuai dari masa kemasa, sampai saat ini secara umum masih terus 

dijalankan. (IM 7,8,9) 

3. Ide masyarakat dan aktivitas politik. 

Ide dan gagasan masyarakat sebahagian besar mengikuti usulan dan 

mendengarkan usulan dari simpul-simpul kekerabatan dan keagamaan. 

Pemikiran prakmatis agak bergeser pada pemilihan wakil rakyat atau 

pemilihan legislative. Pada pemilihan Presiden mayoritas ide dan gagasan 

kekerabatan dan keagamaan yang menjadi prioritas utama dalam 

menentukan pilihan politiknya. (IM 7,8,9) 

4. Munculnya ide-ide masyarakat. 

Munculnya ide-ide dari masyarakat terkait dengan pilihan politik 

masyarakat tersebut, ini terjadi dari pengamatan masyarakat, simpul-simpul 

kekerabatan dan keagamaan akan informasi program kerja, visi dan misi 

calon presiden dan wakil rakyat dalam pemilihan umum yang akan 

berlangsung. Pengalaman politik yang lalu menjadi referensi juga bagi 

masyarakat Batak Toba sebagai perbandingan untuk kebaikan tahun ini. (IM 

7,8,9) 

5. Tujuan masyarakat dalam aktivitas politik. 

Ikut sertanya organisasi kekerabatan dan organisasi keagamaan dalam 

pemilihan presiden dan wakil rakyat dengan memberikan saran dan 

pandangan politik kepada masyarakat Batak Toba bertujuan untuk 

terpilihnya presiden dan wakil rakyat yang dapat memberikan perubahan, 

kebaikan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. (IM 7,8,9) 
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6. Harapan masyarakat terhadap aktivitas politik. 

Pengharapan masyarakat Batak Toba sangat normatif sekali, masyarakat 

berharap terpilihnya presiden (pimpinan) dan wakil rakyat yang dapat 

memberikan kesejahteraan dan kebaikan kehidupan warganya. Ketidak 

baikan hari ini, permasalahan hari ini kiranya dapat dicari solusi dan jalan 

keluarnya agar jangan terulang lagi. (IM 7,8,9) 

7. Harapan masyarakat dan realita politik. 

Masyarakat Batak Toba hari ini pada umumnya sebahagian besar masih 

berharap pada presiden sekarang untuk memimpin lima tahun berikutnya. 

Masyarakat melihat kinerja presiden masih baik dan perlu dilanjutkan. 

Tidak pula dinafikan masih ada juga masyarakat yang ingin ada perubahan 

pimpinan untuk lima tahun berikutnya. (IM 7,8,9) 

 

 Batak Mandailing/Angkola 

1. Prinsip masyarakat dalam aktivitas politik terkait dengan    pemimpin dan 

wakil rakyat. 

Prinsip masyarakat Batak Mandailing/Angkola dalam aktivitas politik kuat 

pada nilai-nilai keagamaan dan kekerabatan serta kearipan lokal setempat. 

Bahwa faktor agama dan kekerabatan terjalin dengan kuat. Isme keagamaan 

yang mayoritas Islam dan kesukuan Nampak dalam aktivitas politik. (IM 

10,11,12) 

2. Prinsip masyarakat dan kesesuaiannya dengan perkembangan politik. 

Prinsip masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan dan 

kekerabatan serta kearipan lokal, masih kental menandai aktivitas politik 

masyarakat Batak Mandailing/Angkola, secara umum dan kebanyakan 

masyarakat beranggapan bahwa nilai-nilai keagamaan dan kekerabatan tidak 

lekang dimakan masa dan waktu. tetapi dalam implementasinya tetapi tidak 

ada pemaksaan dan kewajiban bagi masyarakat untuk menentukan pilihan 

politiknya. (IM 10,11,12) 

3. Ide masyarakat dan aktivitas politik. 
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Dalam implementasi politiknya masyarakat Batak Mandailing/Angkola 

memberikan usulan terkait dengan pemilihan presiden lebih menekankan 

pada pendekatan nilai-nilai keagamaan dan objektivitas, tetapi terkait 

dengan pemilihan wakil-wakil rakayat di samping nilai-nilai keagamaan 

juga dipengaruhi kuat oleh nilai-nilai kekerabatan dan kearipan lokal. Hal 

ini dapat kita lihat pada pilihan politik masyarakat Batak 

Mandailing/Angkola menjatuhkan pilihan politiknya pada yang bermarga 

dan beragama Islam. (IM 10,11,12) 

4. Munculnya ide-ide masyarakat. 

Saran dan usulan serta pandangan dari simpul-simpul keagamaan, 

kekerabatan, dan kelompok kemasyarakatan, menjadi dorongan dan 

referensi bagi Masyarakat Batak Mandailing/Angkola dlam memberikan ide 

dan usulan serta pilihan politiknya terkait dengan pemilihan presiden dan 

wakil rakyat.Sosialisasi dan komunikasi serta informasi yang intens terus 

disampaikan oleh simpul-simpul keagamaan dan kekerabatan dalam 

aktivitas social culturaldalam aktivitas keseharian masyarakat Batak 

Mandailing/Angkola. Misalnya dalam acara keagamaan dalam perwiritan, 

pengajian. Dalam acara pesta adat dan silaturrahim kekerabatan yang ada. 

(IM 10,11,12) 

5. Tujuan masyarakat dalam aktivitas politik. 

Tujuan masyarakat Batak Mandailing/Angkola dalam aktivitas politik yaitu 

terpilihnya pimpinan dan wakil rakyat yang memberikan kebaikan dan 

kesejahteraan bagi masyarakat. Kiranya hambatan dan kelemahan serta 

ketidak baikan selama ini dapat diselesaikan dengan baik oleh pemimpin 

dan wakil rakyat.Rekam jejak kinerja dari pimpinan dan wakil rakyat 

menjadi satu pegangan bagi rakayat untuk menentukan pilihan politiknya. 

(IM 10,11,12) 

6. Harapan masyarakat terhadap aktivitas politik. 

Masyarakat berharap dalam pesta demokrasi tahun ini terkait dengan 

pemilihan presiden dan wakil rakyat, dapat menimbulkan perubahan kearah 

yang lebih baik lagi dan dapat menuntaskan masalah dan hambatan terkait 

dengan tuntutan masyarakat pada umumnya. Harapan masyarakat kiranya 
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janji-janji politik dari pimpinan dan wakil rakyat dapat diwujudkan. (IM 

10,11,12) 

 

7. Harapan masyarakat dan realita politik. 

Harapan masyarakat dan realita yang ada, terkait dengan pimpinan dan 

wakil rakyat dalam pemilihan tahun sebelunya memang tidaklah 

sepenuhnya sesuai dengan harapan. Tetapi masyarakat tetap mempunyai 

harapan yangtinggi pada pemilihan presiden dan wakil rakyat untuk tahun 

ini. Tidak dipungkiri ada sebahagian kecil masyarakat yang tidak berharap 

banyak, tetapi tidak membuat sebahagian masyarakat itu apatis, mereka 

tetap menyalurkan aspirasi dan pilihan politiknya. (IM 10,11,12) 

 

 Batak Pesisir 

 

1. Prinsip masyarakat dalam aktivitas politik terkait dengan    pemimpin dan 

wakil rakyat. 

Prinsip masyarakat Batak Pesisir dalam aktivitas politiknya terkait dengan 

pemilihan pemimpin dan wakil rakyat terpisah. Maksudnya dalam 

pemilihan presiden/pemimpin lebih bersifat objektif. Masyarakat 

mencermati dan mengamati kinerja dari pimpinan yang ada melaluimedia 

social dan fakta yang merka dapatkan di daerah mereka sendiri. 

Dalam pemilihan wakil rakyat juga masyarakat melihat implementasi dari 

janji-janji politik yang disampaikan wakil rakyat tetapi sebahagian besar 

masyarakat bersifat sabjektif dan pragmatis (IM 13,14,15). 

2. Prinsip masyarakat dan kesesuaiannya dengan perkembangan politik. 

Prinsip masyarakat dan kesesuaiannya dengan perkembangan politik, 

aktivitas politik selama ini menjadi referensi bagi masyarkat yang pada 

akhirnya masyarakat lebih objektif dan dewasa dalam menyikapi 

perkembangan politik yang sedang berlangsung. 

Masyarakat tidak serta merta menjatuhkan pilihan politiknya, tetapi melihat 

program apa yang ditawarkan oleh kandidat pimpinan dan wakil rakyat yang 



75 
 

ikut dalam pesta demokrasi atau pemilihan presiden dan wakil rakyat. (IM 

13,14,15) 

3. Ide masyarakat dan aktivitas politik. 

Yang mendominasi ide dan gagasan masyarakat terkait dengan aktivitas 

politiknya, sebahagian besar dilatar belakangi oleh faktor agama dan 

kekerabatan. Tetapi masih banyak juga masyarkat yang bersifat objektif 

dalam menjatuhkan pilihan politiknya terutama pada pemilihan presiden. 

Dalam pemilihan wakil rakyat, masyarkat sebahagian besar masih bersifat 

pragmatis. (IM 13,14,15) 

4. Tujuan masyarakat dalam aktivitas politik. 

Tujuan masyarakat dalam aktivitas politiknya, kiranya pesta demokrasi 

berjalan aman dan kondusip serta memberikan perubahan kearah yang lebih 

baik lagi. 

Adanya perdebatan dari aktivitas politik dapat menjadi pendidikan politik 

bagi masyarakat dan mlebih mendewasakan masyarkat dlam menentuka 

pilihan politiknya. (IM 13,14,15) 

5. Harapan masyarakat terhadap aktivitas politik. 

Masyarakat berharap pesta demokrasi tahun ini dapat berjalan dengan aman 

dan kondusip. Perdebatan, ide, saran yang ada dalam tidakmenimbulkan 

perpecahan dan kegaduhan. 

