
113 
 

BAB V 

TEMUAN PENELITIAN 

 

 

 

5.1. Rekrutmen Calon Lengislatif Etnis Tionghoa di Partai Politik Pada 

Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di Era Pasca-Orde 

Baru (1999-2014). 

5.1.1. Masa Pra Pencalonan 

Menjelang Pemilu partai politik melakukan sejumlah persiapan 

sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang yang berlaku salah satunya adalah 

mempersiapkan daftar calon legislatif di setiap tingkat (nasional, provinsi, kota 

dan kabupaten). Partai politik di tingkat Provinsi Sumut mempersiapkan daftar 

Caleg DPRD Provinsi dengan terlebih dahulu membentuk tim panitia seleksi 

rekrutmen Caleg DPRD Provinsi dan membuka pendaftaran Caleg DPRD 

Provinsi. 

Setiap Pemilu yang berlangsung di era pasca-Orde Baru memiliki landasan 

hukum yang berbeda dari satu Pemilu ke Pemilu berikutnya hal ini juga berlaku 

dalam kontek peraturan Komisi Pemilihan Umum. Secara umum Undang-Undang 

pada empat Pemilu di era pasca-Orde Baru (Pemilu 1999-2014) memiliki 

perhatian yang sama mengenai sistem multi partai, proporsional terbuka, suara 

terbanyak, kuota perempuan. Perhatian yang berbeda terdapat pada aspek nomor 

urut. 
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Tabel: 5.1.1. Jumlah Partai Politik Perserta Pemilu dan Undang-Undang 

Pemilu yang Digunakan era pasca-Orde Baru 

 

PEMILU JUMLAH 

PARTAI 

UNDANG-UNDANG SISTEM PEMILU 

1999 48 partai Nomor 3 Tahun 1999 

Tentang Pemilihan 

Umum 

-Langsung 

-Multi Partai 

-Tanpa ambang batas 

parlemen. 

-Proporsional tertutup 

2004 24 partai Nomor 12 Tahun 2003 

tentang Pemilu 

Anggota DPR, DPD, 

dan DPRD 

-Langsung 

-Multi Partai 

-Ambang batas di parlemen 

2,5 persen 

-Proporsional terbuka 

2009 44 partai (38 

partai 

nasional dan 

6 partai 

lokal) 

Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pemilu 

Anggota DPR. DPD, 

DPRD provinsi. dan 

kabupaten/kota 

-Langsung 

-Multi Partai 

-Ambang batas di parlemen 

2,5 persen 

-Proporsional terbuka 

2014 12 partai Nomor 8 tahun 2012 

tentang Pemilu 

Anggota DPR, DPD, 

dan DPRD 

-Langsung 

-Multi Partai 

-Ambang batas di parlemen 

3,5 persen 

-Proporsional terbuka 

Sumber: Ditelaah melalui Undang-Undang Pemilu yang digunakan pada Pemilu 

tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. 

 

Tabel di atas memperlihatkan perubahan Undang-Undang pada setiap 

Pemilu yang berlangsung di era pasca-Orde Baru. Sistem kepartaian pada empat 

Pemilu masih menggunakan sistem multi partai namun demikian sempat menjadi 

perdebatan terhadap “membengkaknya” jumlah partai dan relevansinya terhadap 

penguatan sistem Presidensial. Terhadap hal ini wacana penyederhanaan partai 

terjadi disetiap masa Pemilu melalui penetapan ambang batas parlemen 

(parliamentary threshold). Tarik menarik kepentingan diantara partai politik 

terjadi dalam pembahasan ambang batas parlemen di setiap Pemilu termasuk 
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kelompok di luar parlemen yang memiliki kepentingan untuk membentuk partai 

baru. 

Pada masa pra pencalonan sejumlah partai telah melakukan komunikasi-

komunikasi kepada tokoh-tokoh yang ada di dalam masyarakat termasuk bagi 

segmentasi masyarakat etnis Tionghoa. Sejumlah figur etnis Tionghoa yang telah 

pernah dan belum pernah menjadi Caleg DPRD Provinsi mengambil peran 

mereka sebagai Caleg dengan mempersiapkan diri setidak-tidaknya dalam batas 

minimal setiap individu harus memiliki motivasi yang mendorong. Diantara figur 

etnis Tionghoa yang telah pernah berpartisipasi menjadi Caleg adalah Sukiran, 

Ferdinan Godang (Godang), Sonny Firdaus (Firdaus), Brilian Moktar (Moktar), 

Haryanto dan Ramli.  

Kemudian etnis Tionghoa yang baru pertama kali menjadi Caleg pada 

kurun waktu Pemilu 2004 hingga 2014 adalah Yo Emil Lines (Lines), Juliutari, 

Tjia Susanto Wijaya (Wijaya), Sanny Joan Salim (Salim) dan Ng Kok Pheng, dan 

Tony Chandra (Chandra). Pada kurun waktu Pemilu 2004 hingga 2014 terlihat 

terdapat “wajah” lama dan “wajah” baru di kalangan etnis Tionghoa yang menjadi 

Caleg. Keadaan ini mengindikasikan kesadaran politik di kalangan masyarakat 

etnis Tionghoa telah meningkat. 

 

5.1.2. Masa Pencalonan 

5.1.2.1. Rekrutmen di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

Pengurus PDIP Provinsi Sumut memberikan penjelasan bahwa PDIP 

memberikan konsen perhatian terhadap kaum marginal atau kelompok yang 
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terpinggirkan, kelompok minoritas dalam segmentasi etnis dan agama. Namun 

dalam kaitan terhadap rekrutmen Caleg bagi PDIP setiap warga negara memiliki 

hak yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama. Informasi ini diperoleh 

dari wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah pengurus PDIP Provinsi Sumut 

diantaranya Henry Jhon Hutagalung (Wakil Ketua PDIP Provinsi Sumut), Brilian 

Moktar (Wakil Ketua PDIP Provinsi Sumut). Moktar merupakan etnis Tionghoa 

yang pernah menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut di Pemilu 2009 dan 2014 

hingga akhirnya menjadi pengurus PDIP Provinsi Sumut. 

Dalam proses rekrutmen Caleg di PDIP, secara kebijakan kelembagaan 

partai tidak ada menetapkan program untuk memberlakukan kuota rekrutmen 

Caleg berdasarkan etnis. Henry Jhon Hutagalung yang menjabat sebagai Wakil 

Ketua PDIP Provinsi Sumut dan Ketua DPRD Kota Medan mengatakan: 

“Tidak ada, jadi di PDIP itu pembahasan yang telah disepakati mengenai 

suku, ras (etnis) dan agama sudah selesai (tidak menjadi persoalan)” 

(Hutagalung, Wawancara, 21 Oktober, 2018). 

 

Lebih lanjut Hutagalung memberikan penjelasan dengan mengatakan: 

“…Persoalan masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) itu 

sama kita (PDIP) telah selesai, orang mau masuk PDIP (mendaftar Caleg) 

siapa saja tidak dilihat latar belakang suku, etnis dan 

agama…”(Hutagalung, Wawancara, 21 Oktober, 2018). 

 

Menurut Hutagalung poin penting yang menjadi perhatian bagi PDIP 

untuk merekrut Caleg adalah peluang keterpilihan sebagaimana Hutagalung 

menjelaskan dengan mengatakan: 

“Elektabilitas tinggi, mereka punya jaringan pendukung, memiliki 

finansial dan popularitas.” (Hutagalung, Wawancara, 21 Oktober, 2018). 
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Berkaitan dengan poin yang dikemukakan di atas, Hutagalung 

memberikan contoh Brilian Moktar sebagai Caleg dari etnis Tionghoa yang 

berhasil terpilih sebanyak 2 kali pada Pemilu 2009 dan 2014 di tingkat Provinsi 

Sumut dengan mengatakan: 

“…Kalau Brilian Moktar telah populer, punya network yang luas, telah 

dikenal luas dikalangan etnis Tionghoa dan kemudian secara finansial 

telah mampu dan yang paling penting lagi Brilian Moktar merupakan 

kader PDIP…” (Hutagalung, Wawancara, 21 Oktober, 2018). 

 

Merujuk pada data Caleg dari etnis Tionghoa yang maju di tingkat 

Provinsi Sumut didapatkan Caleg etnis Tionghoa tercatat lebih banyak diusung 

dari PDIP. Berkaitan dengan ini Hutagalung mengkaitkan dengan sikap politik 

PDIP yang sangat terbuka dengan etnis manapun termasuk dengan etnis Tionghoa 

yang ditandai ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan tahun 2010 

PDIP satu-satunya partai yang pertama kali mengusung calon kepala daerah dari 

etnis Tionghoa yaitu Sofyan Tan. Berkaitan dengan hal ini Hutagalung 

menjelaskan dengan mengatakan: 

“Tahun 2010 itu satu-satunya partai yang berani mencalonkan etnis 

Tionghoa sebagai calon kepala daerah adalah PDIP (Pilkada Kota Medan 

2010). Dengan ini mungkin mereka melihat PDIP perjuanganlah yang 

berani menerima mereka (etnis Tionghoa) secara terbuka..” (Hutagalung, 

Wawancara, 21 Oktober, 2018). 

 

Berangkat dari sikap politik PDIP yang terbuka terhadap etnis Tionghoa 

dalam rekrutmen politik kemudian Hutagalung mengembangkan pemikiran untuk 

merekrut etnis Tionghoa yang berpeluang terpilih mejadi legislatif di Pemilu 

tahun 2014. Hal ini dijelaskan Hutagalung dengan mengatakan: 

“Kemudian 2014 waktu saya sebagai ketua PDIP Kota Medan, melihat 

fenomena ini saya waktu ini berpikir orang etnis Tionghoa ini harus 

diambil suaranya nah, mengambil suaranya ini caranya bagaimana hanya 
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satu cara, caranya adalah mereka yang mesti mengambil suara itu kita 

tidak bisa sehingga (Caleg) etnis Tionghoa mengambil suara etnis 

Tionghoa. Kita atur strategi disetiap daerah harus ada Caleg etnis 

Tionghoa…”(Hutagalung, Wawancara, 21 Oktober, 2018). 

 

Ketertarikan Brilian Moktar (Moktar) bergabung bersama PDIP 

dikarenakan idologi dan platform PDIP sejalan dengan prinsip yang dipegang 

Moktar berkaitan dengan semangat membela orang-orang kecil dan orang-orang 

yang terpinggirkan (marginal) sebagaimana Moktar mengatakan: 

“Konsistensi PDIP menegakkan nasionalisme, Bhineka Tunggal Ika dan 

membela wong cilik, …(Meski) di semua partai terdapat etnis Tionghoa 

tapi konsistensi itu tidak ada…” (Moktar, Wawancara, 20 Februari 2017)  

 

Moktar mengakui kepedulian PDIP terhadap nasib masyarakat kecil dan 

telah dipraktekan dalam berbagai kegiatan dengan mengatakan: 

“…Hanya PDIP yang (berani) mengklaim membela wong cilik (orang-

orang kecil/orang susah) belum ada partai lain yang mengklaim membela 

wong cilik…” (Moktar, Wawancara, 20 Februari 2017)  

 

Menurut Brilian Moktar (Moktar) yang menjabat sebagai pengurus PDIP 

Provinsi Sumut sekaligus sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumut dari etnis 

Tionghoa pada Pemilu tahun 2009 dan tahun 2014. Moktar menjelaskan 

rekrutmen Caleg DPRD Provinsi Sumut yang dilakukan PDIP pada empat Pemilu 

di era pasca-Orde Baru dilakukan dengan tahapan yang sama dengan mentaati 

peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang, Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan di internal partai. Proses 

rekrutmen Caleg DPRD Provinsi Sumut meliputi tahapan 1) administrasi, 2) 

penjaringan dan 3) penetapan (Moktar, Wawancara, 20 Februari, 2017).  
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Moktar menjelaskan setiap proses seleksi tersebut berlaku sama bagi 

seluruh bakal calon legislatif (Bacaleg) yang mendaftar menjadi Caleg di PDIP, 

penjelasan ini dikemukakan Moktar dengan mengatakan:  

“…Tahapan seleksi meliputi: 1) Administrasi, 2) Penjaringan, 3) 

Penetapan. Target utama dari rekrutmen Caleg ini untuk mendapatkan 

Caleg yang benar-benar berkompetensi dalam dunia berpolitik…” 

(Moktar, Wawancara, 20 Februari, 2017).  

