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KATA PENGANTAR 

Terimakasih penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah 

memberikan kesehatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis yang berjudul 

Komodifikasi Lembaga Adat Dayak dalam Kontestasi Politik di Kalimantan 

Tengah. Yang merupakan salah satu bentuk perhatian penulis dalam bidang 

politik lokal dan eksistensi penulis sebagai seorang anak Dayak. Tulisan ini 

bersifat politis normatif dimana, seluruh uraian didasarkan pada tulisan-tulisan 

yang tersedia di media massa online dan publikasi dari institusi yang bersifat 

normatif. Konsep komodifikasi ini adalah tema yang sangat menarik jika 

dijabarkan dalam kontekstual politik, namun minimnya kajian politik terkait 

komodifikasi ini membuat penulis kesulitan untuk merancang mindmap 

penulisan ini.  

Tulisan ini memuat informasi mengenai pandangan sosial dan politik yang 

terkandung dalam kebudayaan suku Dayak di Kalimantan Tengah. Hal yang 

tertulis disini sudah barang tentu tidak terlepas dari berbagai ekspresi individu 

dayak dalam proses memperoleh kekuasaan dan berkaitan erat dengan proses 

demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Bersatulah seluruh kekuatan 

bangsa, jangan saling menggugat dan menyalahkan. Jadilah kekuatan yang 

kesatria dan berkomitmen tinggi untuk membangun bangsa dan negara yang adil 

dan sejahtera. Jadilah pemimpin dan elit bangsa yang berkualitas, konstruktif 

dan berintegritas. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu Dr. Dwi Windyastuti, MA 

yang telah dengan kesabaran membantu penulis selama setahun penuh 

mengembangkan ide dari konsep komodifikasi ini. Semoga tulisan ini 

bermanfaat bagi civitas akademika, para pembelajar dan praktisi yang senantiasa 

memiliki komitmen yang tinggi kepada masa depan bangsa yang lebih baik. 

Akhir kata, Semoga Ranying Hatala Langit, Tuhan Yang Maha Esa 

menolong dan menyertai kita semua. 

 

Surabaya, 26 Januari 2015 

Purnama Julia Utami 
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  UCAPAN TERIMA KASIH 

Selesainya penulisan tesis ini, merupakan bentuk kerjasama yang sangat 

kompleks dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan 

kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih terhadap semua 

pihak yang telah membantu proses penyelesaian penulisan Tesis ini. 

1. Drs. I Basis Susilo, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik; 

2. Prof. Dr. Drs. Budi Prasetyo, M.Si, selaku ketua Program Magister lmu 

Sosial dan Imu Politik; 

3. Dr. Drs. Kris Nugroho, MA, selaku pembimbing utama yang telah 

membimbing penulis sampai dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik; 

4. Drs. Wisnu Pramutanto, Msi, selaku pembimbing kedua yang telah 

memberikan masukan-masukan positif yang dirangkum dengan analogi 

berfikir yang sangat mudah dimengerti oleh penulis terkait proses 

penulisan sampai dengan terselesaikannya tesis ini; 

5. Dr. Siti Aminah MA, selaku ketua tim penguji yang dengan kesungguhan 

hati membaca dan membantu penulis menganalisis kajian ini dan 

memberikan masukan yang sangat bermanfaat terkait konsepsi dari 

komodifikasi ini; 

6. Prof. Dr. Drs. Laurentius Dyson Panjalong, MA, yang telah meluangkan 

waktu untuk mendiskusikan penulisan tesis ini dan penuh kerendahan 

hati memberikan masukan yang sangat positif; 

7. Bapak dan Ibu Dosen Fisip yang telah mengajarkan penulis tentang 

pentingnya substansi dari framework sebuah teori di Fisip Unair; 

8. Bapak dan Ibu Pegawai Fisip Unair, Mas Martino, Mbak Hilda, Mbak 

Uril, Mas Arif, Mas Rokib, Mas Ismawan, pak Dirman yang telah 

memberikan kemudahan,  pelayanan administrasi dan pertemanan yang 

luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai dengan 

penyelesaian tesis ini; 

9. Prof. Dr. H. Darsono Wisadirana, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, yang telah memberikan 

waktu bagi penulis untuk belajar di Universitas Airlangga Surabaya; 

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tesis komodifikasi lembaga adat ..... purnama Julia Utami



x 

 

10. Dr. Drs. Hilmi Mochtar, selaku ketua Program Studi Ilmu Politik, 

Universitas Brawijaya, yang telah bersedia dengan tulus ikhlas merelakan 

penulis untuk fokus dalam belajar di Universitas Airlangga Surabaya; 

11. Terimakasih kepada Bapak Wawan Edi Kuswandoro. S.Sos, M.si yang 

selalu memberikan dorongan, semangat, bimbingan dan saran yang 

bermanfaat bagi penulis; 

12. Drs. Kardinal Tarung, Ir. Thampunan Sinseng Dipl. HE, dr. Miko, kak 

Andy Setiawan, Bapak James Jandam Selaku Majelis Adat Dayak 

Nasional yang telah menerima penulis dan memberikan banyak informasi 

terkait penulisan tesis ini; 

13. Prof.Kina Muhammad Aini Matseman Usop, dan Bapak Marcos Tuwan 

selaku Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah di 

Kalimantan Tengah yang telah memberikan banyak data terkait khasanah 

budaya Dayak; 

14. Terimakasih kepada Kolega Program Magister Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Airlangga angkatan 2011, 2012 dan 2013 atas 

kebersamaannya selama 2 tahun lebih; 

15. Terimakasih kepada penghuni kosan SR/48, Anis, Dinia dan Radin. 

Kalian diluar kebiasaan. Keep growing and study hard; 

16. Terimakasih kepada kerabat tercinta Belladonna Wahyu Mareta yang 

telah rela meluangkan waktunya yang berharga untuk menemani penulis 

mendiskusikan penulisan tesis ini sampai dengan tesis ini diujikan 

dengan nilai yang baik; 

17. Terimakasih untuk Ibunda tercinta Hj. Mastuari Manggung yang selalu 

memiliki waktu dan membantu penulis dalam bentuk dukungan moral 

dan material yang tiada henti, Papa Alm. Slamet Warsiman Hadi Sutjipto 

o man, God loves you. Terimakasih kepada Iis, Day, Avif yang telah 

dengan sangat luar biasa memboster mood penulis dalam proses 

penelitian tesis sampai dengan tesis ini diujikan dengan nilai yang baik. 

How do i life without yall?;  

18. Terimakasih kepada entitas yang telah mendukung terselesaikannya 

naskah ini, Bapak Endeh, Mama Silpanus, Mama Udin, rekan rekan 
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Komunitas Betang Bersatu di bawah Betang MADN, Rekan-rekan tenaga 

edukatif di FISIP Universitas Palangka Raya, Universitas Muhamadiyah 

Palangka Raya, dan Ombudsman Provinsi Kalimantan Tengah kalian  

memang tidak terlihat, namun kalian selalu ada; 

19. Terimakasih untuk diri saya sendiri, terimakasih atas dukungan dan 

bantuannya. Sungguh saya menyadari bahwa penelitian dan tesis ini 

adalah buah dari dukungan berbagai pihak namun tidak akan tercipta 

tanpa adanya keinginan dari diri saya sendiri. 

Harapan Penulis Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 

berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya Ilmu Politik 

yang berorientasi pada konteks komodifikasi kelembagaan adat. 

 

Surabaya, 26 Januari 2015 

Purnama Julia Utami 
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