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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Mendalami konfigurasi desentralisasi di Indonesia, kita dapat 

menelusurinya semenjak masa penjajahan Belanda, dimana pada masa itu 

dikenal adanya wilayah administratif, yang dipimpin oleh dewan daerah. 

Kemudian dilanjutkan oleh kelahiran UU No.22 tahun 1999 tentang 

pemerintahan daerah yang sifatnya sentralistik dan pada akhirnya, setelah 

lima tahun berlangsung UU No. 22 tahun 1999 dipandang perlu untuk 

direvisi. Dimana terdapat delegation of authority dari pemerintah pusat ke 

pemerintahan daerah dan terbentuklah UU No 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

Dengan munculnya UU Pemerintahan Daerah pada tahun 2004 di 

Indonesia, kemudian memicu penyelenggaraan pemerintahan daerah 

berdasarkan kekhasan suatu daerah dan hal ini berkaitan erat dengan 

prsaingan putra daerah disetiap pemilihan kepala daerah. Isu Putra daerah 

yang digadang-gadang dalam setiap pemilihan kepala daerah dan pemilihan 

legislatif  ini membawa kita dalam penjelasan pada kecenderungan 

masyarakat budaya Indonesia yang berprinsip pada primordialisme
1
. Identitas 

merupakan hakekat paling fundamental dari eksistensi manusia. Identitas 

cenderung digunakan untuk mempertahankan sebuah eksistensi. Politisi tentu 

                                                 
1
Primodialisme adalah pandangan atau paham  terkait hal-hal yang dibawa sejak manusia 

dilahirkan, pemberian atas eksistensi sosial manusia,baik dalam konteks komunitas, agama, 

budaya, dan saling berbagi di dalam kegiatan komunal. Clifford Geertz, 1963, The Integrative 

Revolution Primodial Sentiment and Civil Politics in The New Stakes, Free Press: New York 

p.107 
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saja mempertahankan identitas tersebut untuk kepentingan politik dan 

hegemoni kekuasaannya. Dengan identitas tertentu kandidat dapat 

meningkatkan bargaining position, menjaring dan mendapatkan suara dari 

pemilih. 

Dampak dari Kebijakan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah ini memberikan keleluasaan bagi kelompok-kelompok 

masyarakat adat dalam mengembalikan nilai nilai lokal di dalam konteks 

nasional yang demokratis. Kewenangan daerah diperluas dan kemudian 

menghidupkan kembali nilai-nilai lokal yang seiring berjalannya waktu 

masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan publik. Secara empirik kriteria etnis 

dijadikan alasan utama untuk menentukan siapa yang tersingkir dan siapa 

yang bertahan dan manifestasi kebangkitan etnis dapat kita lihat  pada 3 

peristiwa penting yang terjadi sepanjang tahun 1999-2012 yaitu, pertama 

dalam pemekaran provinsi (Maluku Utara, Banten, Kepulauan Bangka 

Belitung, Gorontalo, Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat dan 

Kalimantan Utara), kedua dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah harus dibagi antar etnis, dan ketiga harus ada perwakilan etnis dalam 

pengisian anggota legislatif di daerah. Pemanfaatan etnis dilakukan untuk 

mendukung individu tertentu berdasarkan identitas etnik, sehingga bisa 

dikatakan substansi dari etnis berkaitan erat dengan kekuasaan.  

Otonomi Daerah kemudian membentuk sebuah sistem dimana setiap 

individu memiliki satu suara dalam memilih pemimpinnya. Pemilu dipercaya 

sebagai jalan yang paling aman untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat 
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terhadap kepemimpinan. Secara legal formal pemilu adalah sarana untuk 

merotasi kekuasaan. Suara pemilih telah bertransformasi sebagai alat tukar 

menukar. Transformasi nilai suara ini menjadi sebuah komoditas
2
,
3
 di era 

kembalinya desentralisasi ini, mengingat hak adat adalah sesuatu yang 

universal dan diakui di dalam ranah lembaga internasional. Di dalam konteks 

demokrasi, jumlah masyarakat adat memberikan legimasi bagi rotasi 

kepemimpinan seorang elit. Demokrasi berbanding lurus terhadap basis 

legitimasi dari konstituen. Kita ketahui bahwa demokrasi terlahir dari sifat 

dan karakter politik yang merupakan representasi sosial dari elit yang terpilih. 