Aktivitas politikkiranya menjadi pendidikan politik dan pendewasaan bagi 

masyarkat dalam mentukan pilihan politiknya. (IM 13,14,15) 

6. Harapan masyarakat dan realita politik. 

Harapan masyarakat dan realita politik bahwa tahun ini diharapkan terpilih 

pimpinan dan wakil rakayat yang amanah dan menjalankan harapan 

masyarakat. 

Secara umum masyarakat berharap hasil pemilihan presiden dan wakil 

rakyat tahun ini membawa perubahan kea rah yang lebih baik dari 

sebelumnya. (IM 13,14,15) 
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 Simalungun 

 

1. Prinsip masyarakat dalam aktivitas politik terkait dengan    pemimpin dan 

wakil rakyat. 

Prinsip masyarakat Simalungun dalam aktivitas politiknya secara umum 

sebahagian besar dipengaruhi oleh nilai-nilai kekerabatan dan kearipan lokal 

serta nilai-nilai keagamaan yang dianutnya. 

Tetapi dalam pemilihan presiden masyarakat lebih objektif. masyarakat 

lebih melihat program kinerja dan apa yang telah direalisasikan dari 

program kinerja tersebut. hal ini didukung oleh nilai-nilai kekerabatan yaitu 

: “Habonaron do bona”, habonaron artinya kebenaran, bona itu pangkat, 

kebenaran itu adalah yang diutamakan dari segala-galanya. 

Dalam pemilihan wakil-wakil rakyat tidak dipungkiri sebahagian besar 

masyarakat bersifat prakmatis, disusul isme kekerabatan dan keagamaan. 

(IM 16,17,18) 

2. Prinsip masyarakat dan kesesuaiannya dengan perkembangan politik. 

Objektivitas dan sabjektivitas dari prinsip masyarakat dalam aktivitas 

politiknya, sejalan dengan perkembangan politik menjadi pendewasaan dan 

pendidikan politik bagi masyarakat. 

Dalam menentukan pilihan politiknya masyarakat menjadi lebih dewasa dan 

objektif. (IM 16,17,18) 

3. Ide masyarakat dan aktivitas politik. 

Pengaruh dari nilai-nilai kekekrabatan dan kearipan lokal serta nilai-nilai 

keagamaan menjadi landasan utama politik masyarakat dalam aktivitas 

politk yang ada. Falsafah “Sipangambe Manotok Hite”, yang bermakna 

langkah kebersamaan di dalam mencapai suatu tujuan. Jika ada perbedaan 

tetapi yang diutamakan adalah tujuan bersama. (IM 16,17,18) 
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4. Tujuan masyarakat dalam aktivitas politik. 

Tujuan masyarakat dalam pesta demokrasi terkait dengan pemilihan 

presiden dan wakil rakyat yaitu terpilihnya pemimpin dan wakil rakyat yang 

amanah dan dapat mensejahterakan masyarakat. (IM 16,17,18) 

5. Harapan masyarakat terhadap aktivitas politik. 

Pengharapan masyarkat dalam pesta demokrasi pemilihan presiden dan 

wakil rakyat, kiranya pesta demokrasi dapat menghasilkan pemimpin yang 

amanah dan lebih baik dari sebelumnya. Pelaksanaan pemilihan presiden 

dan wakil rakyat dapat berjalan dengan baik dan aman. (IM 16,17,18) 

6. Harapan masyarakat dan realita politik. 

Masyarakat masih realistis dengan realita politik yang ada. Bahwa 

kekurangan dan kelebihannya selalu ada , tetapi berharap pada pembaharuan 

kinerja dan menepati janji politik yang telah diucapkan. (IM 16,17,18) 

 Pak-Pak 

 

1. Prinsip masyarakat dalam aktivitas politik terkait dengan    pemimpin dan 

wakil rakyat. 

Prinsip masyarakat dalam aktivitas politik terkait dengan pemilihan presiden 

dan wakil rakyat pada hakikatnya masyarakat mengenal filsafat kekerabatan 

yaitu “Koling-koling Ntelen Koling-koling Ntakken”, maknanya apa yang 

dia berikan itulah yang dia terima. 

Sikap memilih pemimpin dan wakil rakyat berdasarkan kejujuran, 

kekerabatan dan ketokohan figure atau perilaku calon . 

Seseorang yang mau dipilih harus baik perilakunya kepada Sulang Silima, 

nan boru, dan kalimbubu nan tulang dan amanah. (IM 19,20,21) 

2. Prinsip masyarakat dan kesesuaiannya dengan perkembangan politik. 

Nilai-nilai kekerabatan dan keagamaan tidak lekang dimakan massa dan 

waktu. Kekerabatan dan keagamaan yang dianut sampai dengan saat ini 

dapat menyesuaikan dengan aktivitas politik terkini. 
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Politik itu harus santun dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai 

kekerabatan dan kearipan lokal serta keagamaan yang ada. (IM 19,20,21). 

3. Ide masyarakat dan aktivitas politik. 

Implementasi nilai-nilai kekerabatan dan kearipan lokal serta keagamaan 

menjadi landasan utama masyarakat dalam pilihan politiknya. Hasil 

Rembuk Sulam Silima yang kemudian diputuskan oleh Pertaki menjadi 

tuntunan sebahagian besar masyarakat pak-pak. 

Ide, saran dan gagasan yang disampaikan secara umum memang tidak ada 

paksaan tetapi sebahagian besar memberikan pengaruh pada pilihan politik 

masyarakat Pak-pak. (IM 19,20,21) 

4. Tujuan masyarakat dalam aktivitas politik. 

Tujuan masyarakat Pak-pak dalam aktivitas politik yaitu terpilihnya 

pemimpin dan wakil rakyat yang baik dan amanah sesuai dengan janji dan 

program yang disampaikan kandidat yang ada. Kiranya prose demokrasi dan 

pemilihan presiden dan wakil rakyat dapat berjalan dengan baik dan aman. 

Kegaduhan dan pertengkari dihindari dalam pesta demokrasi yang akan 

dilaksanakan. Kekerabatan dan keagamaan menjadi perekat dan pengawas 

dari aktivitas politik yang berlangsung. (IM 19,20,21) 

5. Harapan masyarakat terhadap aktivitas politik. 

Masyarakat berharap kiranya pilihan politik pada tahun ini lebih baik 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Aktivitas politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi 

pendidikan politik dan pendewasaan bagi masyarkat dalam mengikuti dan 

mencermati perkembangan politik saat ini. (IM 19,20,21) 

6. Harapan masyarakat dan realita politik. 

Masyarakat tidak menafikan bahwa masih ada kekurangan dan juga 

kelebihan dari pemimpin dan wakil rakyat sebelumnya, dan berharap untuk 

saat ini lebih baik dan lebih amanah. Pemimpin dan wakil rakyat kiranya 

menepati janji dan program kerja yang disampaikan. (IM 19,20,21). 
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 Nias 

 

1. Prinsip masyarakat dalam aktivitas politik terkait dengan    pemimpin dan 

wakil rakyat. 

Masyarakat nias menjunjung tinggi hukum adat dan kekerabatan. 

Menerapkan falsafah “Hononihan dalam bermasyarkat, yaitu kuatnya sistem 

kekerabatan dan kedaerahan. 

Nilai-nilai keagamaan yang dianut, mayoritas nasrani juga menjadi prinsip 

masyarakat dalam menentukan pilihannya pada pesta demokrasi terkait 

dengan pemilihan presiden dan wakil rakyat. (IM 22,23,24) 

2. Prinsip masyarakat dan kesesuaiannya dengan perkembangan politik. 

Sifat kedaerahan dan kearipan lokal serta isme keagamaan kuat tertanam 

dalam diri masyarakat Nias. Perkembangan politik tidak mengikis dan 

merubah prinsip dan nilai-nilai kekerabatan dan keagamaan masyarkat Nias. 

Tidak dinafikan juga terkait dengan pemilihan wakil rakyat sebahagian 

masyarakat bersifat sabjektif dan prakmatis. (IM 22,23,24) 

3. Ide masyarakat dan aktivitas politik. 

 Ide, gagasan dan pemikiran masyarakat Nias dalam aktivitas poliitk 

kesehariannya dilatar belakangi oleh nilai-nilai kekerabatan dan kearipan 

lokal serta keagamaan. 

 Pilihan politik masyarakat dominan berpedoman pada nilai-nilai tersebut. 

Walaupun tidak ada paksaan tetapi apa yang disampaikan oleh ketua adat 

dan ketua agama menjadi landasan dan pedoman masyarakat Nias. (IM 

22,23,24) 

4. Tujuan masyarakat dalam aktivitas politik. 

Tujuan masyarakat Nias secara umum dalam aktivitas politik yaitu ikut serta 

berperan aktif mendukung tujuan pemerintah dalam pemilihan presiden dan 

wakil rakyat. Pesta demokrasi adalah pestanya rakyat, maka hasil demokrasi 
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bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan pendidikan 

politik bagi masyarkat. 

Adanya pendidikan politik bagi masyarakat menimbulkan kedewasaan dan 

kesadaran untuk menentukan pilihan politiknya. (IM 22,23,24) 

5. Harapan masyarakat terhadap aktivitas politik. 

Pengharapan masyarakat dalam aktivitas politik, yaitu terpilihnya pimpinan 

dan wakil rakyat yang bermanfaat dan membawa kebaikan pada masyarakat. 

 Pimpinan dan wakil rakyat yang terpihar diharap amanah dan menjalankan 

janji-janji politiknya serta program kerja yang disampaikan. (IM 22,23,24) 

6. Harapan masyarakat dan realita politik. 

Masyarakat menyadari banyak kekurangan dan kelebihan dari pimpinan dan 

wakil rakyat sebelumnya, kiranya kekurangan dan keburukan yang ada 

sebelumnya jangan terulang kembali. 