 

Moktar juga menyatakan secara umum tahapan seleksi di atas 

diberlakukan sama untuk semua Caleg kecuali ada pertimbangan khusus. 

Pertimbangan khusus ini mengarah pada mekanisme sistem rekrutmen tertutup di 

PDIP (Moktar, Wawancara, 20 Februari, 2017).  

Proses seleksi yang dijelaskan Moktar dibenarkan oleh Ferdinan Godang 

(Godang) seorang Caleg DPRD Provinsi Sumut dari etnis Tionghoa yang pernah 

menjadi Caleg DPRD Kota Medan sebanyak 2 kali (Pemilu 2004 dari PD dari dan 

2009 dari PKPI) kemudian maju menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut di Pemilu 

2014 dengan mendaftarkan diri ke PDIP. Dalam wawancara Godang mengatakan: 

“…Proses pendaftaran hingga penetapan menjadi caleg yang saya lalui 

yaitu mulai dari tes penjaringan Caleg yang diselenggarakan oleh partai 

pengusung dan bekerja sama dari tim partai dari pusat...” (Godang, 

Wawancara, 14 Desember, 2017). 

 

Berbeda halnya yang dialami Juliutari seorang Caleg perempuan dari etnis 

Tionghoa yang baru pertama kalinya mencalonkan diri menjadi Caleg DPRD 

Provinsi di Pemilu 2014 melalui PDIP. Menurut Juliutari dirinya tidak melalui 

tahapan seleksi sebagaimana mestinya. Juliutari mengatakan: 

“…Saya tidak melalui tahap itu, karena saya menggantikan perempuan 

tersebut jadi lngsung ya bias dibilng lngsung instan semuanya karena juga 

mengingat waktunya yang dekat…” 
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Apa yang dialami Juliutari berkaitan erat dengan upaya partai untuk 

menyelesaikan persoalan koata perempuan dalam daftar Caleg. Pada sisi lain 

Juliutari mengungkapkan dirinya belum pernah terlibat dalam partai politik dan 

baru bergabung ke PDIP di saat masa pencalonan Caleg DPRD Provinsi Sumut 

tahun 2014. 

 

5.1.2.2. Rekrutmen di Partai Gerakan Indonesia Raya 

Menurut Robert L. Tobing yang menjabat sebagai Sekretaris Partai 

Gerindra (Gerindra) Provinsi, Mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan 

Gerindra mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan partai. 

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam rekrutmen Caleg di partai Gerindra untuk 

mendapatkan Caleg yang memiliki integritas dan elektabilitas yang tinggi untuk 

membangun kecerdasan bangsa melalui ranah politik (Tobing, Wawancara, 4 

Juni, 2018). 

Tobing menjelaskan tahapan proses seleksi Caleg DPRD Provinsi Sumut 

di Gerindra dijelaskan Santoso dengan mengatakan:  

“…Tahapan rekrutmen dimulai dari tahap pendaftaran seleksi berkas 

administrasi, wawancara, pembobotan dan penetapan…” (Tobing, 

Wawancara, 4 Juni, 2018). 

 

Santoso menjelaskan tahap penetapan Bacaleg menjadi Caleg dilakukan 

secara internal yang berkaitan dengan hirarki partai secara berjenjang. Santoso 

mengatakan: 

“…Adapun yang diterapkan oleh partai Gerindra dalam penentuan caleg 

dari penjaringan awal hingga final semua ditentukan oleh Dewan 

Pimpinan Cabang (menurut tingkat pencalonan), Dewan Pimpinan Daerah 

(DPD) hanya menampung pendaftaran saja, dalam artian dewan pimpinan 
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daerah sifatnya hanya memberi ulasan. Adapun yang menjadi poin penting 

dari caleg yang diusulkan yaitu, caleg merupakan pengurus yang aktif, 

aggota DPRD yang mejadi anggota partai yang tidak menutup peluang 

dari kader yang direkrut seperti tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh 

agama dan aktivis sekalipun...” (Santoso, Wawancara, 4 Juni, 2018). 

 

Tahapan penetapan Caleg Gerindra di setiap tingkat organisasi partai 

menurut Tobing memiliki peranan masing-masing. Caleg DPRD di tingkat 

Provinsi akan diusulkan kepada partai di tingkat pusat untuk mendapatkan 

penetapan sebagai Caleg sebagaimana Tobing mengatakan: 

 “…Calon legeslatif tingkat kabupaten kota ditetapkan oleh partai 

ditingkat provinsi, kemudian partai tingkat provinsi menyerahkan nama-

nama kepada partai di tingkat pusat. …Tim Badan Pemenangan Pemilu 

(Bappilu) sebagai motor penggerak utama dari partai. Selanjutnya akan 

diteruskan dan diproses oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD)  yang 

merupakan dewan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat 

provinsi, yang memiliki wewenang dalam memberikan pengajuan, 

penetapan, penyelenggaraan hingga memberikan peneyelesaian terkait 

dengan masalah internal partai…” (Tobing, Wawancara, 4 Juni, 2018). 

 

Menurut Tobing Gerindra rekrutmen Caleg di partai Gerindra memiliki 

tahapan proses seleksi menekankan perhatian pada pembobotan Caleg dan 

penempatan daerah pemilihan bagi Caleg. Seleksi pembobotan dan wawancara 

berfungsi sebagai rasionalisasi dalam menempatkan Caleg pada suatu daerah 

pemilihan (Tobing, Wawancara, 4 Juni, 2018).  

Tobing menjelaskan rekrutmen Caleg di Gerindra terbuka untuk umum 

tidak terbatas pada segmentasi agama tertentu maupun etnis tertentu. Hal ini 

disampaikan Tobing dengan mengatakan:  

“…Rekrutmen Caleg yang dilaksanakan partai Gerindra terbuka untuk 

umum dan tidak membeda-bedakan suku dan agama karena partai 

Gerindra bersikap nasionalis dengan mengusung ideologi Pancasila. 

Tobing melanjutkan Caleg yang ada pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 

juga berasal dari multi agama dan suku dan bukan hanya diperuntukan 
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bagi kader namun juga bagi non kader partai Gerindra (masyarakat 

luas)…” (Tobing, Wawancara, 4 Juni, 2018). 

Keterbukaan Gerindra terhadap seluruh lapisan masyarakat diperkuat 

kembali dengan pernyataan Santoso yang mengatakan: 

“…Dalam konteks rekrutmen caleg kita tidak melihat konteks minoritas 

dan mayoritas yang ada, jadi setiap suku bangsa dari manapun itu 

memiliki hak yang sama dalam berpublik ini. Melihat ketua umum kami 

bapak Prabowo dulu dalam mengajukan calon gubernur di DKI beliau 

bersungguh-sungguh sangat mendukung pak Ahok (etnis Tionghoa), jadi 

kita melihat beliau adalah sosok yang nasionalis tidak membeda-bedakan 

suku dan agama, hal itu ditunjukan dengan Prabowo menjuk Ahok sebagai 

wakil Jokowi. Nah proses itu menujukan bahwa partai Gerindra baik dari 

suku atau agama kalau dia baik untuk bangsa ya diberi kesempatan artinya 

partai Gerindra adalah  partai yang terbuka untuk rakyat…” (Santoso, 

Wawancara, 4 Juni, 2018). 

 

Pernyataan Tobing dan Santoso dalam wawancara memberikan penekanan 

terhadap keterbukaan Gerindra terhadap semua golongan warga negara untuk 

menjadi Caleg dan tidak terbatas pada kader partai dan non kader partai. Sugiat 

menjelaskan secara spesifik Gerindra Provinsi Sumut tidak menetapkan ukuran 

perbandingan antar jumlah caleg kader maupun jumlah caleg non kader (tokoh 

masyarakat) melainkan dilihat dari sejauh mana kemampuan, kualitas dan 

loyalitas yang dimiliki oleh Bacaleg (Santoso, Wawancara, 4 Juni, 2018). 

Penjelasan yang dikemukakan Santoso sesuai dengan apa yang disampaikan 

Tobing bahwa partai Gerindra sebagai partai yang terbuka bagi setiap warga 

negara dan penjaringan Bacaleg untuk mendapatkan Caleg yang memiliki 

popularitas dan elektabilitas. 

Poin penting yang diperhatikan Gerindra untuk menetapkan Bacaleg 

menjadi Caleg menurut Santoso didasarkan pada ketokohan di Dapil Sebagaimana 

Santoso dalam wawancara mengatakan: 
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“…Point penting apa yang diperhatikan dari (pencalonan) caleg yang akan 

diusulkan? Pertama yang diperhatikan pengurus yang aktif, angota DPRD 

yang menjadi angota partai tapi tidak menutup peluang dari kader yang 

direkrut seperti tokoh masyarkat, pengusaha, toko agama, aktivis…Partai 

Gerindra adalah partai yang plural, di DPC malah ketuanya dari etnis 

Tionghoa. Jadi gerindra ini adalah yang plural dan terbuka…” (Santoso, 

Wawancara, 4 Juni, 2018). 

 

5.1.2.3. Rekrutmen di Partai Amanat Nasional 

Rekrutmen Caleg anggota DPRD Provinsi Sumut yang dilakukan PAN 

secara umum memiliki mekanisme yang hampir sama dengan kebanyakan partai 

lainnya. Dari wawancara yang dilakukan kepada Iskandar Batubara (pengurus 

PAN Provinsi Sumut) diketahui mekanisme rekrutmen Caleg dilakukan dengan 

tahapan pendaftaran, seleksi administrasi, dan penetapan. Secara lengkap Iskandar 

Batubara mengatakan:  

“…Sebenarnya kanmemang mendaftar seperti biasa, menyiapkan segala 

macam berkas administrasinya, mendaftar ke partai lalu setelah itu akan 

ada seleksi dari partai. Calon yang betul-betul yang mempunyai 

kredibilitas dan elektabilitas yang baik dan tinggi yang nanti bisa merekrut 

suara... Pertimbangan dari partai tingkat keterpilihan dari seorang Caleg 

yang mendaftar…”. (Batubara, Wawancara, 6 Agustus 2018). 

