BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin hak memilih dan
dipilih sebagai hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang diakui dan diatur
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara
yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, maka proses memilih orang untuk mengisi
jabatan-jabatan politik tertentu perlu diadakan Pemilihan Umum yang
diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai
penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 menyatakan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara Langsung,
Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil setiap lima tahun sekali. Pengaturan ini
menegaskan bahwa setiap Pemilu harus berasaskan pada langsung tahap
pelaksanaannya tanpa melalui perantara, umum untuk semua warga Negara, bebas
dalam hak pilihnya, rahasia pilihan pemilih tidak akan diketahui siapapun, jujur
dalam bersikap, dan adil dalam keputusan final dan bebas dari kecurangan
manapun.
Namun, dilingkungan masyarakat Mandailing khususnya masyarakat adat
Mandailing masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal dan masih mengikut
pada tokoh adatnya khususnya kepala adat dalam proses pemilu, meski pada
nyatanya dalam hak pilih, ketua adat tidak dapat memaksakan kehendaknya dan
wajib diikuti oleh masyarakat adat dalam memilih salah satu calon kandidat.
Dalam sistem kebudayaan masyarakat adat Mandailing, hak pilih bagi warga
Negara nya masih tetap ada dan tidak ada unsur paksaaan, meskipun demikian
mereka selalu ingin ikut dengan pilihan ketua adat karena dianggap apapun
pilihan dan masukan yang dikeluarkan oleh ketua adat akan memiliki dampak
positif bagi daerah maupun bagi masyarakat Mandailing itu sendiri.
Meski hal ini belum tertuang dalam konstitusi ataupun aturan di Indonesia
namun pada pelaksanaannya masyarakat Mandailing hanya menjadikan demokrasi
sebagai sampul dalam hal pelaksanaan setiap pemilunya. Sebab, mereka
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beranggapan jauh sebelum sistem demokrasi melalui pemilu yang ciptakan oleh
pemerintah ada dan berkembang di daerah mereka, mereka sudah lebih dulu
menggunakan asas kekeluargaan/kekerabatan dalam hal memilih pemimpin di
daerah tersebut, baik dalam Pemilu maupun dalam Pilkada.
Dalihan Natolu merupakan prinsip yang melekat pada adat budaya orang
batak pada umumnya tak terkecuali pada masyarakat Batak Mandailing. Dalihan
Natolu dapat dikatakan sebagai sistem kekerabatan yang terbangun didasarkan
pada pertalian darah yang sangat kuat. Sistem kekerabatan Dalihan Natolu tidak
hanya digunakan untuk mengisi ruang adat semata, justru sistem kekerabatan ini
dapat merambah dalam hal distribusi ekonomi, distribusi jabatan-jabatan politik
dan dapat juga bermanuver dalam sebuah kontestasi politik.
Hal

ini

berdampak pada sistem pembangunan demokrasi

yang

diselenggarakan selama ini tampaknya juga cenderung dimanipulasi oleh
kepentingan-kepentingan elit-elit politik tertentu yang kemudian dikemas dengan
polesan media yang apik sehingga seolah-olah menunjukkan masyarakat dapat
memanfaatkan ruang demokrasi tersebut. Jika ditelisik lebih jauh, bisa saja
keterlibatan masyarakat misalnya dalam pemilu maupun pilkada belum tentu
menyadari secara sadar apa yang mereka pilih dan mengapa mereka memilih
dalam pemilu. Meminjam istilah yang digunakan oleh Ignas Kleden (2008:64)
tentu saja, keadaan seperti ini justru membahayakan demokrasi karena ruangruang pembangunan demokrasi di Indonesia saat hanya bermuara pada proses
memperebutkan kekuasaan (power building) dan bukan mengarah kepada
efektivitas penggunaan (the use of Power).
Pada kesempatan yang ada, hak pilih yang bersistem dengan menggunakan
sistem kekerabatan, demokrasi di Mandailing lebih dapat diterima ditengah belum
stabilnya pondasi pembangunan demokrasi di Indonesia. Dilain pihak, bisa saja
muncul argumentasi bahwa sistem demokrasi yang diagung-agungkan selama ini
merupakan sistem yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah justru
merusak tatanan sistem kebudayaan yang telah lama dirawat orang Batak
Mandailing. Meminjam istilah yang digunakan oleh Haris (Subekti, 2015:34)
bahwa proses demokrasi di Indonesia menyuguhkan pertarungan-pertarungan
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politik yang melibatkan banyak pihak baik dari pihak elit-elit politik lokal yang
membawa gerbong kearifan lokal sebagai pergerakan politik serta elit-elit politik
yang ingin memanfaatkan ruang-ruang politik yang ada.
Jika ditinjau dari sudut pandang hak pilih oleh Warga Negara terhadap
semua

proses

demokrasi

yang

ada,

keikutsertaan

ketua

adat

dalam

mengakomodasi seluruh hak suara di masyarakat Mandailing sejauh ini masih
aman dan tidak pernah terjadi keributan ataupun kekacauan dalam proses
demokrasinya. Hal tersebut dipengaruhi besarnya rasa kepercayaan masyarakat
Mandailing