Perubahan dan perbaikan sangat diharapakan pada pemiihan presiden dan 

wakil rakyat tahun ini. Pemilihan serentak membuat masyarakat berharap 

banyak pada pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih nantinya. (IM 

22,23,24) 

Info Grafis Observasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan info grafis maka karakter ideology masyarakat 

(etnis) di Sumatera Utara terdiri atas dua karakteristik, yaitu : 

1) Ideologi Nasionalis 

2) Ideologi Religi 

 

Partisipasi Politik Etnis 

 

 Melayu 

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi partisipasi politik masyarakat. 

Komunikasi dan kepedulian yang ada pada masyarakat Melayu menjadi 

dasar masyarakat dalam aktivitas politik. Hal ini terlihat dari gencarnya 

tokoh agama dan adat serta informasi teknologi komunikasi yang senantiasa 



81 
 

dan berkelanjutan mensosialisasikan pelaksanaan pemilu serentak pemilihan 

presiden dan legislatif. (IM 1,2,3). 

2. Peluang dan kesempatan masyarakat dalam aktivitas politik. 

Masyarakat Melayu unik dalam memanfaatkan peluang dan kesempatan 

terkait dengan aktivitas politik. Bahwa masyarakat Melayu bersikap 

tasamuh dan akomodatif dan masyarakat melayu pada umumnya tidak kuat 

menyesuaikan dirinya dalam persaingan politik yang terkadang tidak sehat 

dan tidak bermoral. (IM 1,2,3) 

3. Pengaruh Kelompok Etnis Masyarakat dalam aktivitas politik. 

Masyarakat Melayu kurang berpengaruh dalam kompetisi politik. Hal ini 

dapat dibuktikan dari sikap dan kebijakan dari pemimpin dan wakil 

rakyatnya. Misalnya Bandara Kuala Namu yang terletak dalam Kesultanan  

Serdang dimasa lalu tidak dapat mengambil nama bandara tersebut dari 

nama Sultan Serdang. (IM 1,2,3) 

4. Peran masyarakat dalam aktivitas politik 

Peran masyarakat Melayu dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan 

sebatas menyampaikan dan mengusulkan saja terkait dengan pemilihan 

pemimpin dan wakil rakyat dalam pemilu presiden dan legislatif. (IM 1,2,3) 

5. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat dalam aktivitas politik. 

Masyarakat Melayu dalam aktivitas politiknya dalam memilih pemimpin 

dan wakil rakyat, hannya memberikan dukungan moril tanpa dukungan 

materil. Masyarakat Melayu terkait dengan dukungan materil yang berbau 

money politic mentabukannya. Karena money politic bertentangan dengan 

nilai-nilai ke Islaman dan petuah Melayu, “Tahu dilihat cermin orang, tahu 

dikias gunjing orang”. walaupun tidak dinafikan juga ada yang 

menggunakan politik uang pada pemilihan wakil rakyat umumnya tetapi 

prosentasenya sangat rendah. (IM 1,2,3) 

6. Dukungan masyarakat pada penyelenggara aktivitas politik (Pemilu). 

Masyarakat Melayu memberikan dukungan yang penuh pada penyelenggara 

pemilu dan proaktif dalam pengawasan. Hal ini terlihat dari kuatnya peran 

serta masyarakat Melayu ikut dalam pemilu sebagai penyelenggara dan 

pengawas di kecamatan, kelurahan dan desa. 
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Pelaksanaan pemilu serentak menjadi momen yang memberikan aktivitas 

baru dan memberikan masukan tambahan bagi masyarakat Melayu, 

sebahagian masyarakat ikut berkecimpung langsung dalam tahapan 

penyelenggaraan pemilu serentak. (IM 1,2,3) 

7. Dukungan masyarakat terhadap bakal calon pemimpin eksekutif dan 

wakilrakyat. 

Dukungan dari masyarakat Melayu kepada calon pemimpin dan wakil 

rakyat, dilator belakangi ideology partai, ism eke Islaman dan kesukuan dan 

falsapah Melayu. (IM 12,3) 

8. Peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada bakal calon 

eksekutif dan legislatif. 

Lembaga Adat dan ormas yang ada berperan aktif, salah satunya Majelis 

Adat Budaya Melayu (MABMI) berperan sebagai kanalisasi atau 

transformasi komunikasi terkait dengan visi dan misi pemimpin dan wakil 

rakyat. Ikatan Pendidikan Melayu Deli (IPMD) membantu penyaluran dana 

pendidikan anak Melayu secara berjenjang dan bermasa. (IM 1,2,3) 

 Batak Karo 

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi partisipasi politik masyarakat. 

Partisipasi masyarakat Karo dalam pemilihan presiden pada umumnya 

bersifat objektif tanpa dilatar belakangi money politik. 

Partisipasi masyarakat Karo dalam memilih wakil rakyat lebih bersifat 

pragmatis dengan istilah “Cakap saja labo lako”, bermakana bicara saja 

tidak laku. Bahwa money politic masih terjadi. (IM 4,5,6) 

2. Peluang dan kesempatan masyarakat dalam aktivitas politik 

Calon pemimpin dan wakil rakyat prosentase yang paling besar itu diwakili 

oleh suku Karo sendiri. Mayoritas masyarakat karo masih mendominasi 

dalam politik praktis, di luar suku Karo ada tetapi prosentasenya sangat 

kecil. Dengan kata lain peluang untuk suku setempat begitu besar. (IM 

4,5,6) 

3. Pengaruh Kelompok Etnis Masyarakat dalam aktivitas politik 
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Masyarakat suku Karo memiliki pengaruh yang sangat besar dalam aktivitas 

politik di kabupaten Karo. Tetapi terkait dengan memilih calon pemimpin 

pengaruh yang ada sangat kecil. 

Pengaruh yang sangat pesar terjadi pada calon legislatif. Kandidat yang 

mempunyai anggaran yang besar berpeluang besar untuk duduk. (IM 4,5,6) 

4. Peran masyarakat dalam aktivitas politik 

Masyarakat Karo berperan aktif dalam mensosialisasikan pelaksanaan 

pemilihan presiden dan legislatif. Peran aktif dilaksanakan dengan 

penyampaian  secara perorangan, kelompok dan organisasi kemasyarakatan. 

Peran masyarakat Karo tidak sampai pada bantuan keuangan atau dana 

dalam aktivitas politik. Kalaupunada bantuan dana itu dilakukan hannya 

karena ada ikatan keluarga saja. (IM 4,5,6). 

5. Dukungan masyarakat pada penyelenggara aktivitas politik (Pemilu). 

Masyarakat Karo sangat mendukung komisi penyelenggara pemilu dalam 

pesta demokrasi. Dukungan diberikan dalam bentuk ikut serta menjadi 

penyelenggara dan pengawas pada level kecamatan, kelurahan dan desa. 

(IM 4,5,6) 

6. Peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada bakal calon 

eksekutif dan legislative. 

Masyarakat Karo berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan pada 

pemilihan presiden.hal ini  dengan adanya peran aktif, pengawasan dan 

pantauan langsung dari masyarakat mengikuti tahapan awal sampai akhir 

penyelenggaraan pemilu. Masyarakat terdaftar sebagai pemilih tetap dan 

saksi di TPS yang ada. 

Tetapi untuk pemilihan legislatif sedikit sekali prosentase masyarakat yang 

berperan aktif, masyarakat lebih bersifat pragmatis. Artinya money 

politictejadi. (IM 4,5,6) 

 Batak Toba 

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi partisipasi politik masyarakat. 

Politik identitas pada masyarakat Batak Toba tinggi, nilai-nilai kekerabatan 

dan nilai-nilai keagamaan dominan mempengaruhi dalam pilihan politiknya. 
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Partisipasi politik masyarakat Batak Toba  pada tahun ini dapat dikatakan 

tinggi. Hal ini dapat dilihat dari ramai dan hangatnya perbincangan politik 

di warung-warung kopi, pertemuan kekerabatan pada pesta dan pertemuan 

keagamaan, misalnya pada pertanyangan bagi ummat Nasrani dan 

perwiritan bagi ummat Islam. 

Bahwa usulan dan saran yang diberikan oleh kelompok kekerabatan dan 

kelompok agama, menjadi faktor utama dan pendorong untuk masyarakat 

Batak toba dalam menentukan hak pilihnya siapa Presiden dan wakil rakyat 

yang mau dipilihnya.  

Beberapa faktor pendukung lainnya adalah derasnya informasi politik yang 

disampaikan oleh media cetak, media elektronik terutama telepon genggam 

(HP), masyarakat Batak Toba aktif mencermati informasi politik yang 

didapat, apa program dan visi, misi yang ditawarkan oleh calon pimpinan 

dan wakil rakyat. Dampak informasi ini memberikan pendidikan 

politikpadamasyarkatBatak Toba. (IM 7,8,9) 

2. Peluang dan kesempatan masyarakat dalam aktivitas politik. 

Kuatnya politik identitas, terlihat dari kuatnya nilai-nilai kekerabatan dan 

keagamaan mendominasi prilaku politik masyarkat Batak Toba, membuka 

peluang bagi putra dan putri setempat untuk tahun ini ikut sebagai calon 

wakil rakyat dan pimpinan daerah. 

Hal ini menjadi momen dan motivasi bagi para putra daerah untuk 

memenangkan pemilihan wakil rakyat di daerahnya. Tetapi tidak dinafikan 

juga bagi yang ikut calon wakil rakyat, harus menyiapkan dana yang tidak 

sedikit. Rakyat Batak Toba dalam pemilihan legislatif tahun ini kebanyakan 

masih bersifat prakmatis dan sabjektif. 

Terkait dengan pemilihan presiden, pada umumumnya masyarakat Batak 

Toba sebahagian besar bersifat objektif kalaupun ada usulan dari organisasi 

kekerabatan dan keagamaan tetapi sifatnya tidak memaksa. 