 

Rekrutmen Caleg DPRD Provinsi Sumut yang dilakukan PAN terdiri dari 

tahapan pendaftaran, berkas administrasi, seleksi penjaringan dan penetapan. 

Kemudian penjelasan yang diberikan Batubara di atas menjelaskan aspek 

kredibilitas dan elektabilitas menjadi pertimbangan dalam penjaringan penetapan 

Caleg. 

Menurut Batubara keberadaan Caleg etnis Tionghoa yang diusung PAN 

pada Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 sebagai manifestasi dari 
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platform PAN sebagai partai terbuka yang berhaluan nasionalis dan relegius. 

Secara lebih lengkap Batubara mengatakan: 

“…Ya mememang ada pertimbangan khusus ya terkait dengan itu, selain 

memang beliau adalah kader partai kebetulan juga pengurus PAN maka 

yang menjadi pertimbangan kita adalah kader, mengedepankan kader, 

memprioritaskan kader kedepan lalu setelah itu tokoh masyarakat. Maka 

beliau direkomendasikan PAN untuk menjadi Caleg PAN..” (Batubara, 

Wawancara, 6 Agustus 2018). 

 

Dari pernyataan Batubara menjelaskan PAN sebagai partai terbuka dimana 

terdapat kader partai PAN beragama non muslim. Menurut Batubara PAN 

Provinsi Sumut memiliki pertimbangan untuk menetapkan seorang Bacaleg 

menjadi Caleg di suatu Dapil, pertimbangan tersebut didasarkan pada popularitas 

ketokohan di Dapil sebagaimana Batubara mengatakan: 

“…Dalam rekrutmen Caleg, PAN melihat demografi suatu daerah 

memang memerlukan tokoh tersebut…” (Batubara, Wawancara, 6 Agustus 

2018). 

 

Penjelasan yang diberikan Batubara di atas mengisyaratkan PAN 

memperhatikan peluang-peluang perolehan suara di setiap Dapil yang sangat 

dipengaruhi dari kemampuan Caleg di Dapil tersebut. 

Secara kelembagaan PAN tidak memberikan perhatian khusus untuk 

menargetkan kuota etnis dalam rekrutmen Caleg. Kebutuhan dan ketersediaan 

Caleg di Dapil menjadi faktor yang mempengaruhi adanya pertimbangan kearah 

rekrutmen Caleg dari etnis. Hal ini dikemukakan pengurus PAN Provinsi Sumut 

Iskandar Batubara (Batubara) dengan mengatakan: 

“…PAN sebagai partai terbuka yang berhaluan nasionalis dan relegius…” 

(Batubara, Wawancara, 6 Agustus 2018). 
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Platform PAN sebagai partai yang terbuka dibenarkan oleh Usman (Wakil 

Ketua PAN Provinsi Sumut) dengan mengatkan: 

“…PAN partai nasionalis dan terbuka, meski dalam sejarah pembentukan 

PAN terdapat tokoh-tokoh Muhamadiyah namun juga ada tokoh dari 

agama dan etnis lain ada dalam proses tersebut...” (Usman, Wawancara, 

22 Oktober, 2018). 

 

Bagi PAN tidak ada persoalan dalam segmentasi etnis maupun agama 

dalam proses rekrutmen Caleg karena setiap orang memiliki hak dan kesempatan 

yang sama, persoalan yang ada menurut pengurus PAN adalah peluang 

keterpilihan Caleg di Dapil sebagaimana dikemukakan Usman dengan 

mengatakan:  

“…Sebenarnya PAN itu praxis (praktis), tetapi inikan persoalan inputnya 

datang nggak, kita dari dulu (ada) dari etnis Tionghoa dan (berbagai) etnis, 

agama dan di PAN memahami itu…Perwakilan etnis lebih didasarkan 

pada demografi Dapil…”(Usman, Wawancara, 22 Oktober, 2018). 

 

Input yang dikemukakan Usman berkaitan dengan ketersediaan Caleg yang 

memiliki peluang terpilih di suatu Dapil. Setiap demografi Dapil memiliki tokoh 

yang berpengaruh dan figur seperti ini yang layak menjadi Caleg karena memiliki 

peluang meraih suara di Dapil.  

 

5.1.2.4. Rekrutmen di Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 

Haryanto yang menjabat sebagai Ketua PKPI Provinsi Sumut tahun 2011-

2016 dan sekaligus merupakan etnis Tionghoa yang mencalonkan diri sebagai 

Caleg DPRD Provinsi Sumut di empat Pemilu era pasca-Orde Baru (Pemilu 1999, 

2004, 2009 dan 2014). Haryanto menjelaskan rekrutmen Caleg yang dilakukan 

PKPI mempedomani persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan 
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perundang-undangan, peraturan KPU dan peraturan internal partai. Mekanisme 

rekrutmen di internal PKPI menurut Haryanto pada setiap Pmeilu dilakukan 

dengan tahapan 1) pendaftaran, 2) seleksi adminstrasi, 3) wawancara dan 4) 

penetapan Caleg (Haryanto, Wawancara, 25 Mei, 2018).  

Haryanto menjelaskan rekrutmen Caleg dilakukan secara terbuka dalam 

arti setiap masyarakat secara luas dapat mendaftarkan diri menjadi Caleg dan 

mengikuti tahapan seleksi. Pernyataan ini disampaikan Haryanto dengan 

mengatakan: 

“…Pada saat itu barangkali kan itu dibuka adanya sistem pendaftaran 

Caleg, barangkali semuanya terdapat unsur-unsur dan Undang-Undang 

juga Pancasila juga termasuk ya, untuk pendaftarannya bersifat terbuka 

baik untuk kader dan non kader. Adanya sistem seleksi, seperti wawancara 

mengenai latar belakang calon peserta Caleg, dan berpengalaman dalam 

pengabdian di organisasi kepemudaan lah khususnya ya…” (Haryanto, 

Wawancara, 25 Mei, 2018). 

 

Pernyataan Haryanto di atas mejelaskan rekrutmen Caleg di PKPI Provinsi 

Sumut dilakukan secara terbuka untuk seluruh kalangan (etnis, agama, kader dan 

non kader). Menurut Haryanto tujuan dari seleksi ini untuk mendapatkan Caleg 

yang mampu memperoleh suara di Pemilu.  

Salah satu etnis Tionghoa yang menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut 

ketika Pemilu di tahun 2004 dari PKPI adalah Haryanto. Haryanto memberikan 

alasan berkaitan dengan kelayakan dirinya menjadi Caleg dengan mengatakan: 

“..Awal mula saya tertarik kedunia perpolitikan dimulai saat saya masih 

menjadi mahasiswa di Universitas Darmawangsa, dan bergabung di senat 

Kemahasiswaaan dan banyak memasuki organisasi baik di Universitas 

maupun diluar. Setelah selesai di tahun 1994 saya bergabung di organisasi 

keagamaan yaitu agama Budha (generasi Buhda-Budhis Indonesia), tidak 

lama saya diangkat menjadi Ketua Generasi Budha-Budhis Indonesia 

Sumatera Utara. Di tahun 1996 saya mengikuti (PNPI) Kota Medan, 

selama proses itu lanjut mengkader generasi kepemudaan dan bergabung 
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untuk lebih dekat lagi dengan organisasi kepemudaan lainnya. Dari tahun 

1999 saya memberanikan untuk bergabung di Ormas dan partai PKPI 

dengan penuh pengalaman dan kerja keras, dan akhirnya di proses untuk 

menajdi DPRD di Simalungun sumatera Utara, yang pasti saya terpilih itu 

mungkin kedekatan yang saya jalankan artinya memperluas jaringan 

melalui aktif dalam organisasi merupakan faktor bagi pertama saya terpilih 

bergabung di partai politik dan memperoleh kursi legislatif di Sumut 

ini…” (Haryanto, Wawancara, 25 Mei, 2018). 

 

Pandangan Haryanto di atas sejalan dengan pandangan Juliski Simorangkir 

(Simorangkir), Simorangkir menjabat sebagai ketua PKPI Provinsi Sumut 

menggantikan Haryanto di tahun 2016 yang mengatakan sikap PKPI sebagai 

partai terbuka dan nasionalis. Sikap PKPI ini tercermin dalam proses rekrutmen 

Caleg yang membuka kesempatan bagi siapa saja lintas kalangan untuk 

mendaftarkan diri sebagai Caleg (Simorangkir, Wawancara, Janauari 2018). 

Fenomena jumlah etnis Tionghoa yang sedikit menjadi Caleg dari PKPI pada 

Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut secara lebih lengkap Juliski mengatakan:  

“…Jumlah etnis Tionghoa yang sedikit menjadi Caleg PKPI di Pemilu 

DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 berkitan erat dengan sejarah dari posisi 

hak politik etnis Tionghoa yang dibatasi pada era Orde Baru bahkan 

cenderung sulit menjadi pegawai negeri. Kemudian hak politik masyarakat 

etnis Tionghoa baru diterima ketika masa reformasi dan tidak banyak 

masyarakat etnis Tionghoa membentuk kesadaran politik dalam 

menggunakan hak politik mereka untuk menjadi Caleg…” (Simorangkir, 

Wawancara, 8 Januari, 2018). 

 

Pernyataan yang disampaikan Simorangkir di atas melihat perspektif 

sejarah yang memposisikan hak politik etnis Tionghoa, Orde Baru membatasi hak 

etnis Tionghoa di dalam bidang politik termasuk dalam arena politik elektoral 

untuk menjadi Caleg. Minimnya jumlah etnis Tionghoa yang berkontestasi 

menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut dari PKPI lebih dikarenakan rendahnya 

partisipasi dari kalangan etnis Tionghoa yang mendaftar menjadi Caleg di PKPI 
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dan target suara dalam kontestasi Caleg DPRD Provinsi Sumut jauh lebih besar 

dari kontestasi Caleg DPRD kabupaten/kota. 

 

5.1.2.5. Rekrutmen di Partai Kebangkitan Bangsa 

Jansen Harahap (Harahap) sebagai sekretaris PKB Provinsi Sumut 

menjelaskan tahapan rekrutmen Caleg di PKB Provinsi Sumut tahun 2014 di 

mulai dari tahapan pendaftaran, penyampaian berkas, wawancara dan penetapan. 

Selain dari berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan di dalam internal PKB Harahap menjelaskan terdapat peraturan partai 

yang memuat mengenai persyaratan tambahan bagi seseorang untuk mendaftarkan 

diri menjadi Caleg di PKB yaitu menandatangani fakta integritas untuk tidak 

melakukan korupsi bila nanti terpilih menjadi anggota DPRD (Harahap, 

Wawancara, 20 Maret, 2018). Secara lebih rinci Harahap menjelaskan tahapan 

rekrutmen di PKB pada pada Pemilu di era pasca-Orde Baru berlangsung sama di 

setiap Pemilu dengan mengatakan:  

 “…Pendaftaran mengisis formulir dan dibawa pulang agar dapat 

dipelajari sama mereka, terus setelah dipelajari ada, tapi ada juga yang 

mengambil formulisnya tetapi tidak dikembalikan lagi kepada kami tidak 

tahu alasannya apa, lalu yang merasa cocok dengan partai PKB, mereka 

datang sendiri ke kantor kita dan menyerahkan folmulir tersebut yang 

sudah ditandatangini oleh mereka, apa lagi ada keterangan fakta dan 

integritas untuk mereka. Sebetulnya hal yang umum point intgritasnya saja 

tidak korupsi, tidak melanggar KKN, menjalankan paraturan dan 

ketentuan yang telah dibuat oleh partai. Begitu lah…” (Harahap, 

Wawancara, 20 Maret, 2018). 