Dalam konteks pemilu masyarakat adat adalah basis yang sangat potensial 

dalam memperoleh dukungan suara dalam konteks pemenangan pemilu. 

Kontestasi politik di ranah lokal selalu menarik untuk diamati karena 

melibatkan simbol-simbol etnisitas baik agama, suku, putra daerah dan 

pendatang. Realitas tersebut memiliki implikasi terhadap peningkatan 

sentimen primodial di dalam masyarakat, terlebih dalam setiap pemilihan 

kepala daerah dan pemilihan anggota Legislatif. Peningkatan sentimen 

primodial ini terjadi dikarenakan ancaman laten maupun manifest terhadap 

identitas, harkat dan martabat suatu suku, dan digunakan sebagai instrumen 

pengembalian identitas, harkat, martabat dan berkuasa terhadap etnis 

pendatang serta mengakomodasi terjadinya modernisasi, hal ini kemudian 

                                                 
2
 Komoditas adalah barang dagangan yang dapat dimanfaatkan dan bisa dipertukarkan di pasar. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (http://kamusbahasaIndonesia.org) diakses tanggal 8 Juni 2014 

pukul 9.41 PM.  
3
 Dalam konteks penulisan ini komoditas sesuatu yang bisa di dipertukarkan dalam pasar sosial, 

berkaitan erat bahwa kita saat ini hidup tidak hanya di dalam pasar ekonomi namun juga pasar 

sosial. 
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dijabarkan dalam penjelasan UU No 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan 

daerah, dimana dijelaskan bahwa pemberian otonomi diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam proses 

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekuhususan daerah. 

Dalam proses transisi demokrasi, sentimen primodial kemudian tetap 

dibawa dan berhasil merekonstruksi simbol dan membawa nilai pertukaran di 

dalam proses politik dan mobilisasi politik terhadap parameter etnisitas 

seperti suku, agama, ras dan bahasa. Sentimen primodial ini berhasil 

menempatkan orang-orang di tataran eksekutif maupun legislatif di daerah, 

sebagai contoh penulis mengambil beberapa pemilu kepala daerah yang 

terjadi di Indonesia yang berhasil mengusung kandidat dari sebuah suku, ras, 

agama atau kombinasi dari ketiga parameter etnisitas tersebut. 

1. Pilkada Kalimantan Tengah periode 2005-2015 dimenangkan oleh 

pasangan calon Agustin Teras Narang dan Achmad Diran, Teras Narang 

adalah gubernur yang berlatar belakang double minority yaitu figur yang 

berlatar belakang Non Muslim dan bersuku Dayak.
4
 

2. Pilkada Banten Periode 2011-2016 dimenangkan oleh pasangan calon 

Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno, Ratu Atut didukung oleh dua 

elemen besar di dalam kebudayaan Banten yaitu Ulama dan Jawara. 

Jawara dikenal sebagai identitas dari lembaga adat yang ada di Banten.
5
 

3. Pilkada Aceh periode 2012-2017 dimenangkan oleh pasangan dr. H Zaini 

Abdullah  dan Muzakir Manaf. keduanya merupakan mantan leader 

GAM tulen yang sangat di hormati dan disegani hampir di seluruh 

wilayah timur Aceh.
6
 Selain itu kedekatan Zaini Abdullah dengan Hasan 

                                                 
4
 Tribunnews, Kemenangan Teras Miniatur Kebangsaan Indonesia 

(http://tribunnews.com/election/2010/06/07/cpi-kemenangan-teras-miniatur-kebangsaan-