Dalam pemilihan presiden tahun ini, masyarakat Batak Toba mencermati 

profil, program kerja, visi-misi presiden. Masyarakat Batak Toba telah 

dewasa dalam pemilihan Presiden tahun ini. Kedewasaan dalam politik 
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masyarakat di dapatkan dari membaca Koran, mengikuti berita elektronik 

dan aktif dalam group whats up (Wa). (IM 7,8,9) 

3. Pengaruh Kelompok Etnis Masyarakat dalam aktivitas politik. 

Kelompok-kelompok kekerabatan dan keagamaan memberikan pengaruh 

besar pada pilihan politik masyarakat Batak Toba. Para ketua suku dan 

kekerabatan, ketua-ketua keagamaan, dalam setiap pertemuan dan 

kegiatannya menyampaikan pendidikan politik, pandangan dan usulannya. 

Hal ini secara tidak langsung memberikan pengaruh pada pilihan politik 

masyarakat Batak Toba. Walaupun pada umumnya usulan dan saran tidak 

menjadi suatu paksaan dan keharusan bagi masyarakat Batak Toba. (IM 

7,8,9) 

4. Peran masyarakat dalam aktivitas politik. 

Kelompok kekerabatan dan keagamaan berperan besar dalam 

menyampaikan dan mensosialisasikan pesta demokrasi tahun ini. Hal ini 

disampaikan melalui petuah-petuah dan filsafat kearipan lokal dan nilai-nilai 

keagamaan. Nilai adat dan nilai agama menjadi indicator bagi masyarkat 

untuk menjatuhkan pilihan politiknya pada kandidat yang ada. 

Kelompok kekerabatan dan keagamaan memberikan pendidikan politik 

kepada masyarakat Batak Toba. Filsapat dan petuah yang ada antara lain 

“Dang tu mangonan tu halak adong do di hita” (buat apa memilih orang lain 

kalau masih ada dari kita sendiri). Kekarabatan menjadi tuhan kedua setelah 

agama yang dianut. (IM 7,8,9) 

5. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat dalam aktivitas politik. 

Perwakilan dari unsur kekerabatan dan keagamaan serta organisasi 

kemasyarakatan yang ada, senantiasa berpartisipasi dan turut serta dalam 

musyawarah pimpinan daerah kabupaten/kota. 

Tokoh adat, keagamaan dan tokoh kemasyarakatan yang ada, memberikan 

dukungan, saran dan pendapat serta masukan guna terselenggaranya 

pemilihan umum Presiden dan wakil rakyat yang aman, damai dan kondusif. 

(IM 7,8,9 

6. Dukungan masyarakat pada penyelenggara aktivitas politik (Pemilu). 
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Adanya pertemuan unsur musyawarah pimpinan dan pemerintah daerah 

termasuk di dalamnya tokoh agama dan tokoh adat, dalam setiap pertemuan 

guna mengambil suatu kebijakan dalam aktivitas pemerintahan setempat, 

hal ini merupakan bukti adanya dorongan dan peran aktif dari tokoh 

etnis/kekerabatan dan keagamaan dalam pesta demokrasi dan pemilihan 

serentak tahun ini. 

Lembaga kekerabatan dan keagamaan, turut serta mengawal dan mengawasi 

kerja-kerja dari komisi pemilihan umum atau penyelenggara dalam 

menjalankan tugasnya. Banyak juga Masyarakat Batak Toba yang ikut 

menjadi penyelenggara, apakah itu penyelenggara dan pengawas di tempat 

pemungutan suara (TPS), kecamatan, kelurahan dan desa. (IM 7,8,9) 

7. Dukungan masyarakat terhadap bakal calon pemimpin eksekutif. 

Lembaga kekerabatan dan keagamaan dan masyarakat, melihat rekam jejak 

dari calon pemimpin dan wakil rakyat dalam pesta demokrasi tahun ini 

terkait dengan pemilihan serentak presiden dan legislatif. Informasi politik 

didapat masyarkat dari membaca Koran, mencermati dan mengikuti berita 

elektronik dan juga nimbrung dalam media sosial lainnya (group wa). (IM 

7,8,9) 

8. Dukungan masyarakat terhadap bakal calon legislatif. 

Tokoh-tokoh agama dan kerabatan senantiasa berperan aktif 

mensosialisasikan dan menyampaikan serta memberikan arahan dan usulan 

kepada masyarakat dalam aktivitas politik yang ada. 

Arahan, usulan serta koreksi yang membangun ini merupakan bentuk 

dukungan dari para kelompok kekerabatan dan keagamaan yang ada. 

Pada akhirnya masyarakat mendapatkan pendidikan politik yang 

memberikan kedewasaan dan referensi kepada masyarakat dalam 

menjatuhkan pilihan politiknya. (IM 7,8,9). 

9. Peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada bakal calon 

eksekutif dan legislatif. 
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Pelaksanaan Pesta demokrasi tahun ini dalam pemilihan umum serentak, 

pemilihan presiden dan wakil rakyat, pilihan politik masyarakat Batak Toba 

kental dengan prilaku politik identitas. 

Nilai-nilai keagamaan dan kekerabatan memberi pengaruh besar pada 

prilaku dan pilihan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya pada calon 

presiden dan wakil rakyat. (IM 7,8,9). 

10. Peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggara pemilu. 

Masyarakat berperan aktif dalam mengikuti dan mengawasi penyelenggara 

pemilu. Hal ini terlihat dari kuatnya keikut sertaan masyarakat Batak Toba 

masuk dalam penyelenggara dan pengawas pada tingkat kecamatan, 

kelurahan dan desa. 

Pesta demokrasi menjadi momen bagi masyarakat Batak Toba mendapat 

pendidikan politik, mendapat pekerjaan dan memberikan penghasilan 

tambahan. Masyarakat banyak yang ikut menjadi pekerja untuk menyusun 

surat suara dan kotak suara. (IM 7,8,9) 

 Batak Mandailing/Angkola 

 

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi partisipasi politik masyarakat. 

Faktor utama yang melatar belakangi partisipasi politik masyarakat Batak 

Mandailing/Angkola dalam pesta demokrasi pemilihan serentak presiden 

dan wakil rakyat adalah pentingnya pimpinan dan wakil rakyat untuk lima 

tahun berikutnya. 

Beberapa faktor  pendorong yang menjadi latar belakang partisipasi 

masyarakat Batak Mandailing/Angkola antara lain : tingkat kedewasaan 

politik masyakat dan pendidikan politik masyarakat; marak dan intensnya  

informasi politik dari media cetak dan elektronik, juga sosialisasi arahan, 

saran dan dukungan dari kekerabatan dan keagamaan yang ada akan 

pentingnya peran aktif dalam aktivitaas politik untuk melaksanakan pilihan 

politik masyarakat.  
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Tidak dipungkirim juga adanya stimulus dan pemikiran prakmatis  serta 

sabjektivitas dari masyarakat. Sifat prakmatis masyarakat paling besar 

terjadi pada pemilihan wakil rakyat. (IM 10,11,12) 

2. Peluang dan kesempatan masyarakat dalam aktivitas politik. 

Politik identitas, kekerabatan dan keagamaan berpengaruh besar dalam 

pilihan politik masyarakat Batak Mandailing/Angkola. Karenanya putra 

setempat berpeluang besar untuk ikut serta sebagai peserta atau calon pada 

pemilihan wakil rakyat dalam pemilihan legistatip pada tahun ini. Hal ini 

jelas terlihat pada aktivitas politik masyarakat setempat di lapangan, lebih 

mengutamakan dan memilih kandidat dari warga setempat atau putra daerah 

asli. (IM 10,11,12) 

3. Pengaruh Kelompok Etnis Masyarakat dalam aktivitas politik. 

Nilai-nilai kekerabatan dan kearipan lokal serta nilai-nilai keagamaan, 

memberikan pengaruh yang kuat pada  masyarakat dalam mentukan pilihan 

politiknya. Bahwa adanya sosialisasi, saran dan dukungan dari tokoh-tokoh 

adat dan agama menjadi pedoman dan referensi politik bagi masyarakat.  

Walaupun dukungan, saran dan usulan yang disampaikan pada setiap 

kegiatan atau acara keagamaan dan kekerabatan sifatnya tidak memaksa, 

tetapi hal yang disampaikan membekas dalam pemikiran masyarakat. (IM 

10,11,12). 

4. Peran masyarakat dalam aktivitas politik. 

Derasnya informasi politik yang didapat rakyat dari media cetak dan 

elektronik terutama telepon genggam (HP), serta sosialisasi informasi 

politik dari organisasi kekerabatan dan keagamaan yang intens dan 

berkelanjutan berdampak pada tingginya peran aktif masyarakat setempat 

dalam aktivitas politiknya. 

Timbul kesadaran masyarakat, bahwa pilihan politik masyarakat akan 

menentukan dan punya arti untuk pimpinan lima tahun berikutnya. 

Suara rakyat sangat dibutuhkan untuk pemilihan presiden dan wakil rakyat. 

Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah masyarkat yang masuk dalam 
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daftar pemilih Tetap (DPT) dibanding dengan pemilihan umum tahun 

sebelumnya. (IM 10,11,12). 

5. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat dalam aktivitas politik. 

Masyarakat memberikan dukungan dan pilihan politiknya pada pemilihan 

presiden dan wakil rakyat tahun ini sangat aktif. Hal initerlihat dari 

kepedulian masyarkat untuk mendaftarkan dirinya sebagai pemilih tetap. 

Uniknya untuk pemilihan umum tahun ini kaum emak-emak juga berperan 

aktif beda dengan tahun sebelumnya.  

Bentuk aktif masyarakat Batak mandailing/Angkola dapat dilihat dari 

ramainya perbincangan di tengah-tengah masyarakat apakah itu dikede-kede 

kopi maupun dalam acara pesta dan keagamaan setempat. 