 

Dari penjelasan Harahap di atas tujuan penandatanganan fakta intergritas 

dinilai PKB sebagai poin penting untuk memperoleh Caleg-Caleg yang 

berkredibilitas. Fakta integritas tersebut berlaku untuk setiap Caleg termasuk 
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Caleg etnis Tionghoa. Berkaitan dengan adanya Caleg etnis Tionghoa beragama 

non muslim sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumut yang diusung PKB, Harahap 

mengatakan: 

“…PKB sebagai partai terbuka yang menghormati nilai-nilai multikultural 

dengan bingkai prinsip Islam… Demokrasi langsung dengan suara 

terbanyak mengharuskan partai dapat melihat segala potensi yang dapat 

meningkatkan hasil suara di Pemilu…” (Harahap, Wawancara, 20 Maret, 

2018). 

 

Penjelasan Harahap di atas menjelaskan PKB merupakan partai terbuka 

yang menerima Caleg dari berbagai latar belakang sosial, agama dan profesi. 

Selain keterbukaan dalam mengakomodasi Bacaleg menjadi Caleg, keterbukaan 

PKB dalam rekrutmen Caleg diperlihatkan pengurus PKB Provinsi Sumut melalui 

publikasi di media massa berkaitan dengan masa pendaftaran Caleg di PKB. 

Seruan untuk bergabung menjadi Caleg di PKB terbuka bagi siapa saja 

sebagaimana Harahap mengatakan: 

 “…Jadi prosesnya itu, yang pertama sebelumnya kita sudah punya aturan 

proses tentang itu, dan sudah fakum di tingkat DPRD yang pasti tahun 

2014 kita sudah punya bisa dibilang kebijakan lah ya namanya itu 50 

persen kita utamaka dari kami sendiri yang 30 persennya kita alokasikan 

untuk kader kader dalam, yang 20 persennya dari kalangan yang 

professional masyarakat umum. Untuk proses rekrut dalam membuka 

rekrutmen karena ini menyangkut masalah umum, termasuk untuk kader 

kita, yang pasti melalui media cetak dan jenis elektronik lah radio, kita 

buka secara umum, melalui pemasangan spanduk.” (Harahap, Wawancara, 

Maret, 2018). 

Menurut Harahap jumlah partisipasi politik etnis Tionghoa yang menjadi 

Caleg DPRD Provinsi Sumut dari PKB hanya 1 orang pada kurun waktu Pemilu 

era pasca-Orde Baru  yaitu pada Pemilu tahun 2014. Caleg etnis Tionghoa satu-

satunya dari PKB tersebut bernama Ng Kok Pheng. Menurut Harahap bila etnis 

Tionghoa ingin menjadi Caleg dan terpilih sebelum Pemilu mereka harus terlibat 
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dalam aktivitas sosial masyarakat dan politik secara aktif dan sungguh-sungguh. 

Karena pemilih dalam Pemilu berasal dari demografi yang beragam maka 

sebaiknya Caleg etnis Tionghoa harus dapat menembus dukungan suara diluar 

etnis mereka (Harahap, Wawancara, Maret, 2018) 

Dalam pertimbangan untuk menerima Bacaleg menjadi Caleg DPRD 

Provinsi Sumut dari PKB, Harahap mengatakan:  

“…PKB memberikan pertimbangan-pertimbangan Bacaleg menjadi Caleg 

didasarkan pada ektabilitas Caleg dan populatitas. Untuk mendapatkan 

Caleg seperti ini PKB dalam rekrutmen Caleg sangat terbuka tidak hanya 

dari kalangan muslim saja, melainkan kalangan non muslim. Dan faktanya 

terbukti sekarang dua orang dari tiga anggota DPRD Provinsi ada dua 

anggotanya adalah non muslim, ini membuktikan bahwa PKB benar 

adalah partai yang terbuka untuk untuk semua agama seperti yang telah di 

tertuang dalam ideologi PKB yang sudah dijelaskan sebelumnya…” 

(Harahap, Wawancara, 20 Maret, 2018). 

 

Penjelasan Harahap di atas mengisyaratkan rekrutmen yang dilakukan 

PKB terbuka bagi kalangan siapa saja. Keberadaan Caleg DPRD Provinsi Sumut 

dari etnis Tionghoa di PKB bukan sesuatu yang disengaja ataupun di upayakan 

mewakili segmentasi etnis. Keberadaan Caleg etnis Tionghoa dalam kontestasi 

Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut lebih dikarenakan kesediaan Caleg 

tersebut untuk mendaftarkan diri menjadi Caleg di PKB dan berhasil melalui 

seleksi rekrutmen yang diselenggarakan PKB yang menitikberatkan pada aspek 

popularitas dan elektabilitas Caleg di Dapil yang diinginkan untuk berkontestasi.  

 

5.1.2.6. Rekrutmen di Partai Demokrat 

Kamal Lubis (Lubis) pengurus Partai Demokrat (PD) Provinsi Sumatera 

Utara dalam wawancara mengatakan rekrutmen Caleg di PD pada Pemilu tahun 
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2014 dilaksanakan dengan mempedomani amanat yang tertuang di dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. Selain itu terdapat Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan 

peraturan partai (PD) yang mengatur mengenai persyaratan dan petunjuk teknis 

pelaksanaan rekrutmen Caleg di setiap tingkat organisasi partai (Lubis, 

Wawancara, 8 Juni, 2018). 

Lubis menjelaskan tahapan rekrutmen Caleg Provinsi di PD Provinsi 

Sumut pada Pemilu era pasca-Orde Baru umumnya dilakukan dengan tahapan 1) 

pendaftaran, 2) pemberkasan, 3) wawancara, 4) penetapan. (Lubis, Wawancara, 8 

Juni, 2018). Menurut Lubis tahapan proses ini dalakukan oleh tim penjaringan 

Caleg yang dibentuk PD Provinsi Sumut. Menurut Lubis PD Provinsi Sumut 

menerima Caleg dari kader partai dan non kader partai sebagaimana dijelaskan 

Lubis dalam wawancara dengan mengatakan: 

“…Partai Demokrat Provinsi Sumut membentuk tim penjaringan Caleg, 

merekrut Caleg dengan memprioritaskan kader partai, pengurus partai dan 

juga merekrut tokoh-tokoh masyarakat dari luar partai. Tim penjaringan 

menggodok Bacaleg menjadi Caleg dengan menyesuaikan terhadap Dapil 

Caleg…” (Lubis, Wawancara, 8 Juni, 2018). 

 

Penjelasan Lubis di atas menggambarkan PD sebagai partai yang terbuka 

terhadap masyarakat luas dalam penerimaan Caleg termasuk bagi Caleg etnis 

Tionghoa. Terhadap keberadaan Caleg etnis Tionghoa di PD, Kamal Lubis 

mengatakan:  
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“…Pada prinsipnya partai Demokrat ini kan partai terbuka, nasionalis dan 

juga relegius. Etnis manapun partai demokrat tetap membuka diri karena 

kita terbuka kepada etnis, agama dan tidak membeda-bedakan hal itu…” 

(Lubis, Wawancara, 8 Juni, 2018). 

 

Perhatian besar PD dalam proses rekrutmen Caleg tertuju pada figur-figur 

Caleg yang memiliki pengaruh besar dalam memperoleh suara sehingga berkaitan 

erat terhadap peluang keterpilihan Caleg di Pemilu sebagaimana dijelaskan Hery 

Zulkarnain Hutajulu (Hutajulu) sebagai pelaksana tugas Ketua PD Provinsi Sumut 

dengan mengatakan: 

“Partai Demokrat merupakan partai nasionalis, religius dan terbuka untuk 

semua kalangan” (Hutajulu, 20 Oktober, 2018). 

 

Keterbukaan PD dalam proses rekrutmen diperlihatkan dengan menerima 

pendaftaran Bacaleg dari berbagai kalangan etnis dan agama untuk mengikuti 

seleksi Caleg sebagaimana dikemukakan Lubis dengan mengatakan: 

“…Setiap Caleg mendapat perlakuan yang sama dalam proses seleksi 

kecuali bagi bagi Caleg Petahana…” (Lubis, Wawancara, 8 Juni, 2018). 

 

Perhatian PD dalam Pemilu legislatif tidak mengkonsentrasikan pada 

kuota etnis, bagi PD siapa saja dapat mendaftar menjadi Caleg. Poin penting yang 

menjadi perhatian PD untuk menetapkan Bacaleg menjadi Caleg adalah tingkat 

keterpilihan Caleg sebagimana dijelaskan Jenny Berutu (Berutu) yang menjabat 

sebagai  pengurus PD Provinsi Sumut dan sekaligus menjabat sebagai anggota 

DPRD Provinsi Sumut. Dalam wawancara Berutu mengatakan: 

 “…Pendapat saya mengenai rekrutmen di Partai Demokrat khusunya pada 

etnis Tionghoan ya, kalau saya melihat itu dari popularitas artinya 

(tergantung) pada tingkat keterpilihannya..”(Berutu, Wawancara, 16 

Januari, 2018). 
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Menurut Lubis setiap Caleg mendapat perlakuan yang sama dalam proses 

seleksi kecuali bagi bagi Caleg Petahana sebagaimana Lubis mengatakan:  

“…Partai Demokrat sebagai partai terbuka dalam rekrutmen Caleg... Poin 

penting sebagai pertimbangan untuk bacaleg menjadi Caleg di PD pertama 

ialah pengurus, aktif dan legislatif petahana. Caleg petahana menjadi 

bagian terpenting menjadi Caleg karena Caleg petahana sudah mengabdi 

kepada masyarakat, sudah punya basis pendukung...” (Lubis, Wawancara, 

8 Juni, 2018). 

 

Pernyataan di atas menggambarkan Caleg Petahana yang mendapat 

prioritas dalam seleksi rekrutmen Caleg karena Caleg Petahana telah memiliki 

basis-basis pendukung di Dapil Pemilu sebelumnya dan interaksi kepada 

masyarakat (pemilih) telah berlangsung sejak lama di Dapil. Basis dukungan dan 

jaringan yang dimiliki Bacaleg menjadi poin penting bagi PD Provinsi Sumut 

dalam menetapkan Bacaleg menjadi Caleg PD. Pandangan ini sesuai dengan apa 

yang disampaikan Jenny Berutu (Berutu) yang menjabat sebagai  pengurus PD 

Provinsi Sumut dan sekaligus menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut. 

Dalam wawancara Berutu mengatakan: 

 “…Pendapat saya mengenai rekrutmen di Partai Demokrat khusunya pada 

etnis Tionghoan ya, kalau saya melihat itu dari popularitas artinya pada 

tingkat keterpilihannya tergantung dari popularitas calon perserta tersebut, 

nah kalau saya katakana bahwa keterbukaan Demokrat dalam etnisitas 

dapat dikatakan berbhenika Tunggal Ika, karena banyak dari anggotanya 

berasal dari beberapa etnis dan suku diantaranya Tionghoa dan ada juga 

suku Batak…” (Berutu, Wawancara, 16 Januari, 2018). 