Indonesia/) diakses tanggal 8 Juni 2014 pukul 2.46 PM 
5
 Nimusisntitute, Tasbih dan Golok (http://nimusinstitute.com/tasbih-dan-golok/) diakses tanggal 8  

Juni 2014 pukul 3.26 PM 
6
 Beritasore, Pilkada jadi „pertarungan‟ sesama Mantan GAM 

(http://beritasore.com/2012/01/2/pilkada-jadi-pertarungan-sesama-mantan-gam/) diakses tanggal  

8 Juni 2014 pukul 01.34 PM 
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Tiro
7
 yang dipercaya akan melanjutkan perjuangan GAM untuk 

mensejahterakan Rakyat Aceh, dan menerapkan nilai budaya Aceh dan 

Islam di semua sektor kehidupan masyarakat. 

4. Pilkada Sumatera Utara periode 2013-2018 dimenangkan oleh pasangan 

Gatot Pujo Nugroho (Suku Jawa) dan Teungku Erry Nuradi ( Minang-

Melayu), di Sumatera Utara terdapat suku Melayu, Jawa, Minang, batak, 

Cina, India dll. Namun di Sumatera Utara terdapat sebuah perkumpulan 

PUJAKESUMA (Putra Jawa Kelahiran Sumatera), yang mendata dan 

membuat sebuah kegiatan dan sangat berpengaruh pada masa pilkada.
8
 

5. Pilkada Sulawesi Tengah periode 2013-2018 dimenagkan oleh pasangan 

calon Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu‟mang. Keduanya 

mewakili etnis Bugis, Bone, Wajo, dll.
9
 

 

Kelima contoh diatas cukup untuk menggambarkan tranformasi dari 

nilai nilai primodial menjadi sebuah komoditas politik yang menjual di dalam 

kontestasi pemilu, sebagai proses memperoleh legitimasi dari penduduk 

setempat. Realitas tersebut memiliki implikasi terhadap peningkatan sentimen 

primodial didalam masyarakat. Pemilu kepala daerah maupun legislatif 

memberikan kesempatan pada kita untuk mengamati secara kongkrit 

keterkaitan antara etnis dengan perilaku memilih, dimana terdapat banyak 

kandidat yang maju berasal dari kelompok etnis dan agama tertentu, dan 

didukung oleh kelompok mayoritas etnis dan kemudian memenangkan 

kontestasi pemilu.  

Operasionalisasi nilai primodial menjadi komoditas politik hanya dapat 

dimainkan melalui roda pemerintahan, hal ini ditegaskan dengan bergesernya 

                                                 
7
 Wikipedia, Hasan Tiro adalah tokoh pendiri Gerakan Aceh Merdeka, dan merupakan keturunan 

ketiga dari Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman, yang merupakan Pahlawan Nasional dari 

Aceh (http://id.wikipedia.org/wiki/Hasan_di_Tiro/) diakses tanggal 8 juni 2014 pukul 1.43PM 
8
 Forumdetik, Kenal Lebih Dekat Dengan Gatot Pujo Nugroho dan Teungku Erry 

(http://forum.detik.com/kenal-lebih-dekatdengan-gatotpujo-nugroho-dan-teungku-erry-

t38240.htm/) diakses tanggal 8 Juni 2014 pukul 4.00 AM 
9
 Charkudo, Menakar Kualitas Demokrasi dan Sosialisasi Budaya Politik dalam Pilkada Sulawesi 

Selatan ( http://chaharkudo.blogspot.com/) diakses tanggal 8 Juni 2014 pukul 4.16 PM 
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sentralisasi menjadi desentralisasi. Pola ini berkaitan erat dengan keyakinan 

bahwa hanya putra daerah yang mampu memimpin sebuah kelompok 

masyarakat di dalam suatu wilayah, karena putra daerah mengenal dan 

mengerti kebutuhan dari daerahnya sendiri dan akankah baik jika menjadi 

tuan di atas tanah sendiri. 