Masyarakat mengamati dan melihat program kerja dari masing-masing 

kandidat yang ada serta melihat rekam jejaknya selama ini. Masyarakat 

sudah mampu memberikan perbandingan akan kelebihan dan kekurangan 

dari kandidat yang ada. (IM 10,11,12) 

6. Dukungan masyarakat pada penyelenggara aktivitas politik.  

Masyarakat melalui perwakilannya baik itu dari unsur agama maupun 

kekerabatan berperan aktif ikut dalam rapat musyawarah pimpinan daerah 

dan penyelenggara pemilihan umum. 

Banyak juga anggota masyarkat yang berperan aktif aktif mendukung 

penyelenggara, mereka ikut sebagai penyelenggara dan pengawas pada 

Tempat Pemungutan Suara di kecamatan, kelurahan dan desa.  

Adanya pelaksanaan pemilihan umum juga memberikan dampak ekonomis 

bagi masyarkat. Masyarakat ikut sebagai pekerja dalam penyusunan surat 

suara dan kotak suara. (IM 10,11,12) 

7. Dukungan masyarakat terhadap bakal calon pemimpin eksekutif. 

Masyarkat objektif dalam memberikan dukungannya  terkait dengan 

pemilihan presiden. Masyarakat telah dewasa dalam menentukan pilihan 

politiknya, mereka melihat profile dan program kerja serta rekam jejak 

politik dari calon yang ada. 
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Perdebatan dan perbincangan dalam aktivitas keseharian masyarkat, 

memberikan pendidikan politik dan referensi politik pada masyarakat, ini 

yang membuat masyarakat selektif memilih dan menjatuhkan pilihan 

politiknya. (IM 10,11,12). 

8. Dukungan masyarakat terhadap bakal calon legislatif. 

Dukungan masyarakat Batak Mandailing/Angkola pada calon legislatif 

secara umum bersifat sabjektif dan prakmatis. 

Para calon wakil rakyat harus berperan aktif melaksanakan sosialisasi akan 

program kerja, visi, misi dan pendekatan pada kelompok-kelompok agama 

dan kekerabatan. Hal ini menyebabkan para calon wakil rakyat 

mengeluarkan dana yang besar untuk mendekatkan diri dan mempengaruhi 

pilihan politik masyarakat. (IM 10,11,12). 

9. Peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggara pemilu. 

Pada tahun ini masyarakat aktif mengambil peran dalam pelaksanaan 

pemilihan umum presiden dan wakil rakyat. Peran masyarakat ini terlihat 

pada aktifnya masyarakat ikut serta dalam keanggotaan sebagai 

penyelenggara dan pengawas pemilihan umum pada tingkat kecamatan, 

kelurahan dan desa.  

Masyarakat juga mencermati dan mengawasi pelaksanaan dari tahap-tahap 

pemilihan umum. Masyarakat melaporkan dan memberikan koreksi kepada 

penyelenggara pemilihan umum bila melihat kecurangan dan kesalahan 

yang ada. Hal ini terjadi misalnya pada siapa kandidat yang bersih dan 

kotor, siapa pimpinan dan anggota penyelenggara yang orang partai atau 

bukan.(IM 10,11,12) 

 Batak Pesisir 

 

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi partisipasi politik masyarakat. 

Faktor utama sebagai latar belakang partisipasi politik masyarakat adalah 

kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat Batak Pesisir.  
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Derasnya informasi politik melalui media cetak dan elektrinik terutama 

telepon genggam (HP) memberikan wawasan dan pendidikan politik yang 

cepat pada masyarakat setempat. 

Dukungan , saran dan jawaban dari tokoh-tokoh agama, kekerabatan dan 

organisasi kemasyarakatan lainnya memberikan pengaruh kuat bagi 

masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. 

Pada pemilihan presiden memang masyarkat lebih objektif. Tetapi pada 

pemilihan wakil rakyat masyarkat kebanyakan bersifat Sabjektif dan 

prakmatis. (IM 13,14,15). 

2. Peluang dan kesempatan masyarakat dalam aktivitas politik. 

Politik identitas masih kuat mewarnai masyarakat dalam aktivitas 

politiknya. Nilai-nilai kekerabatan dan kearipan lokal menjadi pedoman dan 

referen sikuat dimasyarkat. 

Hal ini menjadi membuka peluang besar bagi putra setempat menjadi 

kandidat calon wakil rakyat untuk ikut dan menang dalam pemilihan 

legislatif. (IM 13,14,15). 

3. Pengaruh Kelompok Etnis Masyarakat dalam aktivitas politik. 

Nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kekerabatan dan kearipan lokal, peran para 

tokohnya juga memberikan pengaruh kuat bagi masyarakat stempat.(IM 

13,14,15). 

4. Peran masyarakat dalam aktivitas politik. 

Masyarakat berperan aktif dalam aktivitas politik yang ada. Masyarakat 

hangat dan ramai memperbincangkan tentang politik. Sosial media terutama 

group-group wa ramai memberikan informasi dan referensi politik bagi 

masyarakat. 

Program kerja dan rekam jejak para calon dan kandidat mendapat perhatian 

dan koreksi dari masyarakat. 

Para tokoh agama dan adat juga berperan aktif menyuarakan dan 

menyampaikan tentang nilai-nilai yang dianut dan kaitannya dengan 
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presiden dan wakil rakyat yang ikut dalam pemilihan umum tahun ini. (IM 

13,14,15) 

5. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat dalam aktivitas politik. 

Dukungan yang diberikan masyarakat dalam aktivitas politik pada 

hakikatnya adalah kepedulian masyarakat kepada para kandidat dan calon 

yang akan ikut dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. 

Masyarakat mencermati dan mengkoreksi kebaikan dan keburukan dari para 

kandidat yang ada. Bagaimana program kerja, visi, misi yang ditawarkan 

juga rekam jejak dari kandidat yang ada. Apakah kandidat dan calon yang 

ada sudah berbuat nyata atau bohong, ini mempengaruhi pilihan politik 

masyarakat. (IM 13,14,15) 

6. Dukungan masyarakat pada penyelenggara aktivitas politik. 

Masyarakat memberikan dukungan besar pada komisi penyelenggara umum 

dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakilrakyat. Masyarakat 

berperan besar memberikan dukungannya dengan terdaftar sebagai pemilih 

tetap. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka tahun ini daftar 

pemilih tetap lebih besar. 

Masyarakat turut serta menjadi anggota penyelenggara dan pengawas 

pemilu maulai dari tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. 

Pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif pada tahun ini menjadi 

memberikan pekerjaan dan penghasilan tambahan bagi masyarakat. 

Karenanya masyarakat ikut berperan mendukung membantu kerja-kerja 

penyelenggara pemilu, ikut dalam menyusun kertas suara dan kotak suara. 

(IM 13,14,15). 

7. Dukungan masyarakat terhadap bakal calon pemimpin eksekutif. 

Dukungan masyarakat pada pemilihan calon presiden dan wakil presiden 

bersifat objektif. Masyarakat mengikuti dan mengamati program kerja, visi, 

misi dan rekam jejak calon presiden serta kebaikan dan kekurangan yang 

ada. Hal ini didapat masyarkat dari informasi media cetak, media elektronik 

dan informasi dari ormas keagamaan dan kekerabatan yang ada. (IM 

13,14,15). 
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8. Dukungan masyarakat terhadap bakal calon legislative. 

Dukungan masyarakat pada calon legislatif secara umum bersifat sabjektif 

dan prakmatis. Para calon wakil rakyat harus berperan aktif melaksanakan 

sosialisasi akan program kerja, visi, misi dan pendekatan pada kelompok-

kelompok agama dan kekerabatan. Karenanya para calon wakil rakyat 

banyak mengeluarkan dana yang besar untuk mendekatkan diri dan 

mempengaruhi pilihan politik masyarakat. (IM 13,14,15). 

9. Peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada bakal calon 

eksekutif dan legislative.. 

Adanya kedewasaan dan kesadaran politik masyarakat serta arahan dan 

pandangan dari ormas keagamaan dan kekerabatan, masyarkat lebih selektif 

dalam menentukan pilihan politiknya dan kandidat yang dipilihnya. (IM 

13,14,15). 

10. Peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggara pemilu. 

Masyarakat aktif mengambil peran dalam pelaksanaan pemilihan umum 

presiden dan wakil rakyat. Peran masyarakat ini terlihat pada aktifnya 

masyarakat ikut serta dalam keanggotaan sebagai penyelenggara dan 

pengawas pemilihan umum pada tingkat kecamatan, kelurahan dan desa.  

Masyarakat juga mencermati dan mengawasi pelaksanaan dari tahap-tahap 

pemilihan umum. Masyarakat melaporkan dan memberikan koreksi kepada 

penyelenggara pemilihan umum bila melihat kecurangan dan kesalahan 

yang ada. Hal ini terjadi misalnya pada siapa kandidat yang bersih dan 

kotor, siapa pimpinan dan anggota penyelenggara dan pengawas yang orang 

partai atau bukan. (IM 13,14,15). 

 Simalungun 

 

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi partisipasi politik masyarakat. 

Politik identitas pada masyarakat Simalungiun tinggi, nilai-nilai kekerabatan 

dan nilai-nilai keagamaan dominan mempengaruhi dalam pilihan politiknya. 

Partisipasi politik masyarakat Simalungun  pada tahun ini dapat dikatakan 

tinggi. Hal ini dapat dilihat dari ramai dan hangatnya perbincangan politik 
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di warung-warung kopi, pertemuan kekerabatan pada pesta dan pertemuan 

keagamaan, misalnya pada pertanyangan bagi ummat Nasrani dan 

perwiritan bagi ummat Islam. 

Bahwa usulan dan saran yang diberikan oleh kelompok kekerabatan dan 

kelompok agama, menjadi faktor utama dan pendorong untuk masyarakat 

Batak toba dalam menentukan hak pilihnya siapa Presiden dan wakil rakyat 

yang mau dipilihnya.  