 

Pernyataan Berutu  dan Lubis (Wawancara, 2018) sependapat terhadap 

penekanan perhatian PD dalam menetapkan Bacaleg menjadi Caleg bergantung 

pada popularitas dan elektabilitas Caleg. Melalui pertimbangan ini PD dapat 

memperluas kemenangan bagi Caleg di setiap Dapil dan berimplikasi pada 

perolehan suara partai. 
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5.1.3. Latar Belakang Sosial Politik dan Ekonomi Caleg Etnis Tionghoa 

 

5.1.3.1. Caleg Etnis Tionghoa di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

Kehidupan sosial Brilian Moktar, SE., MM (Moktar) lahir di Provinsi 

Jambi 30 Maret 1966 menempuh pendidikan formal sekolah dasar (SD) hingga 

Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Jambi. Moktar menempuh studi 

sarjana di Universitas HKBP Nomensen tahun 1992 di Kota Medan dan studi 

Magister di Universitas Sumatera Utara tahun 2011. Moktar bertempat tinggal di 

Kelurahan Medan Estate Kota Medan. Moktar memiliki istri bernama Janice, SE 

dan 3 orang anak. Kehidupan sosial ekonomi Moktar berlatar belakang sebagai 

profesi pengusaha. Perofesi pengusaha Moktar tampak dalam rekam jejak 

pekerjaan Moktar sebagai Direktur Utama PT. Roda-Roda Global Motolindo. 

Moktar pernah bekerka sebagai General Manager di PT. Alfa Scorpil, sebagai 

Supervisor di PT. Capella Dinamic Nusantara, sebagai Salesmen di PT. Multi 

Data (Moktar, Wawancara, 20 Februari, 2017; Daftar Riwayat Hidup Caleg 

DPRD Provinsi, KPU Provinsi Sumut, 2014). 

Latar belakang politik Moktar di awali keterlibatan Moktar di organisasi 

Taruna Merah Putih (TMP), di dalam organisasi ini Moktar menjabat sebagai 

Ketua TMP Kota Medan. Selanjutnya Moktar menjadi pengurus PDIP. Moktar 

pernah mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumut tahun 2009 dan 

terpilih menjadi anggota DPRD. Pada Pemilu tahun 2014 Moktar mencalonkan 

diri kembali sebagai Calon anggota DPRD Provinsi Sumut dan terpilih kembali 

(KPU Provinsi Sumut, 2014). 
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Sukiran lahir di Kota Medan 15 Februari 1975 beragama Budha. Sukiran 

menempuh pendidikan formal SD hingga SMA di Kota Medan dan melanjutkan 

pendidikan di perguruan tinggi di Kota Medan dengan gelar terakhir Magister 

Kenotariatan (M.Kn) dari Universitas Sumatera Utara. Sukiran berprofesi sebagai 

pengacara dan dosen di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa di Kota 

Medan. Sukiran menikah dengan Anni dan telah memiliki 1 anak perempuan 1 

anak laki-laki. Sukiran memiliki hubungan yang akrab dengan Brilian Moktar 

membawa Sukiran mengalihkan profesi pengacaranya sejenak di tahun 2014 

untuk menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut. Kesediaan Sukiran untuk bersedia 

menjadi Caleg tidak terlepas dari dorongan Brilian Moktar (Moktar) yang 

memberikan motivasi yang kuat kepada Sukiran dan motivasi yang sama juga 

diberikan Moktar kepada Juliutari. Dalam wawancara Sukiran mengatakan: 

“…Pengalaman pertama berpartai di tahun 1998 pada masa Suharto jadi 

saat itu aku ikut senat mahasiswa dan ikut demo karena memang perjalanan 

hidup saya dari keluarga etnis Tionghoa (Tionghoa) yang miskin dan 

tinggal di daerah jaln Gaperta. Jadi saat kita mau buat acara, nenek 

meninggal ada yang menanduk, nah begitu sampainya ke vihara saat itu 

masih menjadi mahasiswa di Universitas Dharmawangsa ada aksi Suharto 

(Penurunan Suharto) terkait dengan korupsi nah saat itu saya ikut turun. 

Jadi saat itu kami turun unjuk rasa (aksi) pada masa itu yang berbuat begini 

disebut orng  berani. Saat kepemimpinan Suharto saya gabung di B M PAN 

(Barisan Muda Penegak Amanat Nasional) bukan di partainya (Partai 

Amanat Nasional) sekitar tahun 1999 kemudian selesai itu tak ada ke partai 

lain, tetapi gabung di organisasi masyarakat di ormasi etnis Tionghoa 

seperti PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia) dan 

(Paguyuban Suku Tionghoa Indonesia) PASTI…” (Sukiran, Wawancara, 

25 Juli, 2018). 

 

Organisasi kemasyarakatan berbasis etnis dapat dimanfaatkan sebagai 

basis dukungan suara terlebih lagi lingkup organisasi tersebut sudah berdiri dalam 

skala yang lebih luas atau nasional. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia 
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(PSMTI) dan Paguyuban Suku Tionghoa Indonesia (PASTI) sebagai organisasi 

masyarakat berbasis etnis Tionghoa dengan program kegiatan sosial dan jumlah 

keanggotaan yang tidak sedikit serta tersebar di berbagai daerah kabupaten/kota 

maka sangat bermanfaat untuk dipergunakan sebagai basis dukungan maupun 

jaringan pendukung dalam menggalang suara pemilih. Komunikasi ditataran 

internal organisasi akan sangat mencair untuk mengkomunikasi kepentingan 

anggota yang akan sedang mencalonkan diri sebagai Caleg. Dalam situasi ini 

sistem sosial kekerabatan dengan sentuhan nilai-nilai budaya luhur akan bekerja 

dalam tataran komunikasi dan cenderung komunikasi yang tengah berlangsung 

akan menemukan jawaban yang diharapkan. 

Sebelumnya Sukiran juga telah pernah menjadi Caleg DPRD Kota Medan 

dari PPIB di tahun 2004 dan kembali mencalonkan diri sebagai Caleg di Pemilu 

tahun 2014 pada Pemilu ini Sukiran menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut dari 

PDIP di Dapil 3 mencakup keseluruhan Kabupaten Deli Serdang. Melihat latar 

belakang kiprah Sukiran yang pernah gagal dalam kontestasi Caleg di Pemilu 

2004 kemudian di Pemilu 2014 melangkah ke tingkat Provinsi ini memunculkan 

dua asumsi yakni: 1) menggambarkan semangat yang pantang menyerah dan 2) 

akses jaringan politik yang semakin luas. Bila merujuk pada data hasil Pemilu 

anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 berdasarkan data KPU Provinsi Sumut 

didapati jumlah suara Sukiran di Dapil 3 sejumlah 7000 suara atau urutan ke 4 

suara terbanyak dari 12 Caleg dengan total suara partai dan Caleg di Dapil 3 

sejumlah 114.514 suara (KPU Provinsi Sumut, 2014). Dari tabulasi perolehan 
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suara ini Sukiran mendapati kegagalan kembali meraih posisi anggota DPRD 

untuk kedua kalinya di tingkatan yang berbeda. 

Juliutari seorang perempuan etnis Tionghoa yang turut menjadi Caleg di 

Pemilu 2014 dari PDIP. Kehidupan sosial Juliutari tidak sama dengan para wanita 

pada umumnya. Kegagalan dalam mempertahankan rumah tangga dan situasi 

ekonomi pasca perpisahan dengan suami membuat Juliutari berupaya mencari 

nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya. Ditengah situasi sulit ini 

Juliutari mendapatkan usulan dari kerabat dekat untuk mendaftarkan diri menjadi 

Caleg di PDIP. Dalam situasi ini Juliutari menyadari bahwa dirinya tidak akan 

mampu berhasil menjadi anggota DPRD karena dirinya tidak populer dikalangan 

masyarakat etnis Tionghoa apalagi di daerah pemilihan yang heterogen namun 

menurut Juliutari tidak ada salanya untuk mencoba. Dalam wawancara Juliutari 

mengatakan: 

“…Pertama kali terlibat anggota partai 2013 di PDI Perjuangan. Motivasi 

awalnya ga perna bermimpi menjadi salah satu pengurus partai terutama 

dalam dunia politik. Ketika itu saya ingin keluarga daera untuk membuka 

usaha kemudian paman saya berkata (Anton Medan) ya sudah kamu jadi 

angota caleg saja ngapain pergi jauh dari medan (Merantau) dan ketika itu 

pada tahun 2013 ada Caleg perempuan yang mundur dan saya 

menggantikan dia sebagai CaleG… Kebetulan perempuan ini anggota dari 

divisi teman saya. Bagi saya ini sebuah kesempatan karena tidak semua 

dapat seperti ini dlm waktu cepat seperti ini. Dan saya langsung datang ke 

DPD...”  

 

Juliutari yang aktif sejak tahun 2013 di PDIP dan menjadi Caleg di tahun 

2014 membuat munculnya perasaan tidak percaya diri dan enggan untuk 

mencalonkan diri sempat terbesit dalam dirinya, namun semua itu berlalu ketika 

kerabat dekatnya meyakinkan bahwa kesertaanya menjadi Caleg karena PDIP 

kekurangan Caleg wanita karena ada Celeg perempuan yang telah mengundurkan 
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diri dan ini berkaitan dengan memenuhi kuota keterwakilan perempuan. Dari 

penjelasan ini akhirnya Juliutari bersedia mencalonkan diri sebagai Caleg dari 

PDIP namun selanjutnya Juliutari memahami tantangan untuk meraih dukungan 

tidak mudah mengingat dirinya belum terlalu aktif di politik sehingga tidak 

memiliki basis-basis jaringan pendung. 

Kesempatan Juliutari menjadi Caleg di PDIP tahun 2014 tidak terlepas 

dari peran Anton Medan sebagai kerabat dekat dari Juliutari dengan sebutan 

Paman yang berdomisili di Jakarta. Akses iniformasi dan dorongan awal 

diperoleh Juliutari dari Anton Medan melalui percakapan di hanphone dan setelah 

resmi menjadi Caleg Juliutari mendapatkan dukungan secara moril dan materil 

dari Brilian Moktar yang pada saat itu berstatus sebagai anggota DPRD Provinsi 

Sumut tahun 2009 dan Caleg DPRD Provinsi Sumut tahun 2014, anggota PDIP 

dan sekaligus sebagai mentor politik bagi Juliutari. 

Caleg lainnya yang mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Provinsi 

Sumut dari PDIP ialah Ferdinan Godang, SE.,SH, (Godang). Latar belakang sosial 

berasal dari keluarga kelas menengah dan tergolong mapan secara ekonomi. 

Kondisi ini terlihat pendiidkan formal yang ditempuh Godang sampai pada tingkat 

perguruan tinggi dengan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dan Sarjana 

Hukum (SH). Dalam kehidupan sehari-hari Godang menghabiskan waktu dengan 

interaksi sosial pada lingkungan disekitar tempat bekerja dan lingkungan rumah. 

Rutinitas ini tidak jauh berbeda dengan rutinitas etnis Tionghoa lainnya. 