Komodifikasi yang menjadi topik utama penulisan tesis ini adalah 

Lembaga Adat Dayak yang merupakan wadah menampung aspirasi penduduk 

lokal asli pulau Kalimantan yang mendiami wilayah Provinsi Kalimantan 

Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan 

Kalimantan Utara. Secara lebih terfokus penelitian ini ditujukan pada 

lembaga adat Dayak yang berada di Kalimantan Tengah, dimana masyarakat 

Dayak di wilayah ini sering dianggap sebagai suku yang termarginal
10

 

Di Kalimantan Tengah wacana terkait nilai kedaerahan ini mulai 

diterapkan semenjak tahun 2008, pada masa itu konteks pemberlakuan nilai 

adat sebatas pada pembuatan dan pengimplementasian regulasi yang terkait 

dengan hukum adat dan eksistensi lembaga adat
11

. Lembaga adat Dayak 

memiliki sebutan Dewan Adat Dayak memperoleh legitimasi atas 

keberadaannya hingga sekarang, sebagai lembaga yang mewakili masyarakat 

adat Dayak di dalam pemerintahan. Teriakan lantang putra asli daerah selalu 

                                                 
10

 Istilah ini muncul pada masa pemerintahan Suharto ketika melaksanakan politik investasi 

eksploitasi Hutan Kalimantan secara besar besaran sehingga memicu konflik antara masyarakat 

Dayak dengan pengusaha Hak Penguasaan Hutan. Dr. Siun SH, Memahami Latar Belakang dan 

Memperkokoh Eksistensi Masyarakat Adat Dayak. Dipresentasikan pada Sidang Majelis Adat 

Nasional tahun 2009. 
11

 Purnama Julia Utami, 2012, Masyarakat Adat Sebagai Inisiator Kebijakan( Studi Kasus Inisiasi 

dalam Formulasi Perda No 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat dan Pergub No 13 tahun 

2009 tentang Tanah adat dan hak-hak diatas tanah di Kalimantan Tengah), Skripsi: Universitas 

Brawijaya p.24 
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hadir dalam kontestasi perpolitikan lokal, hanya putra daerah yang pantas dan 

dipercaya mengamankan hak-hak istimewa di dalam komunitas lokalnya.  

Persoalan pokok dalam penulisan tesis ini adalah berkenaan dengan 

proses komodifikasi yang terjadi pada Lembaga Adat Dayak yang berada di 

Kalimantan Tengah, dimana peran serta masyarakat adat dalam proses 

pembuatan kebijakan diberikan cukup luas dan hal ini tentu saja sesuai 

dengan konvensi yang pertama kali menaruh perhatian pada nasib dan 

keberadaan masyarakat adat yaitu Convention of International Labour 

Organization Concerning Indigenous & Tribal Peoples in Independent 

Countries (ILO) (Konvensi Organisasi Perburuhan Sedunia Mengenai 

Masyarakat Adat dan Suku di Negara-Negara Merdeka). 

Pasal 7 ayat 1 Konvensi ILO No. 169 menyatakan bahwa : 

“Masyarakat hukum adat berhak untuk memutuskan prioritas mereka 

sendiri untuk proses pembangunan ketika proses tersebut mempengaruhi 

kehidupan, kepercayaan, institusi dan kesejahteraan rohani mereka serta 

tanah yang mereka diami, mereka gunakan dan untuk menjalankan 

kendali, sedapat mungkin terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan 

budaya mereka sendiri. Disamping itu, mereka berpartisipasi dalam 

perumusan, implementasi dan evaluasi rencana-rencana dan program-

program nasional maupun regional yang dapat membuat mereka secara 

langsung terkena dampaknya” 

 

Ketentuan ini menjelaskan bahwa dalam setiap proses pembangunan 

masyarakat adat berhak untuk memutuskan prioritas mereka dengan 

menggunakan upaya yang memungkinkan masyarakat setempat 

menggunakan haknya. Seiring berjalannya waktu, legalisasi internasional ini 

kemudian bertransformasi menjadi jauh lebih bermakna. Dimana terjadi 

pertukaran antara legitimasi simbol-simbol yang yang disepakati bersama 
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menjadi kebijakan yang bernilai sangat menguntungkan kelompok mayoritas 

di daerah tertentu. 