Beberapa faktor pendukung lainnya adalah derasnya informasi politik yang 

disampaikan oleh media cetak, media elektronik terutama telepon genggam 

(HP), masyarakat Batak Toba aktif mencermati informasi politik yang 

didapat, apa program dan visi, misi yang ditawarkan oleh calon pimpinan 

dan wakil rakyat. Dampak informasi ini memberikan pendidikan 

politikpadamasyarkatBatak Toba. (IM 16,17,18,) 

2. Peluang dan kesempatan masyarakat dalam aktivitas politik. 

Kuatnya politik identitas, terlihat dari kuatnya nilai-nilai kekerabatan dan 

keagamaan mendominasi prilaku politik masyarakat, membuka peluang 

bagi putra dan putri setempat untuk tahun ini ikut sebagai calon wakil 

rakyat. 

Hal ini menjadi momen dan motivasi bagi para putra daerah untuk 

memenangkan pemilihan wakil rakyat di daerahnya. Tetapi tidak dinafikan 

juga bagi yang ikut calon wakil rakyat, harus menyiapkan dana yang tidak 

sedikit. Rakyat Simalungun dalam pemilihan legislatif tahun ini kebanyakan 

masih bersifat prakmatis dan sabjeketif. 

Terkait dengan pemilihan presiden, pada umumnya masyarakat sebahagian 

besar bersifat objektif kalaupun ada usulan dari organisasi kekerabatan dan 

keagamaan tetapi sifatnya tidak memaksa. 

Dalam pemilihan presiden tahun ini, masyarakat mencermati profil, program 

kerja, visi-misi presiden. Masyarakat telah dewasa dalam pemilihan 

Presiden tahun ini. (IM 16,17,18) 

3. Pengaruh Kelompok Etnis Masyarakat dalam aktivitas politik. 
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Kelompok-kelompok kekerabatan dan keagamaan memberikan pengaruh 

besar pada pilihan politik masyarkat Simalungun. Ketua-ketua kesukuan dan 

kekerabatan, ketua-ketua keagamaan, dalam setiap pertemuan dan 

kegiatannya menyampaikan pendidikan politik, pandangan dan usulannya. 

Hal ini secara tidak langsung memberikan pengaruh pada pilihan politik 

masyarakat. Walaupun pada umumnya usulan dan saran tidak menjadi suatu 

paksaan dan keharusan bagi masyarakat. (IM 16,17,18) 

4. Peran masyarakat dalam aktivitas politik. 

Kelompok kekerabatan dan keagamaan berperan besar dalam 

menyampaikan dan mensosialisasikan pesta demokrasi tahun ini. Hal ini 

disampaikan melalui petuah-petuah dan filsafat kearipan lokal dan nilai-nilai 

keagamaan.  

Pesan dan petuah yang disampaikan oleh tokoh agama dan budaya menjadi 

indikator bagi masyarakat untuk pilihan politiknya. Filsapat dan petuah 

yang ada antara lain “Sipangambe manotok hite” (langkah kebersamaan di 

dalam mencapai suatu tujuan). Kekarabatan menjadi tuhan kedua setelah 

agama menurut pemahaman masyarkat. (IM 16,17,18) 

5. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat dalam aktivitas politik. 

Perwakilan dari unsur kekerabatan dan keagamaan serta organisasi 

kemasyarakatan yang ada, senantiasa berpartisipasi dan turut serta dalam 

musyawarah pimpinan daerah kabupaten/kota. 

Tokoh adat, keagamaan dan tokoh kemasyarakatan yang ada, memberikan 

dukungan, saran dan pendapat serta masukan guna terselenggaranya 

pemilihan umum Presiden dan wakil rakyat yang aman, damai dan kondusif. 

(IM 7,8,16,17,18) 

6. Dukungan masyarakat pada penyelenggara aktivitas politik.  

Adanya pertemuan unsur musyawarah pimpinan dan pemerintah daerah 

termasuk di dalamnya tokoh agama dan tokoh adat, dalam setiap pertemuan 

guna mengambil suatu kebijakan dalam aktivitas pemerintahan setempat, 

hal ini merupakan bukti adanya dorongan dan peran aktif dari tokoh 
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etnis/kekerabatan dan keagamaan dalam pesta demokrasi dan pemilihan 

serentak tahun ini. 

Organisasi kekerabatan dan keagamaan, turut serta mengawal dan 

mengawasi kerja-kerja dari komisi pemilihan umum atau penyelenggara 

dalam menjalankan tugasnya. Banyak juga Masyarakat yang ikut menjadi 

penyelenggara, apakah itu penyelenggara dan pengawas di tempat 

pemungutan suara (TPS), kecamatan, kelurahan dan desa. (IM 16,17,18) 

7. Dukungan masyarakat terhadap bakal calon pemimpin eksekutif. 

Lembaga kekerabatan dan keagamaan, melihat rekam jejak dari calon 

pemimpin dan wakil rakyat dalam pesta demokrasi tahun ini terkait dengan 

pemilihan serentak presiden dan legislative.(IM 7,8,9) 

8. Dukungan masyarakat terhadap bakal calon legislatif. 

Tokoh-tokoh agama dan kerabatan senantiasa berperan aktif 

mensosialisasikan dan menyampaikan serta memberikan arahan dan usulan 

kepada masyarakat dalam aktivitas politik yang ada. 

Arahan, usulan serta koreksi yang membangun ini merupakan bentuk 

dukungan dari para kelompok kekerabatan dan keagamaan yang ada. 

Pada akhirnya masyarakat Simalungun mendapatkan pendidikan politik 

yang memberikan kedewasaan dan referensi kepada masyarakat, dalam 

menjatuhkan pilihan politiknya. (IM 16,17,18). 

9. Peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada bakal calon 

eksekutif dan legislatif. 

Pelaksanaan Pesta demokrasi tahun ini dalam pemilihan umum serentak, 

pemilihan presiden dan wakil rakyat, pilihan politik masyarkat Simalungun 

kental dengan prilaku politik identitas. 

Nilai-nilai keagamaan dan kekerabatan memberi pengaruh besar pada 

prilaku dan pilihan masyarakat, dalam menjatuhkan pilihannya pada calon 

presiden dan wakil rakyat. (IM 16,17,18) 

10. Peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggara pemilu. 
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Masyarakat berperan aktif dalam mengikuti dan mengawasi penyelenggara 

pemilu. Hal ini terlihat dari kuatnya keikut sertaan masyarakat masuk dalam 

penyelenggara dan pengawas pada tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. 

Pesta demokrasi menjadi momen bagi masyarakat Simalungun mendapat 

pendidikan politik, mendapat pekerjaan dan memberikan penghasilan 

tambahan. Masyarakat banyak yang ikut menjadi pekerja untuk menyusun 

surat suara dan kotak suara. (IM 16,17,18) 

 Pak-Pak 

 

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi partisipasi politik masyarakat. 

Faktor utama yang melatar belakangi partisipasi politik masyarakat Pak-pak 

dalam pesta demokrasi pemilihan serentak presiden dan wakil rakyat adalah 

rasa pentingnya pimpinan dan wakil rakyat untuk lima tahun berikutnya. 

Beberapa faktor  pendorong yang menjadi latar belakang partisipasi 

masyarakat Pak-pak antara lain : tingkat kedewasaan politik masyakat dan 

pendidikan politik masyarakat; marak dan intensnya  informasi politik dari 

media cetak dan elektronik, juga sosialisasi arahan, saran dan dukungan dari 

kekerabatan dan keagamaan yang ada akan pentingnya peran aktif dalam 

aktivitas politik untuk melaksanakan pilihan politik masyarakat.  

Tidak dipungkirim juga adanya stimulus dan pemikiran prakmatis  serta 

sabjektivitas dari masyarakat. Sifat prakmatis masyarakat paling besar 

terjadi pada pemilihan wakil rakyat. (IM 19,20,21) 

2. Peluang dan kesempatan masyarakat dalam aktivitas politik. 

Politik identitas, kekerabatan dan keagamaan berpengaruh besar dalam 

pilihan politik masyarakat pak-pak. Karenanya putra setempat berpeluang 

besar untuk ikut serta sebagai peserta atau calon pada pemilihan wakil 

rakyat dalam pemilihan legistatip pada tahun ini. Hal ini jelas terlihat pada 

aktivitas politik masyarakat setempat di lapangan, lebih mengutamakan dan 

memilih kandidat dari warga setempat atau putra daerah asli. (IM 19,20,21) 

3. Pengaruh Kelompok Etnis Masyarakat dalam aktivitas politik. 
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Nilai-nilai kekerabatan dan kearipan lokal serta nilai-nilai keagamaan, 

memberikan pengaruh yang kuat pada  masyarakat dalam mentukan pilihan 

politiknya. Bahwa adanya sosialisasi, saran dan dukungan dari tokoh-tokoh 

adat dan agama menjadi pedoman dan referensi politik bagi masyarakat.  

Walaupun dukungan, saran dan usulan yang disampaikan pada setiap 

kegiatan atau acara keagamaan dan kekerabatan sifatnya tidak memaksa, 

tetapi hal yang disampaikan membekas dalam pemikiran masyarakat. (IM 

19,20,231). 

4. Peran masyarakat dalam aktivitas politik. 

Derasnya informasi politik yang didapat rakyat dari media cetak dan 

elektronik terutama telepon genggam (HP), serta sosialisasi informasi 

politik dari organisasi kekerabatan dan keagamaan yang intens dan 

berkelanjutan berdampak pada tingginya peran aktif masyarakat setempat 

dalam aktivitas politiknya. 

Timbul kesadaran masyarakat, bahwa pilihan politik masyarakat akan 

menentukan dan punya arti untuk pimpinan lima tahun berikutnya. 

Suara rakyat sangat dibutuhkan untuk pemilihan presiden dan wakil rakyat. 

Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah masyarkat yang masuk dalam 

daftar pemilih Tetap (DPT) dibanding dengan pemilihan umum tahun 

sebelumnya. (IM 19,20,21). 

5. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat dalam aktivitas politik. 