Dalam bidang politik, Godang memiliki latar belakang politik yang luas 

dan tergolong “matang”, hal ini terlihat dari pengalaman Godang yang telah 
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malang melintang di sejumlah partai politik dengan menjadi anggota partai politik 

dan Caleg. Dari data KPU Kota Medan dan KPU Provinsi didapatkan rekam jejak 

Godang dalam setiap Pemilu anggota DPRD. Pemilu tahun 2004 Godang telah 

melibatkan diri dalam dunia politik dengan menjadi Caleg DPRD Kota Medan 

dari partai Demokrat di Pemilu 2004. Pemilu 2009 mencalonkan kembali menjadi 

Caleg DPRD Kota Medan melalui partai PKPI di Dapil Medan 4, dengan 

perolehan suara di Kecamatan Medan Timur 94 suara, Medan Perjuangan 30 

suara, Medan Tembung 37 suara dengan total suara 161 suara. Meski belum 

berhasil menjadi anggota DPRD Kota Medan pada Pemilu 2004 dan 2009 tidak 

membuat Godang patah semangat.  

Semangat Godang menjadi Caleg muncul kembali di Pemilu 2014 Godang 

mendaftarkan diri menjadi Caleg Provinsi Sumut di Dapil Sumut 1 dari PDIP. 

Hasil perolehan suara Godang di Dapil Sumut 1 yaitu Medan Amplas 125 suara, 

Medan Area 396 suara, Medan Belawan 103 suara, Medan Deli 223 suara, Medan 

Denai 204 suara, Medan Kota 232 suara, Medan Labuhan 197 suara, Medan 

Marelan 102 suara, Medan Perjuangan 199 suara, Medan Tembung 221 suara, 

Medan Timur 345 suara dengan total suara keseluruhan di Dapil Sumut 1 

sejumlah 2.347 suara (KPU Provinsi Sumut, 2014). 

Meski di Pemilu 2014 Godang belum berhasil terpilih menjadi anggota 

DPRD Provinsi Sumut namun catatan penting yang dapat dilihat dari posisi 

Godang yang melangkah menjadi Caleg ke tingkat Provinsi terlihat mendapatkan 

dukungan yang tersebar secara merata di kecamatan pada Dapil 1 Sumut yang 

keseluruhannya berada di daerah Kota Medan. Walau perolehan suara Godang 
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belum mampu membuat dirinya terpilih namun jumlah dari 2.347 suara telah 

mengindikasikan dirinya memiliki popularitas di daerah pemilihan. 

Caleg dari PDIP lainnya bernama Yo Emil Lines, SE, (Lines) berasal dari 

keluarga profesi pedagang dan tergolong mapan secara ekonomi. Kemapanan ini 

terlihat dari status tingkat pendidikan Lines yang berada di tingkat perguruan 

tinggi dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE). Interaksi sosial Lines banyak 

dihabiskan di lingkungan sekitar rumah dan mengurus bisnis yang dirintisnya. 

Rutinitas ini menjadi aktivitas yang penting baginya untuk memastikan kondisi 

yang baik bagi keluarga dan bisnisnya. Dengan kondisi yang baik maka Lines 

dapat berkonsentarasi pada tujuan-tujuan lainnya. 

Latar belakang Lines di bidang politik tidak terlalu luas, ini terlihat untuk 

pertama kalinya Lines mencalonkan diri menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut 

dari PDIP pada Pemilu tahun 2014. PDIP menetapkan Lines sebagai Caleg di 

Dapil Sumut 12 dengan nomor urut 9. Dapil Sumut 12 meliputi Kabupaten 

Langkat dan Kota Binjai. Menurut BPS Kabupaten Langkat tahun 2010 etnis 

terbesar di Kabupaten Langkat ditempati etnis Jawa 56, 87 persen, etnis Melayu 

14, 93 persen dan etnis Karo 10, 22 persen sementara data mengenai jumlah 

populasi etnis Tionghoa pada Kabupaten ini tidak termuat dalam laporan data 

statistik yang dipublikasi di tahun 2010. Namun indikasi populasi etnis Tionghoa 

bila didasarkan pada orientasi agama yang secara umum diketahui mayoritas etnis 

Tionghoa beragama Budha didapati jumlah pemeluk agama Budha di Kabupaten 

Langkat sejumlah 0,95 persen (BPS Kabupaten Langkat, 2010). Etnis terbesar di 

Kota Binjai berdasarkan data BPS Kota Binjai. Hasil Pemilu anggota DPRD 
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Provinsi Sumut tahun 2014 Lines mendapatkan 516 suara di Kabupaten Langkat 

dan 464 suara di Kota Binjai dengan total keselurah perolehan suara Lines di 

Dapil 12 sejumlah 980 suara. 

 

5.1.3.2. Caleg Etnis Tionghoa di Partai Gerakan Indonesia Raya 

Partai Gerindra Provinsi Sumut mencalonkan dua orang etnis Tionghoa 

sebagai Celeg anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2014. Kedua Caleg tersebut 

bernama Sonny  Firdaus, SH, (Firdaus) di Dapil Sumut 1 dan Tony Chandra, SH, 

(Chandra) di Dapil Sumut 2 (KPU Provinsi Sumut, 2014). Masing-masing dari 

kedua Caleg ini memiliki gelar pendidikan yang sama di strata 1 (satu). Firdaus 

dan Chandra lahir di Kota Medan. Latar belakang sosial Firdaus berasal dari 

keluarga yang berprofesi sebagai pedagang/pembisnis. Dalam interaksi sosial 

kemasyarakatan Firdaus tercatat sebagai anggota di Perhimpunan Indonesia 

Tionghoa (Perhimpunan INTI) di Provinsi Sumut (Damanik, 2016: 75).  

Marta (2018: 28) mencatat Perhimpunan INTI merupakan sebuah 

organisasi sosial kemasyarakatan beranggotakan masyarakat etnis Tionghoa yang 

didirikan 5 Februari tahun 1999 di Jakarta dan memiliki struktur organisasi sekala 

nasional, Perhimpunan INTI sejalan dengan prinsip Undang-Undang Dasar 1945 

dengan sikap bebas, egaliter, pluralis, tidak berafiliasi pada salah satu partai 

politik. Dalam kehidupan politik Firdaus pernah bergabung menjadi anggota PPIB 

dan menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut tahun 2009 dari PPIB (Damanik, 2016: 

74). Pemilu tahun 2009 kontestasi Firdasu di Dapil Sumut 1 gagal dengan 

perolehan suara yang tidak mencukupi untuk duduk menjadi anggota DPRD 
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Provinsi Sumut. Pemilu tahun 2014 Firdaus bergabung ke Partai Gerindra dan 

mencalonkan diri kembali menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut di Dapil Sumut 

1. Perolehan suara Firdaus di Pemilu 2014 mencukupi untuk menempatkan 

dirinya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut terpilih di Pemilu 2014. Dari data 

KPU Provinsi Sumut didapatkan perolehan suara Firdaus pada Dapil Sumut 1 

Kecamatan Medan Amplas 393 suara, Medan Area 1436 suara, Medan Belawan 

267 suara, Medan Deli 699 suara, Medan Denai 608 suara, Medan Kota 1.230 

suara, Medan Labuhan 312 suara, Medan Marelan 329 suara, Medan Perjuangan 

708 suara, Medan Tembung 688 suara, Medan Timur 1.215 suara dengan total 

keseluruhan perolehan suara Firdaus di 11 kecamatan dalam Dapil 1 Sumut 

sejumlah 7.885 suara (KPU Provinsi Sumut, 2014). 

Di Dapil Sumut 2 Chandra mendapat total suara 6.264 yang tersebar di 10 

kecamatan di Kota Medan dengan rincian Kecamatan Medan Barat 1.760 suara, 

Medan Baru 189 suara, Medan Helvetia 431 suara, Medan Johor 791 suara, 

Medan Maimun 651 suara, Medan Petisah 1.216 suara, Medan Polonia 424 suara, 

Medan Selayang 128 suara, Medan Sunggal 594 suara dan Medan Tuntungan 80 

suara. Hasil perolehan suara ini belum dapat menjadikan Chandra terpilih menjadi 

anggota DPRD Provinsi Sumut di Pemilu tahun 2014 (KPU Provinsi Sumut, 

2014). 

 

5.1.3.3. Caleg Etnis Tionghoa di Partai Amanat Nasional 

Pemilu tahun 2014 untuk pertama kalinya bagi PAN mengakomodasi etnis 

Tionghoa dalam daftar Caleg DPRD Provinsi Sumut. Caleg yang diusung PAN 
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bernama Tjia Susanto Wijaya (Wijaya) seorang laki-laki dari kalangan etnis 

Tionghoa beragama Budha. Wijaya sebagai satu-satunya Caleg etnis Tionghoa 

dari PAN yang ditempatkan di Dapil Sumut 3 dengan nomor urut 3. Tjia Susanto 

Wijaya lahir di Bagan Siapi-Siapi pada tanggal 8 Februari 1965. Wijaya memiliki 

seorang istri dari kalangan etnis Tionghoa bernama Lie Pek Soan dan dianugrahi 3 

orang anak (KPU Provinsi Sumut, 2014). Meski Wijaya lahir di Bagan Siapi-Siapi 

namun Wijaya tumbuh besar di Kota Medan dari sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama hingga sekolah menengah atas di tempuh di Kota Medan.  

Latar belakang politik Wijaya diketahui sebagai kader PAN sejak tahun 

1998 hingga saat Wijaya mencalonkan diri menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut 

tahun 2014. Dari penelusuran mesin pencari informasi digital seperti google.com 

dan sejenisnya tidak terdapat informasi yang banyak mengenai Wijaya baik itu 

aktivitas di bidang sosial, politik dan ekonomi. Kondisi ini mengisyartakan 

interaksi Wijaya sangat terbatas di arena publik. Dari data yang didapatkan dari 

KPU Provinsi Sumut berkaitan dengan perolehan suara Wijaya pada Pemilu 

anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 diketahui Wijaya mendapatkan total 

suara 665 di Dapil 3, Dapil 3 merupakan keseluruhan kecamatan yang berada di 

Kabupaten Deli Serdang. Jumlah suara yang terbilang sedikit ini dibandingkan 

dengan jumlah pemilih di Kabupaten Deli Serdang seakan memperkuat asumsi 

bahwa interaksi maupun aktivitas Wijaya hanya terbatas pada kalangan etnisnya 

sendiri yakni etnis Tionghoa. 
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5.1.3.4. Caleg Etnis Tionghoa di Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 

Haryanto Caleg DPRD Provinsi Sumut dari PKPI di tahun 2014 pada 

Dapil Sumut 1 merupakan etnis Tionghoa beragama Budha yang lahir di Kota 

Medan pada tahun 1962. Haryanto berdomisili tempat tinggal di jalan Karya 

komplek Asri, dalam kehidupan keluarga Haryanto memiliki seorang istri dan 

seorang anak. Latar belakang sosial ekonomi Haryanto bekerja sebagai pengusaha 

di Kota Medan yang bertindak sebagai pemilik dari pabrik plastik bernama PT. 

Duta Plastik Industri di jalan setia Jadi Kota Medan. Kehidupan sosial Haryanto 

banyak bergaul di sekitar Kota Medan.  

