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PENDARULUAN 

1.1. Lutar Belakang Masalah 

Salah satu hak asasi manusia yang mendasar dan dilindungi oleh UUD 1945 

adalah kebebasan menyampaikan pendapat dan -pikiran, terutama dalam bidang 

politik yang berkaitan dengan demokra,.c;i. Bahwa peljalanan panjang kehidtlpan 

demokrasi kita mulai dari Zaman K'olonial, Orde Lam~, Orde Baru, dan Zaman 

Reformasj masih meO)belenggu kehidupan. bangsa Indonesia. Tidaklab 

berlebihan apa ya~ di sampaikan oleh SimanJunta.k. (dalam Silitonga ed. 2002) 
I 

seorang Antropotog dari Unimed menyatakan bahwa demokrasi hanya lips 

service betaka, kenyataannya dalam kebidupan kenegaraan dan pemerintaha~ 

demokrasi tidak d.iterapkan secara mumi dan konsekuen. Demokrasi 

diperlakukan hanya sebagai barang mainan, barang daganw.m. alat legalitas dan 

legitimas1, alat bisnis dan monopoli~ alat mengelabui atau meninabobokan 

rakyat, a.lat untuk memupuk kekuasaan, dan lain-lain, dengan kata lain 

demokrasi hanya sebuah dekorasi belaka. I 
Sebagai konsekuensi akan tuntutan publik untuk tnenjalankan demokrasi 

secara bcnar dan tram:pamn maka melalui Undang·undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerab, dimana pada B:ab IV p~J 24 ayat 5'babwa 

KepaJa Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipi lih secara langsung oleh rakyat di 

daerah dan untuk menjalankan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) secara 



 

 

transparan, baik dan benar dikuatkan dengan Perpu No. 3/2005. Amanat 

Undang-undang dan implementasinya tentang otonomi daerah ini disambut 

rakyat dengan sukacita. Selama Orde Baru, aspirasi dan konflik dapat diredarn 

dengan cara otvriler dan represzj: Akan tetapi, setelah ditetapkannya otonomi 

daerah dan pemiliban kepala daerqh (gubemur/wakil gubernur, walikotalwakil 

walikota dan bupati beserta wakilnya) dipilib secara langsung oleh ra.k')'at di 

daerah tersebut telah membuka babak barn dalam perkembangan demokrasi di 

.bl 

Dengan Pilkada secara langsung kekuatan-kekuatan politik dan kekuatan 

sosial masyarakat bennunculan, dampak dari Pilkada yang didesain lebih 

demokratis justru menimbuJkan k.onflik dan persaingan antara para elit partai 

politik. elit etnik, dan elit agama. Dalam pemberitaan yang dilansir oleh harlan 

Kompas tanggaJ 19 Maret 2005 Cornel iS" Lay, sa lab seorang pe~gamat politik 

dari Universitas Gajah Mada, bah\\lR Pilkadasung bisa memunculkan konsolidasi 

etnis. Selanjutnya, lchwan Azhali (2003). menyatakan di era refonnasi ini 

berlangsung penguatan politisasi identitas etnik. djmana dalam persaingan 

' 
P,Oiitik identitas etnil,< asli kembali dibicarakan. Demikian halnya pada 

momentum Pilkadasung dalam pencalonan Walikota/Wakil Watikota di 

Kotamadya Pematang Siantar patut diduga akan teijadj gesekan dan persaingan 

bemuansa etnik dan agama di Lembaga Partai PoJitik dan Legfslatif yang 

mengklaim berhak menentukan calon sesuai amanat undang-undang. Dengan 

kata lain, rakyat tidak berhak mehcalonkan secara langsung tetapi melalui 

Lembaga.Parpol yang memperoleh minimal 3% kursi di DPRD U atau 5% dari - ' 
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suara Pemilu Legislatif tahun 2004. Hal ini terjadi karena adanya konflik 

kepentingan (conflict of tnteresrj yakni memperebutkan dan menentukan 

Walikota dan Wakil Walikota di Pematang Siantar. 