Masyarakat memberikan dukungan dan pilihan politiknya pada pemilihan 

presiden dan wakil rakyat tahun ini sangat aktif. Hal ini terlihat dari 

kepedulian masyarkat untuk mendaftarkan dirinya sebagai pemilih tetap. 

Uniknya untuk pemilihan umum tahun ini kaum emak-emak juga berperan 

aktif beda dengan tahun sebelumnya.  

Bentuk aktif masyarakat Pak-pak dapat dilihat dari ramainya perbincangan 

di tengah-tengah masyarakat apakah itu dikede-kede kopi maupun dalam 

acara pesta dan keagamaan setempat. 
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Masyarakat mengamati dan melihat program kerja dari masing-masing 

kandidat yang ada serta melihat rekam jejaknya selama ini. Masyarakat 

sudah mampu memberikan perbandingan akan kelebihan dan kekurangan 

dari kandidat yang ada. (IM 10,11,12) 

6. Dukungan masyarakat pada penyelenggara aktivitas politik.  

Masyarakat melalui perwakilannya baik itu dari unsur agama maupun 

kekerabatan berperan aktif ikut dalam rapat musyawarah pimpinan daerah 

dan penyelenggara pemilihan umum. 

Banyak juga anggota masyarkat yang berperan aktif aktif mendukung 

penyelenggara, mereka ikut sebagai penyelenggara dan pengawas pada 

Tempat Pemungutan Suara di kecamatan, kelurahan dan desa.  

Adanya pelaksanaan pemilihan umum juga memberikan dampak ekonomis 

bagi masyarakat. Masyarakat ikut sebagai pekerja dalam penyusunan surat 

suara dan kotak suara. (IM 10,11,12) 

7. Dukungan masyarakat terhadap bakal calon pemimpin eksekutif. 

Masyarkat objektif dalam memberikan dukungannya  terkait dengan 

pemilihan presiden. Masyarakat telah dewasa dalam menentukan pilihan 

politiknya, mereka melihat profil dan program kerja serta rekam jejak 

politik dari calon yang ada. 

Perdebatan dan perbincangan dalam aktivitas keseharian masyarkat, 

memberikan pendidikan politik dan referensi politik pada masyarakat, ini 

yang membuat masyarakat selektif memilih dan menjatuhkan pilihan 

politiknya. (IM 10,11,12). 

8. Dukungan masyarakat terhadap bakal calon legislatif. 

Dukungan masyarakat Pak-pak pada calon legislatif secara umum bersifat 

sabjektif dan prakmatis. 

Para calon wakil rakyat harus berperan aktif melaksanakan sosialisasi akan 

program kerja, visi, misi dan pendekatan pada kelompok-kelompok agama 

dan kekerabatan. Hal ini menyebabkan para calon wakil rakyat 
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mengeluarkan dana yang besar untuk mendekatkan diri dan mempengaruhi 

pilihan politik masyarakat. (IM 19,20,21) 

9. Peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggara pemilu. 

Pada tahun ini masyarakat aktif mengambil peran dalam pelaksanaan 

pemilihan umum presiden dan wakil rakyat. Peran masyarakat ini terlihat 

pada aktifnya masyarakat ikut serta dalam keanggotaan sebagai 

penyelenggara dan pengawas pemilihan umum pada tingkat kecamatan, 

kelurahan dan desa.  

Masyarakat juga mencermati dan mengawasi pelaksanaan dari tahap-tahap 

pemilihan umum. Masyarakat melaporkan dan memberikan koreksi kepada 

penyelenggara pemilihan umum bila melihat kecurangan dan kesalahan 

yang ada. Hal ini terjadi misalnya pada siapa kandidat yang bersih dan 

kotor, siapa pimpinan dan anggota penyelenggara yang orang partai atau 

bukan.(IM 19,20,21) 

 Nias 

 

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi partisipasi politik masyarakat. 

Faktor utama sebagai latar belakang partisipasi politik masyarakat adalah 

kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat Nias.  

Derasnya informasi politik melalui media cetak dan elektrinik terutama 

telepon genggam (HP) memberikan wawasan dan pendidikan politik yang 

cepat pada masyarakat setempat. 

Dukungan , saran dan jawaban dari tokoh-tokoh agama, kekerabatan dan 

organisasi kemasyarakatan lainnya memberikan pengaruh kuat bagi 

masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. 

Pada pemilihan presiden memang masyarkat lebih objektif. Tetapi pada 

pemilihan wakil rakyat masyarkat kebanyakan bersifat Sabjektif dan 

prakmatis. (IM 22,23,24) 

2. Peluang dan kesempatan masyarakat dalam aktivitas politik. 
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Politik identitas masih kuat mewarnai masyarakat dalam aktivitas 

politiknya. Nilai-nilai kekerabatan dan kearipan lokal menjadi pedoman dan 

referen sikuat dimasyarakat. 

Hal ini menjadi membuka peluang besar bagi putra setempat menjadi 

kandidat calon wakil rakyat untuk ikut dan menang dalam pemilihan 

legislatif. (IM 22,23,24). 

3. Pengaruh Kelompok Etnis Masyarakat dalam aktivitas politik. 

Nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kekerabatan dan kearipan lokal, peran para 

tokohnya juga memberikan pengaruh kuat bagi masyarakat stempat. (IM 

22,23,24) 

4. Peran masyarakat dalam aktivitas politik. 

Masyarakat berperan aktif dalam aktivitas politik yang ada. Masyarakat 

hangat dan ramai memperbincangkan tentang politik. Sosial media terutama 

group-group wa ramai memberikan informasi dan referensi politik bagi 

masyarakat. 

Program kerja dan rekam jejak para calon dan kandidat mendapat perhatian 

dan koreksi dari masyarakat. 

Para tokoh agama dan adat juga berperan aktif menyuarakan dan 

menyampaikan tentang nilai-nilai yang dianut dan kaitannya dengan 

presiden dan wakil rakyat yang ikut dalam pemilihan umum tahun ini. (IM 

22,23,24) 

5. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat dalam aktivitas politik. 

Dukungan yang diberikan masyarakat dalam aktivitas politik pada 

hakikatnya adalah kepedulian masyarakat kepada para kandidat dan calon 

yang akan ikut dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. 

Masyarakat mencermati dan mengkoreksi kebaikan dan keburukan dari para 

kandidat yang ada. Bagaimana program kerja, visi, misi yang ditawarkan 

juga rekam jejak dari kandidat yang ada. Apakah kandidat dan calon yang 

ada sudah berbuat nyata atau bohong, ini mempengaruhi pilihan politik 

masyarakat. (IM 22,23,24) 
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6. Dukungan masyarakat pada penyelenggara aktivitas politik. 

Masyarakat memberikan dukungan besar pada komisi penyelenggara umum 

dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakilrakyat. Masyarakat 

berperan besar memberikan dukungannya dengan terdaftar sebagai pemilih 

tetap. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka tahun ini daftar 

pemilih tetap lebih besar. 

Masyarakat turut serta menjadi anggota penyelenggara dan pengawas 

pemilu maulai dari tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. 

Pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif pada tahun ini menjadi 

memberikan pekerjaan dan penghasilan tambahan bagi masyarakat. 

Karenanya masyarakat ikut berperan mendukung membantu kerja-kerja 

penyelenggara pemilu, ikut dalam menyusun kertas suara dan kotak suara. 

(IM 22,23,24) 

7. Dukungan masyarakat terhadap bakal calon pemimpin eksekutif. 

Dukungan masyarakat pada pemilihan calon presiden dan wakil presiden 

bersifat objektif. Masyarakat mengikuti dan mengamati program kerja, visi, 

misi dan rekam jejak calon presiden serta kebaikan dan kekurangan yang 

ada. Hal ini didapat masyarkat dari informasi media cetak, media elektronik 

dan informasi dari ormas keagamaan dan kekerabatan yang ada. (IM 

22,23,24) 

8. Dukungan masyarakat terhadap bakal calon legislatif. 

Dukungan masyarakat pada calon legislatif secara umum bersifat sabjektif 

dan prakmatis. Para calon wakil rakyat harus berperan aktif melaksanakan 

sosialisasi akan program kerja, visi, misi dan pendekatan pada kelompok-

kelompok agama dan kekerabatan. Karenanya para calon wakil rakyat 

banyak mengeluarkan dana yang besar untuk mendekatkan diri dan 

mempengaruhi pilihan politik masyarakat. (22,23,24). 

9. Peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada bakal calon 

eksekutif dan legislatif.. 

Adanya kedewasaan dan kesadaran politik masyarakat serta arahan dan 

pandangan dari ormas keagamaan dan kekerabatan, masyarkat lebih selektif 
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dalam menentukan pilihan politiknya dan kandidat yang dipilihnya. (IM 

22,23,24) 

10. Peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggara pemilu. 

Masyarakat aktif mengambil peran dalam pelaksanaan pemilihan umum 

presiden dan wakil rakyat. Peran masyarakat ini terlihat pada aktifnya 

masyarakat ikut serta dalam keanggotaan sebagai penyelenggara dan 

pengawas pemilihan umum pada tingkat kecamatan, kelurahan dan desa.  

Masyarakat juga mencermati dan mengawasi pelaksanaan dari tahap-tahap 

pemilihan umum. Masyarakat melaporkan dan memberikan koreksi kepada 

penyelenggara pemilihan umum bila melihat kecurangan dan kesalahan 

yang ada. Hal ini terjadi misalnya pada siapa kandidat yang bersih dan 

kotor, siapa pimpinan dan anggota penyelenggara dan pengawas yang orang 

partai atau bukan. (IM 22,23,24) 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Kesimpulan  

Perilaku politik menampilkan keteraturan (regulitas) yang perlu dirumuskan 

sebagai generalisasi-generalisasi, tindakan atau interaksi antara individu dan kelompok 

masyarakat yang berkaitan dengan proses politik, yakni proses dalam pembuatan, 

pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Terkait dengan hal ini maka dapat 

disimpulkan Perilaku Etnis Politik di Provinsi Sumatera Utara, yaitu : 

 

1. Pandangan Politik 

a. Kondisi politik menjelang pemilihan serentak Presiden dan wakil rakyat 

(legislatif) aman dan kondusif. 

b. Pengetahuan Politik berperan dan berpengaruh dalam tindakan politik 

individu dan kelompok. 

c. Agama dan kekerabatan serta kearipan lokal berpengaruh besar terkait 

dengan pandangan politik dan pilihan politik individu dan kelompok. 

d. Keberagaman tidak menimbulkan konflik dan pertentangan 

e. Mempunyai Kriteria dalam memilih pemimpin sesuai dengan 

objektivitas, nilai-nilai kekerabatan/kearifan lokal dan nilai-nilai agama. 