Bagi Haryanto Kota Medan bukanlah kota yang asing bagi dirinya karena 

sejak lahir hingga menempuh sekolah dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas 

(SMA) ditempuh Haryanto di sekitar Kota Medan bahkan Haryanto 

menyelesaikan strata 1 di tahun 1995 di Fakultas Hukum Universitas 

Dharmawangsa. Tahun dimana Haryanto menamatkan studi strata 1 berdekatan 

dengan kejadian gerakan reformasi di tahun 1998, setidaknya pada saat Haryanto 

menempuh studi strata 1 telah mengetahui diskursus yang bergerak dalam diskusi 

kelompok mahasiswa mengenai rejim Suharto.  

Pergaulan Haryanto cukup luas di Kota Medan, mengingat interaksi sosial 

dalam dunia organisasi telah dibina Haryanto sejak lama  seperti menjadi 

pengurus senat mahasiswa Universitas Dharmawangsa, Ketua Gema Budhi Kota 

Medan, Wakil Ketua Gema Budhi Provinsi Sumut, Pengurus KNPI Kota Medan 

dan Provinsi Sumut, Pengurus GM Kosgoro, Ketua Yayasan Sosial Prasetia 

Utama. Sejumlah organisasi yang dijabat oleh Haryanto secara keseluruhan 
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merupakan organisasi yang sangat bergengsi dalam setiap segmentasinya terlebih 

lagi organisasi tersebut dijabat pada masa era rejim Orde Baru yang begitu ketat 

mengawasi dan mengkontrol kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia 

tidak terkecuali di Provinsi Sumut. 

Keterlibatan Haryanto dalam berbagai dunia organisasi kampus dan 

organisasi sosial membawa Haryanto kepada wawasan dan interaksi yang lebih 

luas hingga mendapatkan jaringan akses berinteraksi kepada aktor-aktor politik di 

tingkat lokal dan tingkat nasional. Dari jaringan pergaulan yang telah terbentuk 

sejak masa perkuliahan hingga saat masa gerakan reformasi bergulir di Indonesia 

Haryanto terus melakukan interaksi dan komunikasi kepada berbagai aktor (elit) 

hingga pada akhirnya Haryanto mendapatkan kesempatan di tahun 1999 menjabat 

sebagai wakil ketua Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kabupaten Simalungun 

pada tahun 1999 hingga 2004.  

Karir politik Haryanto terus bergerak di dalam PKP dan pada tahun 2003 

Haryanto dipercaya menjabat sebagai wakil ketua PKP Provinsi Sumut hingga 

pada titik karir puncak di PKP Haryanto menjabat sebagai ketua PKPI (PKPI 

merupakan PKP yang berubah nama menjelang Pemilu 2009 di tahun 2011 

hingga tahun 2016 terjadi konflik internal di tingkat pengurus pusat PKPI yang 

berimplikasi terhadap perubahan struktur di tingkatan Pusat, Provinsi dan 

Kabupaten dan situasi ini berdampak pada pergantian dari Haryanto ke Juliski 

Simorangkir sebagai Ketua PKPI Sumut. 

Caleg etnis Tionghoa lainnya di Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut 

dari PKPI bernama Sanny Joan Salim (Salim) yang berkontestasi di Dapil Sumut 
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1 dengan nomor urut 7. Suara yang berhasil diperoleh Salim di Dapil Sumut 1 

sejumlah 190 suara yang tersebar di Kecamatan Medan Amplas 8 suara, Medan 

Area 30 suara, Medan Belawan 8 suara, Medan Deli 28 suara, Medan Denai 10 

suara, Medan Kota 12 suara, Medan Labuhan 26 suara, Medan Marelan 11 suara, 

Medan Perjuangan 14 suara, Medan Tembung 10 suara, Medan Timur 33 suara. 

Hasil perolehan suara ini belum membuat Salim terpilih sebagai anggota DPRD 

Provinsi Sumut tahun 2014. 

 

5.1.3.5. Caleg Etnis Tionghoa di Partai Kebangkitan Bangsa 

PKB mengusung 1 orang Caleg etnis Tionghoa bernama Ng Kok Pheng 

(Pheng) yang ditempatkan pada Dapil Sumut 4 yang meliputi Kabupaten Serdang 

Bedagai dan Kota Tebing Tinggi (KPU Provinsi Sumut, 2014). Dari daftar 

riwayat hidup Pheng sebagai Bacaleg DPRD Provinsi diketahui latar belakang 

sosial Pheng berasal dari keluarga yang tumbuh besar di Kota Tebing Tinggi. 

Pheng merupakan etnis Tionghoa beragama Kristen yang lahir di Kota Tebing 

Tinggi 15 Mei 1969. Pheng menempuh pendidikan formal Sekolah Dasar (SD), 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA) 

di Kota Tebing Tinggi.  

Dari deretan pengalaman pendidikan formal yang ditempuh Pheng di Kota 

Tebing mengisyaratkan interaksi sosial dan mobilitas dari kehidupan Pheng 

banyak difokuskan dalam daerah Kota Tebing. Pheng memiliki seorang istri 

bernama Rosyani dan 3 orang anak. Pheng bersama keluarga menetap di Kota 

Tebing Tinggi rumah di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 28. Latar belakang 
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sosial Pheng sedikit berbeda dari etnis Tionghoa yang pada umumnya beragama 

Budha dan mempersunting istri dari kalangan etnis Tionghoa. Pheng beragama 

Kristen dan istri Pheng bernama Rosyani, nama yang tidak identik dengan nama 

etnis Tionghoa. Terhadap kondisi Pheng ini memunculkan dua asumsi yakni: 1) 

terjadi pembauran etnis-relegius di Kota Tebing Tinggi dan 2) Pheng sebagai etnis 

Tionghoa yang inklusif (terbuka). Dalam daftar riwayat hidup Pheng sebagai 

Bacaleg DPRD Provinsi Sumut tidak terdapat uraian riwayat pekerjaan dan 

riwayat organisasi yang dicantumkan Pheng (KPU Provinsi Sumut, 2014). 

Melalui penelusuran internet dengan mesin pencari google dan sejenisnya 

tidak terdapat konten yang berkaitan dengan aktivitas Pheng di bidang sosial 

maupun di bidang ekonomi. Hasil penelusuran internet didapatkan data yang 

menjelaskan latar belakang Pheng di bidang politik tercatat sebagai Wakil Ketua 

Dewan Tanfidz dalam susunan pengurus cabang PKB Kabupaten Batu Bara 

Periode 2017-2022 (KPU RI, 2018). Hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut 

tahun 2014 belum dapat membuat Pheng terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi 

Sumut. Pada Dapil Sumut 4 total perolehan suara Pheng sejumlah 1.785 suara 

dengan perincian 957 suara di Kabupaten Serdang Bedagai dan 828 suara di Kota 

Tebing Tinggi. 

Dari uraian ini menggambarkan Pheng sebagai figur yang berinteraksi dan 

beraktivitas di area Kota Tebing Tinggi, namun aktivitas Pheng di bidang sosial 

ekonomi dan politik belum terekam media massa sehingga figur dan aktivitas 

Pheng tidak dapat terditeksi melalui sumber informasi alternatif seperti internet. 

Kondisi ini sekaligus mengisyaratkan Pheng belum dapat memanfaatkan 
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kecanggihan teknologi dan media massa untuk meningkatkan popularitas Pheng 

baik dalam skala lokal di Kota Tebing Tinggi maupun dalam skala lebih luas. 

 

5.1.3.6. Caleg Etnis Tionghoa di Partai Demokrat 

Partai Demokrat (PD) mengusung 1 orang Caleg etnis di Pemilu anggota 

DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 bernama Ramli yang berkontestasi di Dapil 

Sumut 8. Ramli ditempatkan pada nomor urut 1 dalam daftar Caleg PD di Dapil 8. 

Hasil suara yang diperoleh Ramli di Dapil 8 yaitu pada Kabupaten Nias 1.577 

suara, Kabupaten Nias Selatan 2.251 suara. Kabupaten Nias Utara 1.917. 

Kabupaten Nias Barat 1.165 suara dan Kota Gunung Sitoli 1.900 suara dengan 

total keseluruhan 8.810 suara. Jumlah suara Ramli cukup besar di wilayah yang 

mayoritas dihuni oleh etnis Nias meski demikian perolehan suara ini belum 

mampu menjadikan Ramli terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut. 

Latar belakang politik Ramli merupakan anggota DPRD Provinsi Sumut 

yang terpilih dalam Pemilu tahun 2009 dari partai Demokrat nomor urut 1 pada 

Dapil 7 yang meliputi Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Sebagai 

Caleg petahana di Pemilu tahun 2014 secara normatif Ramli tentu telah memiliki 

basis-basis pendukung di Dapil Sumut 7 pada Pemilu tahun 2009 di tambah 

dengan interaksi Ramli selama menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut satu 

periode. Hasil perolehan Ramli di Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 

2009 sejumlah 12.450 suara dan Pemilu tahun 2014 sejumlah 8.810 suara (KPU 

Provinsi Sumut, 2009, 2014).  
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Meski terdapat perbedaan jumlah kabupaten/kota pada Dapil di Pemilu 

2009 (2 Kabupaten) dan Pemilu 2014 (5 kabupaten/kota) dari perbandingan kedua 

hasil Pemilu ini memperlihatkan Ramli belum maksimal mendapatkan suara di 

Pemilu 2014. Dengan status Ramli sebagai Caleg petahana, dengan fungsi dan 

kewenangan Ramli sebagai anggota DPRD  yang dapat berkontribusi bagi 

kepentingan masyarakat di Dapil tentu dapat meningkatkan elektabilitas dan 

popularitas Ramli di Dapil.  

 

5.2.Keterpilihan Caleg Etnis Tionghoa di Pemilihan Anggota DPRD   

Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilu Era Pasca-Orde Baru. 

5.2.1. Pemilu Tahun 1999. 

Pemilu legislatif tahun 1999 sebagai Pemilu pertama di era pasca-Orde 

Baru yang diselenggarakan secara demokratis, pemilihan langsung dengan sistem 

proporsional tertutup (pemilih memilih salah satu partai). Ekspektasi masyarakat 

Indonesia terhadap Pemilu ini sangat tinggi. Ekspektasi yang tinggi tersebut 

terlihat dengan jumlah partai politik yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 

sangat banyak dan ditetapkan sebanyak 48 partai berhak sebagai peserta Pemilu. 

Jumlah partai politik sebagai peserta dalam Pemilu ini terpaut jauh dari jumlah 

partai peserta pemilu di era Orde Baru yang hanya berjumlah 3 partai (PDI, 

Golkar dan PPP). 

Pada Pemilu 1999 hanya PKP (Pemilu berikutnya berubah nama menjadi 

PKPI) yang mengakomodasi Caleg etnis Tionghoa yang berkontestasi di 

pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut. Jumlah Caleg etnis Tionghoa di PKP 
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berjumlah satu Caleg bernama Haryanto yang ditempatkan di Dapil Kota 

Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Dalam sejarah Pemilu anggota 

DPRD di tingkat Provinsi pasca era Orde Baru PKP sebagai pelopor dalam 

pembentukan kesadaran politik etnis Tionghoa di Provinsi Sumut untuk terlibat 

dalam kontestasi jabatan politik di tingkat Provinsi. 