Dalam berbagai pemberitaan dan wacana kehidupan sehari-hari Kota Madya 

..Pematang Siantar sangatJah rentan dan rnempunyai poten5i konflik yang tinggi 

dalam pelak.sanaan Pilkadasung tahun 2005 ini. Ketika elit partai politi'k ingin 

menyalurkan kader terbaik partainya maka pada saat bersamaan elit partai 

poJitik lain juga mempunyai hak l.mtuk menGa~Gf~n-. -lH-m.-- - - - ---i 

Pematang Siantar merupakan masyarakat yang heterogen dan pluralis, berbagai 

etnis dan agama hidup saling berdampingan, rukun dan kerja sama (harmony. 

acomodatif and cooperatif) dalam kehidupan sehari-hari. Namun., tatkala 

sekelompok eJit Partai Politik bersinggungan dengan aspek politik yang 

berkaitan dengan masalah ekonomi dan keku.aSaan diduga potensi konflik dan 

rivalitas akan muncul bila tidak 4ikelola secara baik da.n benar. Kotam~dya 

Pematang Siantar yang dihuni berbagai etnis dan agama. dengan jumlah 

penduduk kurartg lebih 241.480 jiwa dan mendiami 6 kecamatan. Kecamatan-

kecamatan tersebut adalah Slantar Marihat, Siantar Selatan~ Siantar J3arat, 

Siantar Utara, Siantar Timur dan Siantar Martoba. Demikian balnya dalam 

komposisi agama, Pematang Sianiar merupakan miniatur keseimbangan agama 

besar di Indonesia yakni Kristen dan Islam-yang secara persentase Kristen 

44,81% dan Islam 42,67%, selanjutnya Budha 6.67%, K,atolik 5,58% sisanya 

Qengaout Hindu dan lainnya. Peran Pemerintab kota Perna1fl,ng Siantar dalam 

mernbina kerukunan dan roleransi san gat proaktif dan persuasif sehingga terjaga 
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kerukunan dan harmonisasi dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar 

etnik dan agamn yang ada di Pematang Siantar meliputi: etnik Toba yang 

mayorjtas Nasrani, etnik Jawa sebagian besar Muslim, Etruk Simalungun 

sebabrian Nasrani dan sebagian Muslim, etnik Mandailing, Melayu dan Minang 

sebagian besar Muslim, etnik Cina sebagian besar penganut Budha dan 

komunitas etnis lain sepeni Karo, Nias, Pakpak dan sebagainya yang dalam 

keseharian hldup berdampingan secara rukun dan damaj, Secara garis besar 

----------'l~~o~laa--rpe!etTmttltltklrii:r' mman1r1 nmreereklrmemberrtp:Jcirtok lmmunitas sendm Misalriya Btru 

Toba komunitasnya banyak terkonsent:rasi di Kampung Kristen, Jalan Gereja, 

Etnik Jf}wa di Kampung Bant:a.n, Jalan Jawa. Etnik Banjar di Kampung Banjar, 

' 
Etnik Melayu di K.ampung Melayu dan sebagainya, Namun, terlibat kerukunan 

tetap terjaga. Hal im terbukti dengan proses asimilasi meJalui perkawinan sering 

berlangsung, transter budaya melaiui akwturasi, dan seringnya tetjadi interaksi 

diantara komunitas-ryang ada. -9,. l ' 
Narnun, den~ diadakannya Pemilihan wal1kotalwakit walikota yang akan 

dtikuti oleh 153.366 pemilih tampaknya telah terjadi persaingan latent. 

PersJlingap tersebut sangat beralasan karena dengan Pilkadasung ini merupak:an 

wahana dan sarana untuk mencapaj kekuasaan dalam perspek.tif politik dan 

punya dimensi ke perspek"tif ekonomi. Hal itu terasa wajar karena dengan power 

dan kekuasaan terse but akan mudah mencapai 1ujuan-tujuan kolektif (collective 

goals) kelompok-lceJompok etnik dan agama yang ada. Selain itu juga. dalam 

-1 pandangan politikus kekuasaan sebagai suatu hubungan antara satu pjhak 

dengah pihak lain untuk salfng mengalahkan. ::::;,.r 
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Pilkadasung oleh kelompok elit partai politik di Pematang Siantar di pandang 

sebagai arena pertarungan di antara mereka dalam meraih kemenangan politik 

yakni ~ekuasaan sebagai Walikota dan Wakil Waltkota periode 2005-2010. 

Adanya momentum Pilkada secara langsuog sesuai amanat Undang-undang 

No. 32 tahun '2004 yang disempumakan me(alui Perpu (Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang) No. 312005, yang_patut diduga akan menimbulkan 

konfl'ik yang bemuansa etnik dan agama di lembaga partaj politik dan legislatif 

ini sangat menanK untuk diteliti. PeneHtian pada persaingan yang berlatar 

-
belakang etnis dan agama dalam pencalonan Walikota dan WakiJ Walikota 

Pematang Siantar tahun 2005 ini setidaknya dapat diJak:ukan dengan kajian teori 

demokrasi, konflik/persaingan, etnisitas dan keuasaan dalam petspektif 

al'ltropologi politik di Kotamadya Pematang Siantar. 