 

2. Ideologi Politik 

a) Politik berlandaskan ideology agama tidak bisa dihilangkan. 

b) Bagaimana merajut ideology agama ini menjadi pemersatu yaitu bersatu 

dalam keragaman bukan berpecah dalam keragaman. Implementasi dari 

sikap pemahaman ini terlihat dengan adanya sikap saling menghargai 

dan menghormati, toleransi. 

c) Masyarakat telah dewasa dan dapat menempatkan kearipan lokal, acara 

adat sesuai dengan keadaannya.Hal ini terlihat pada tidak adanya 

pertentangan dan pemaksaan terkait dengan pilihan dan dukungan 

politik. 

d) Dari data yang terkumpulkan Ideologi Nasionalis menempati urutan 

pertama dalam  memenangkan pesta demokrasi pada pemilihan Presiden 
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dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif diikuti urutan kedua 

ideology agama di sumut dalam menentukan aspirasi politik masyarakat. 

e) Masyarakat mengharapkan ada perubahan dari hasil pemilihan Presiden 

dan wakil rakyat, lebih baik dibanding dengan hasil tahun sebelumnya. 

f) Masyarakat berharap pemilihan Presiden dan wakil rakyat berjalan aman 

dan kondusif serta melahirkan Presiden dan wakil rakyat yang amanah, 

memberi kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat. 

 

3. Partisipasi Politik 

a. Nilai-nilai keagamaan dan kekerabatan serta kearipan lokal merupakan 

faktor utama yang mempengaruhi pilihan politik masyarakat. 

b. Figur calon, program kerja, visi, misi, rekam jejak dari calon pemimpin 

berpengaruh besar untuk masyarakat menentukan pilihannya. 

c. Kaum emak-emak berperan aktif dalam aktivitas politik dan pilihan 

politiknya. 

d. Masyarakat berperan aktif dan ikut serta mengawasi penyelenggaran 

pemilihan Presiden dan wakil rakyat. 
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Lampiran 

Kuesioner Penelitian 

PERILAKU POLITIK ETNIS SUMATERA UTARA 

Kabupaten Karo 

Responden yang terhormat, 

Bersama ini saya mengharapkan kesediaan Bapak / Ibu / Saudara / i, untuk 

mengisi daftar pertanyaan dalam kuesioner ini dengan tujuan sebagai data primer dalam 

Penelitian terkait dengan Pengembangan Pemetaan Politik Sumatera Utara (Studi Kasus 

tentang Perilaku Politik) 

 Besar harapan saya kiranya Bapak / Ibu / Saudara / i dapat menjawab seluruh 

pertanyaan dari kuesioner yang diberikan dengan tanpa paksaan dan tekanan. Jawaban 

dari Bapak / Ibu / Saudara / i dijamin kerahasiaannya. 

Atas bantuan dan dukungan dari Bapak / Ibu / Saudara / i saya ucapkan 

terimakasih. 

Identitas Responden 

Nomor Responden  : 

Jenis Kelamin   : 

Umur    : 

Pendidikan   : 

Medan, …   Januari  2019 

 

 

 

 

Tim Peneliti : 

 

 

(…………………………………..) 
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DAFTAR KUESIONER 

 PETUNJUK PENGISIAN 

Berikan jawaban yang menurut Bapak / Ibu / Saudara / i  ketahui sesuai 

dengan pemahaman dan kebenaran yang dikuasai. 

 

 IDENTITAS RESPONDEN 

Nomor Responden  : 

Jenis Kelamin   : 

Umur    : 

Pendidikan   : 

Kepangkatan / Golongan  : 

1. Nomor Responden : 

2. Nama   : 

3. Jenis kelamin  : 

a. Pria   : 

b. Wanita   : 

 

4. Umur   : 

a. 21-30 tahun   : 

b. 31-40 tahun   : 

c. 41-50 tahun   : 

d. >50 tahun   : 

 

5. Pendidikan Terakhir : 

a. SMU/sederajat : 

b. Diploma / Akademi : 

c. Sarjana (S1)  : 

d. S2   : 

 

A. PANDANGAN  POLITIK : 

 

1) Bagaimana penilaian anda terhadap kondisi politik kita saat ini ? 

2) Apakah anda aktif mengikuti perkembangan kondisi politik saat ini ? 

3) Menurut anda, bagaimana kondisi politik saat ini jika dibandingkan 

dengan kondisi sebelumnya ? 

4) Apa yang membuat saudara tertarik membicarakan politik ? 

5) Apakah faktor sosial mempengaruhi buat anda untuk suka atau tidak 

suka politik ? 

6) Bagaimana penilaian anda kondisi politik saat ini terhadap 

sosiokultural ? 
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7) Bagaimana pendapat anda terhadap kondisi politik yang 

meninggalkan nilai adat istiadat ? 

 

B. IDEOLOGI POLITIK 

 

1) Bagaimanakah prinsip etnis (Karo) terkait aktivitas politik seperti 

memilih pemimpin dan wakil rakyat ? 

2) Apakah  prinsip etnis (Karo) tersebut fleksibel (menyesuaikan) dengan 

perkembangan politik saat ini ? 

3) Apakah ada ide yang pernah ditawarkan etnis (Karo) terkait aktivitas 

politik seperti memilih pemimpin dan wakil rakyat ?, seperti apa ide 

tsb dan bagaimana caranya ? 

4) Ide-ide tersebut dilatarbelakangi oleh apa ? 

 

Catatan : 

Jawaban yang mau diperoleh adalah : 

 Faktor agama 

 Faktor kekerabatan 

 Faktor pesan leluhur 

 Tuntutan kelompok 

5) Bagaimanakah sebenarnya tujuan yang ingin dicapai etnis dalam 

aktivitas politik seperti memilih pemimpin dan wakil rakyat ? 

6) Seperti apa harapan etnis terhadap aktivitas politik seperti memilih 

pemimpin dan wakil rakyat ? 

7) Apakah realita sekarang (terpilihnya pemimpin dan wakil rakyat) telah 

sesuai dengan harapan etnis ...... ? 

C. PARTISIPASI  POLITIK 

 

1) Ketika etnis ikut serta dalam aktivitas politik, seperti memilih pemimpin dan 

wakil rakyat, dilatarbelakangi oleh faktor (karena) apa ? dan mengapa ? 

 

Catatan : 

Jawaban yang mau diperoleh adalah : 

 Faktor rangsangan dari luar 

 Faktor kesadaran 

 Faktor kepedulian 

 Faktor interaksi 

 Faktor komunikasi 
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2) Apakah etnis ........mempunyai kesempatan ikutserta dalam aktivitas politik 

seperti memilih pemimpin dan wakil rakyat ?  Jika Ya, bagaimana kesempatan 

itu dilakukan. Jika TIDAK, mengapa ? 

3) Apakah etnis ....... memiliki pengaruh bagi kelompok-kelompok masyarakat 

dalam aktivitas politik seperti memilih pemimpin dan wakil rakyat ? 

Jika Ya, bagaimana pengaruh itu dilakukan 

Jika TIDAK, mengapa ? 

4) Apakah etnis ..... ikut serta berperan memberikan informasi tentang bagaimana 

memilih pemimpin dan wakil rakyat ?  

dan Jika Ya, bagaimana caranya ?  

Jika TIDAK, mengapa ? 

5) Apakah etnis .....ikut serta berperan menawarkan pendanaan terhadap calon 

pemimpin dan wakil rakyat ?  

Jika Ya, bagaimana caranya ? 

Jika TIDAK, mengapa ? 

6) Apakah etnis .....ikut serta berperan memberikan dukungan terhadap 

penyelenggaraan pemilu ?  

Jika Ya, bagaimana caranya ? 

Jika TIDAK, mengapa ? 

7) Apakah etnis ..... ikut serta berperan memberikan dukungan terhadap calon 

pemimpin ?  

Jika Ya, bagaimana caranya ? 

Jika Tidak, mengapa ? 

8) Apakah etnis ..... ikut serta berperan memberikan dukungan terhadap calon 

wakil rakyat ?  

Jika Ya, bagaimana caranya ? 

Jika Tidak, mengapa ? 

9) Apakah etnis ..... ikut serta berperan melakukan lobby terhadap calon 

pemimpin dan wakil rakyat ?  

Jika Ya, bagaimana caranya ? 

Jika Tidak, mengapa ? 

10) Apakah etnis ..... ikut serta berperan menggerakkan partisipasi etnis atau 

kelompok masyarakat lainnya dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat ?  

Jika Ya, bagaimana caranya ? 

Jika Tidak, mengapa ? 

11) Apakah etnis ..... ikut serta berperan menggerakkan sumberdaya-sumberdaya 

masyarakat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat ?  

Jika Ya, bagaimana caranya ? 

Jika Tidak, mengapa ? 

12) Apakah etnis ..... ikut serta berperan dalam proses pengambilan keputusan  

memilih pemimpin dan wakil rakyat ?  
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Jika Ya, bagaimana caranya ? 

Jika Tidak, mengapa ? 

13) Apakah etnis ..... ikut serta berperan mengawasi penyelenggaraan memilih  

pemimpin dan wakil rakyat ?  

Jika Ya, bagaimana caranya ? 

Jika Tidak, mengapa ? 
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