terhadap

ketua

adat

mereka

sendiri,

dan

dalam

pengimplementasiannyapun masyarakat Mandailing digiring secara sukarela
dalam menentukan pilihannya yang tak bersifat memaksa atau bahkan akan
terkena sanksi sosial jika tidak seirama dengan pilihan ketua adat di daerah
tersebut.
Misalnya saja, ada sebuah kontestasi politik yang akan diselenggararakan
di daerah tersebut, maka setiap pasang calon akan bergerak menuju kediaman dari
ketua adat untuk meminta izin dan berharap agar mendapat restu dari ketua adat.
Jika ketua adat sudah memberikan restunya kepada salah satu pasang calon maka,
ketua adat akan mempromosikan diri si pasang calon A dan memerintahkan agar
masyarakat Mandailing ikut berpartisipasi dalam memilih pasang calon A. Dalam
hal memerintah ini masyarakat Mandailing leluasa dalam hak pilihnya, boleh ikut
dengan ucapan ketua adat ataupun tidak ikut terhadap arahan ketua adat yang
sudah mempromosikan si pasang calon A tersebut, semua tergantung ke masingmasing individu masyarakatnya ingin memilih pasang calon yang mana sesuai
hati nuraninya. Biasanya walau dibebaskan begini, tetap saja masyarakat
Mandailing akan ikut pada pilihan ketua adatnya, sebab dianggap itulah pasang
calon yang terbaik yang akan mendukung kelangsungan hidup dan pembangunan
di daerah mereka. Hal seperti ini akan lebih meyakinkan masyarakat Mandailing
biasanya ketua adat akan mempromosikan pasang calon A yang bersinggungan
dengan tali sedarah/kekerabatan dengan mayoritas marga penduduk di daerah
tersebut.
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Hal di atas tentu bertentangan dengan upaya pemerintah guna mewujudkan
integritas Pemilu yang Luber dan Jurdil. Maka dari itu, masih banyak kelompok
masyarakat Mandailing yang tidak puas dengan upaya pemerintah guna
mewujudkan pemilu yang Luber Jurdil, karena yang masyarakat Mandailing
pahami sistem kekerabatan yang mereka pakai dalam kontestasi demokrasi tak
pernah bersinggungan dengan tujuan dari pemerintah dan masih sejalan dengan
hak pilih bagi setiap Warga Negara , yang tentunya dengan itu mereka merasa
nyaman dalam berdemokrasi dengan asas yang mereka buat sendiri.
Perlu adanya pemahaman untuk memperbaiki pelaksanaan Pemilu yang
semestinya, sehingga pelaksanaan pemilu yang bercorak kedaerahan hendaknya
dapat diseragamkan sesuai dengan sistem yang berlaku secara nasional. Sehingga
tidak berakibat pada hasil demokrasi dan pemenuhan hak pilih Warga Negara
tetap terlaksana sebagaimana meskinya. Terlepas dari beberapa faktor yang
mempengaruhi pemenuhan hak pilih Warga Negara terhadap pelaksanaan Pemilu
misalnya faktor geografis, sosiologis dan adaptasi kultur.
Hal inilah yang menarik untuk peneliti teliti dengan cara pandang yang
positif untuk melihat pemenuhan hak pilih Warga Negara dalam pemilu di
lingkungan masyarakat Mandailing dan peran ketua adat dalam memobilisasi hak
pilih masyarakat Mandailing.
B. Fokus Penelitian
Fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu
yang mencakup individu, kelompok budaya maupun suatu potret kehidupan
(Cresswell, 2010). Lebih lanjut Cresswell mengemukakan beberapa karakteristik
dari suatu studi kasus yaitu: (1) mengidentifikasi “kasus” untuk suatu studi, (2)
Kasus tersebut merupakan sebuah “sistem yang terikat” oleh waktu dan tempat,
(3) Studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan
datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang
respons dari suatu peristiwa dan (4) menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti
akan “menghabiskan waktu” dalam menggambarkan konteks atau setting untuk
suatu kasus. Hal ini mengisyaratkan bahwa suatu kasus dapat dikaji menjadi
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sebuah objek studi (Stake, 1995) maupun pertimbangannya menjadi sebuah
metodologi (Merriam, 1988).
Menurut Cresswell, pendekatan studi kasus lebih disukai untuk penelitian
kualitatif. Seperti yang diunggapkan oleh Patton (1991:76), bahwa kedalaman dan
detail suatu metode kualitatif berasal dari sejumlah kecil studi kasus. Oleh karena
itu penelitian studi kasus membutuhkan waktu lama yang berbeda dengan disiplin
ilmu-ilmu lainnya. Tetapi pada saat ini, penulis studi kasus memilih pendekatan
kualitatif dalam mengembangkan studi kasusnya. Fokus penelitian ini adalah
terhadap pemenuhan hak pilih Warga Negara di masyarakat Batak Mandailing.
C. Rumusan Masalah
Dari uraian yang ada dilatar belakang masalah di atas, maka rumusan
masalah yang muncul dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana Dalihan Natolu diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilu?
2. Bagaimana peran ketua adat dalam pemenuhan hak pilih masyarakat Batak
Mandailing dalam proses Pemilu?
D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;
1. Untuk memberikan pemahaman bagaimana Dalihan Natolu diterapkan
dalam penyelenggaraan Pemilu.
2. Untuk mengetahui peran ketua adat dalam pemenuhan hak pilih
masyarakat Batak Mandailing dalam proses Pemilu
E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan keilmuan
dan wawasan mengenai pemahaman pemenuhan hak pilih Warga Negara
pada masyarakat Batak Mandailing.
2. Manfaat Praktis
a. Dapat dijadikan salah satu rujukan untuk melakukan penelitian
berikutnya.
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b. Mampu menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam rangka untuk
pemahaman terkait hak pilih Warga Negara dan peran ketua adat
dalam memobilisasi hak pilih masyarakat Batak Mandailing.