1.2. ldentifikasi Masalab 

Dari Jatar belakang masalah tersebut diatas ma.ka dapat dibuat beberapa 

indentifikasi masalah.sebagai berikut: N N 

1. Terdapat geja.Ia persaingan bemuansa etnik dan agama di lembaga parpoJ 

dan legislatif dalam pencalonan waHkota dan wakil walikota -pada 

PHkadasung 2005 ini. ~ 

2. Terdapat ketidakseimbangan (unequilibrium) pada komposisi an!$'gota 

~ 
agama tertentu terhadap _etnik dan agama tai,g. ..1' 

legislatif dan pengurus partai politik yang disebabkan dominasi etnik dan 
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3. Tampaknya bius nugrun, yaitu isu putra daerah versus pendatang akan 

mencuat dalam pencalonan walikota/wakil walikota pada Pilkadasung di 

Pematang Siantar tahun 2005 ini. 

4, Terdapat pola-pola saluran kendaraan politik yang digunakan partai politik 

dan legistatit dalam mencalon.kan walikota/walil walikota untuk dapat 

1.3. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: ~ 

Sejauh mana proses persaingan bem\13nsa etnik dan agama di Jembaga partai 

politil: dan legislatif dalam pencalonan walikota dan waki1 walikota pada 

Pilkada 2005 di Pematang Siantar.. 

2. Bagaima.na perimbangan komposisi legislatif dihhat dari latar belakang etnis 

dan agama pada DPRD I I Pematang Siantar dan mengapa fetjadi 

ketidakseimbangan. / \')'/ / 

3. Bagaimana pola-pola saltlran/kendaraan politik yang digunak.an oleh partai 

politik dan anggota leg1slatif dalam pencalonan walikota/wakiJ walikota 

menjadi calonjadi pada Pilkadasung2005 ini. r:~/ \?. ~ ·: 
0 

.£')il!j 

NIP ~ ~~ 

1.4 )'ujuao Penelitian ~ 
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1. Untuk mengungkapkan persaingan bemuansa etnik dan agama di lembaga 

parpol dan legislatif dalam penc-aJonan walikota dan wakil walikota pada 

Pilkadasung 2005 di Pematang Siantar. .-....__ 

-2,. Mengungkapkan komposisi elft politik dan anggota lebrislatif periode '2004-

2010 di DPRD ll Pematang Siantar dan sebab-sebab terjadinya 

ketjdakseimbangan. 0 

3. Mengun~kapkan P.._artai 'p01itik dan anggota legislatif yang selalu memainkan 

f peranan dalam pencalonan waljkota.'wakil~o.ta...pada-l4Jkadasw:..l!-tW!D-------i 

~ ::3~~~ 
~ ~c ~~E ~ ' , 

1.5. Kegunaan Penelitian ~ ' ~ 

Adapun kegunaan penelitian tni ada dua yakru kegunaan teoretts dan kegunaan 

praktis. ;,.r 
A. Kegunaan teoretjs: 

Peneutian ini dihnrapkan da'pat menjadi rumusan konseptual tentang 

demokrasi, kontliklpersaingan. etnisitas dan agama dalam meraili kekuasaan 

yang dilakukan secara kolektifrnaupun kelembagaan. 

2. Penelitian ini ber~na untuk membandingkan konsep-konsep (comparalive 

of concept) yang ada dan juga sebagai bahan komparasi terhadap penelitian-

penelitian yang menggunakan poJa demokrasi, konfliklperswngan, etnisitas, 

agama dan kekuasaan 

7 



 

 

3. Penelitian ini sebagai rujukanlacuan bagi riset-riset yang menggunakan 

kajian . demokrasi, kontlik/persaingan, etnisitas, agama, dan kekuasaan 

sebagai analisisnya. 

B. Kegunaao Praktis. 

dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung, inteiVensi elit partai. 

politik terhadap masyarakat dapat di etiminir sehingga demokrasi beljalan 

tidak terjadi lag! dengan cara perbaikan/penyempumaan UU No. 32 tahun 

2004. 

2. Penelitian ini berguna sebagai rujukan pada pelaksanaan Pilkada di masa-

masamendatang. ' -~- • ... ~/~r-- -- _ _"· r:~/~r -. _ · c~/ 

~~~~ 
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