Penempatan Haryanto di Dapil Kota Pematangsiantar dan Kabupaten 

Simalungun dikarenakan posisi Haryanto dalam internal partai (PKP) sebagai 

Dewan Penasehat PKP Kabupaten Simalungun sehingga penempatan Haryanto di 

dua Dapil tersebut di landasi mobilitas interaksi pada dua daerah tersebut. Pada 

Pemilu tahun 1999 Haryanto tidak berhasil meraih suara di dua Dapil tersebut 

sehingga tidak terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sumut.  

 

5.2.2. Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Tahun 2004 

 

Dalam kontek Provinsi Sumut partisipasi etnis Tionghoa menjadi Caleg di 

pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut kembali muncul pada Pemilu tahun 

2004. Meski pada Pemilu tahun 1999 Caleg etnis Tionghoa yang diusung PKP 

gagal terpilih. Kondisi ini mengisyaratkan etnis Tionghoa menyadari bahwa 

persamaan hak di bidang politik yang baru diterima sejak era reformasi 

menggantikan rejim Orde Baru ditanggapi masyarakat etnis Tionghoa di Provinsi 

Sumut dengan ekspektasi yang tinggi dengan partisipasi mereka pada area 

kontestasi politik di tingkat provinsi, kota dan kabupaten dalam wilayah Provinsi 

Sumut. 
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Respon etnis Tionghoa untuk maju sebagai Caleg pada area kontestasi 

pemilihan DPRD Provinsi setidak-tidaknya dengan mempertimbangkan “kantung-

kantung” jumlah populasi etnis Tionghoa terbesar yang ada di kota dan kabupaten 

sehingga akhirnya memilih Dapil yang dianggap memiliki basis-basis populasi 

etnis Tionghoa. Argumentasi ini didasari fakta bahwa pada pemilihan anggota 

DPRD Kota Medan tahun 2009 tercatat jumlah Caleg etnis Tionghoa yang 

berhasil menjadi anggota DPRD Kota Medan berjumlah 4 orang (lihat Wu Ling, 

2014: 325). Keberhasilan ini tidak terlepas dari jumlah populasi etnis Tionghoa 

terbesar di Provinsi Sumut berada di Kota Medan.  

Wu Ling (2014: 20-21) mencatat populasi etnis Tionghoa berdasarkan 

Sensus Penduduk tahun 2000 berjumlah 10, 65 % dan jumlah ini lebih besar dari 

kota lainnya seperti Kota Surabaya yang berjumlah 4, 37%. Kesuksesan etnis 

Tionghoa dalam kontestasi pemilihan anggota DPRD Kota Medan tahun 2009 

telah memperluas kesadaran politik etnis Tionghoa untuk mengikuti kompetisi 

pada area yang lebih luas yaitu pada tingkat Provinsi Sumut melalui Dapil yang 

memiliki jumlah populasi etnis Tionghoa yang cukup besar dalam wilayh Provinsi 

Sumut. 

Pada pemilihan anggota DPRD di tingkat Provinsi Sumut etnis Tionghoa 

mulai menggunakan partisipasi politik mereka sebagai Caleg DPRD Provinsi 

Sumut pada Pemilu tahun 2004. Dalam Pemilu ini terdapat 3 figur etnis Tionghoa 

yang berpartisipasi menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut yaitu: Ferdinan Godang 

dari PD, Sonny Firdaus dari PPIB dan Haryanto dari PKPI. Hal yang menarik 
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pada Pemilu ini ketiga Caleg etnis Tionghoa yang berkontestasi pada Dapil yang 

sama yaitu Dapil Sumut 1.  

 

Tabel: 5.2.2. Caleg Etnis Tionghoa Berdasarkan Partai Politik Pada Pemilihan 

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 

 

No NAMA CALEG DAPIL PARTAI POLITIK HASIL 

1 Ferdinan Godang Sumut 1 Partai Demokrat (PD) Tidak 

Terpilih 

2 Sonny Firdaus Sumut 1 Partai Perhimpunan 

Indonesia Baru (PPIB) 

Terpilih 

3 Haryanto Sumut 1 Partai Keadilan dan 

Persatuan Indonesia 

(PKPI) 

Tidak 

Terpilih 

Sumber: Data diolah dari Data KPU Provinsi Sumatera Utara, 2004. 

 

Pada tabel di atas terlihat partai politik berideologi nasionalis menjadi 

pilihan saluran politik etnis Tionghoa menjadi Caleg. Dari tabel di atas juga 

terlihat ketiga Caleg dari etnis Tionghoa memulai kontestasi untuk menjadi Caleg 

DPRD di tingkat Provinsi terkonsentrasi pada Dapil Sumut 1 yang meliputi 

sebagian kecamatan yang berada pada wilayah Kota Medan. Hal ini sekaligus 

memperlihatkan bahwa etnis Tionghoa dan partai politik memahami segmentasi 

Dapil dengan populasi etnis Tionghoa terbesar di Provinsi Sumut berada di Kota 

Medan. 

 

5.2.3. Pemilu Tahun 2009 

Pada Pemilu tahun 2009 partisipasi etnis Tionghoa menjadi Caleg DPRD 

Provinsi Sumut meningkat 3 kali lipat. Sebelumnya di Pemilu di tahun 2004 

jumlah Caleg etnis Tionghoa berjumlah 3 Caleg dan di Pemilu 2009 berjumlah 10 
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Caleg. Sebanyak 8 dari 10 Caleg memilih untuk berkontestasi di Dapil Sumut 1 

sehingga memperlihatkan persaingan ketat terjadi diantara sesama etnis Tionghoa 

pada Dapil Sumut 1. Persaingan tersebut ditambah lagi dengan Caleg lainnya 

diluar etnis Tionghoa yang memiliki tujuan yang sama yaitu meraih dukungan 

suara dari para pemilih di Dapil Sumut 1 yang merupakan masyarakat Kota 

Medan. 

 

Tabel: 5.2.3. Caleg Etnis Tionghoa Berdasarkan Partai Politik Pada Pemilihan 

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 

 

No NAMA CALEG DAPIL PARTAI POLITIK HASIL 

1 Kie Hock Kweng, SE., 

SH. 

Sumut 1 PPRN Tidak 

Terpilih 

2 Ridho Alias Kwa 

Phing An 

Sumut 1 Partai Barisan 

Nasional 

Tidak 

Terpilih 

3 Haryanto, SH Sumut 1 PKPI Tidak 

Terpilih 

4 Sonny Firdaus, SH. Sumut 1 PPIB (Partai 

Perjuangan 

Indonesia Baru) 

Terpilih 

5 Tjoa Seng Hie Sumut 1 Tidak 

Terpilih 

6 Kwik Sam Ho Alias 

Dharwan Widjaja  

Sumut 1 GOLKAR Tidak 

Terpilih 

7 Lina Alias Liu Wan 

Ling  

Sumut 1 Tidak 

Terpilih 

8 Brilian Moktar, SE Sumut 1 PDIP Terpilih 

9 Ramli Sumut 7 DEMOKRAT Terpilih 

10 Sukiwi Tjong, SE. Sumut 11 PDS  

Sumber: Data diolah dari data KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009. 

 

Tabel di atas memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan jumlah 

etnis Tionghoa yang menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut di Pemilu tahun 2009. 

Mayoritas pilihan saluran politik berdasarkan partai dikalangan Caleg Tionghoa 

tertuju pada partai berideologi Nasionalis. Meski demikian terdapat satu etnis 
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Tionghoa yang memilih untuk maju sebagai Caleg dari partai berideologi Agama-

Nasionalis yaitu PDS yang memiliki basis dukungan dari kalangan umat 

beragama Kristen sekaligus mengusung nilai-nilai nasionalis. Pada Pemilu ini 

jumlah Caleg etnis Tionghoa yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi 

Sumut berjumlah 3 orang, hasil ini meningkat dari Pemilu sebelumnya di tahun 

2004 yang hanya berhasil menempatkan 1 Caleg etnis Tionghoa menjadi anggota 

DPRD Provinsi Sumut. 

 

5.2.4. Pemilu Tahun 2014 

Pada kontek Pemilu tahun 2014 antusiasme etnis Tionghoa untuk menjadi 

anggota DPRD Provinsi Sumut terus meningkat, hal ini terlihat dari jumlah etnis 

Tionghoa yang berpartisipasi menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumut terus 

mengalami peningkatan dari Pemilu sebelumnya di tahun 2009 (10 Caleg). Pada 

Pemilu tahun 2014 tercatat jumlah Caleg etnis Tionghoa berjumlah 12 orang yang 

tersebar di enam partai politik. 

Caleg DPRD Provinsi Sumut yang berkompetisi pada Pemilu 2014 berasal 

dari latar belakang pengalaman yang berbeda seperti terdapat Caleg pendatang 

baru, Caleg petahana dan Caleg lama yang belum pernah terpilih. Dari sisi 

segmentasi partai politik tampaknya partai berhaluan ideologi nasionalis masih 

menjadi pusat perhatian para Caleg etnis Tionghoa meski masih juga terdapat 

Caleg etnis Tionghoa yang memilih maju menjadi Caleg dari partai berhaluan 

ideologi agama-nasionalis. Sebaran Caleg DPRD Provinsi Sumut dari etnis 

Tionghoa di Pemilu 2014 ditampilkan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel: 5.2.4. Caleg Etnis Tionghoa Berdasarkan Partai Politik Pada Pemilihan 

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 

 

No NAMA CALEG DAPIL PARTAI 

POLITIK 

HASIL 

1 Ramli Sumut 8 PD Tidak Terpilih 

2 Ng Kok Pheng Sumut 4 PKB Tidak Terpilih 

3 Ir. Tjia Susanto Wijaya Sumut 3 PAN Tidak Terpilih 

4 Haryanto, SH Sumut 1 PKPI Tidak Terpilih 

5 Shanny Joan Salim, SE Sumut 1 Tidak Terpilih 

6 Tony Chandra, SH Sumut 2 Gerindra Tidak Terpilih 

7 Sonny Firdaus, SH Sumut 1 Terpilih 

8 Brilian Moktar, SE.,MM  Sumut 1 PDIP Terpilih 

9 Ferdinan Godang, SE,.SH Sumut 1 Tidak Terpilih 

10 Juliutari Sumut 2 Tidak Terpilih 

11 Sukiran, SH,.M.Kn Sumut 3 Tidak Terpilih 

12 Yo Emil Lines, SE Sumut 12 Tidak Terpilih 

Sumber: Data diolah dari data KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014. 

 

Tabel di atas memperlihatkan kecenderungan pilihan saluran politik etnis 

Tionghoa menjadi Caleg mengalami perubahan dari Pemilu sebelumnya. Pemilu 

sebelumnya (2004 dan 2009) mayoritas etnis Tionghoa memilih berada di partai 

politik berideologi Nasionalis untuk maju sebagai Caleg namun pada Pemilu 

tahun 2014 pilihan saluran politik etnis Tionghoa untuk menjadi Caleg terbelah 

kepada dua tipe ideologi partai yaitu berada di partai berideologi nasionalis dan 

partai berideologi agama-nasionalis. Keadaan ini sekaligus memperlihatkan 

heterogenitas pilihan saluran politik berdasarkan partai masih terjadi di kalangan 

etnis Tionghoa yang menjadi Caleg. Pada pemilihan anggota DPRD Provinsi 

Sumut tahun 2014 tercatat 2 Caleg etnis Tionghoa berhasil menjadi anggota 

DPRD Provinsi Sumut. 

 

 