Kelompok etnis memiliki peran yang besar dalam membentuk sikap, 

persepsi dan orientasi seseorang. Dengan adanya rasa kesukuan dan 

kedaerahan dapat mempengaruhi dukungan atau loyalitas seseorang terhadap 

partai politik atau individu tertentu di dalam pemilihan umum. Terdapat 

kecenderungan alamiah dari elit untuk menggunakan faktor etnisitas ini 

sebagai sarana untuk memobilisasi massa.  

Kehendak untuk menampilkan putra daerah Kalimantan Tengah dirasa 

sangat emosional dan memicu peningkatan semangat primodialisme di dalam 

kontestasi politik di tingkat lokal, keinginan untuk memperoleh kekuasaan 

sangat besar dalam dinamika politik lokal di Kalimantan Tengah. Tidak 

mengherankan ketika kandidat terpilih pada setiap pemilu di Kalimantan 

Tengah merupakan anggota atau pengurus Dewan Adat Dayak. Penulis 

mengambil contoh pemilu sepanjang tahun 2013, pada pemilihan Walikota 

Palangkaraya Riban Satya memenangkan pemilu dengan membawa label 

ketua DAD Kota Palangkaraya dan pada pemilu Bupati Gunung Mas, Hambit 

Bintih juga memenangkan pemilu (secara angka) dengan membawa label 

Ketua DAD Kabupaten Gunung Mas. Bahkan aktor yang ingin maju di dalam 

kontestasi pemilu kepala daerah maupun legislatif wajib mengantongi ijin dari 

Dewan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah
12

. 

                                                 
12

 Deni Riswanda, 2013, Politik Identitas: Revitalisasi Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah di 

era Kompetisi Pemilukada Kota Palangka Raya, Tesis, Universitas Airlangga p.8 
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Konsep budaya yang berkembang di masyarakat dimunculkan melalui 

interaksi sosial yang berlangsung dari waktu ke waktu yang digunakan untuk 

melancarkan kepentingan baik itu kepentingan ekonomi ataupun politik. 

budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, 

sebagai pola hidup yang menyeluruh, budaya bersifat kompeks abstrak dan 

luas. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk menganalisa mengapa terjadi 

komodifikasi lembaga adat Dayak dalam kontestasi politik di Kalimantan 

Tengah, penulis mendapati kenyataan bahwa citra budaya bersifat memaksa 

dan pada akhirnya membekali anggota dari sebuah komunitas dengan perilaku 

yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis untuk memperoleh 

kerangka koheren dalam pengorganisasian aktifitas politik dalam proses 

memperoleh kekuasaan. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Adapun Rumusan masalah yang ingin diteliti berdasarkan latar belakang 

yang penulis uraikan diatas adalah: 

1. Bagaimana proses terjadinya komodifikasi lembaga adat dalam 

kontestasi politik di Kalimantan Tengah? 

2. Bagaimana implikasi dari terjadinya komodifikasi lembaga adat 

Dayak terhadap proses demokratisasi dalam kontestasi politik lokal 

yang terjadi di Kalimantan Tengah? 
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1.3. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah: 

1. Untuk memahami dan mengungkapkan fakta empirik terjadinya 

komodifikasi identitas Dayak yang terdapat di dalam Lembaga Adat 

Dayak di Kalimantan Tengah. 

2. Untuk mengetahui implikasi dari terjadinya komodifikasi identitas 

Dayak di dalam kelembagaan adat Dayak dalam kontestasi politik 

lokal di Kalimantan Tengah. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memperkaya 

pengembangan dan penguatan teori terkait pemahaman studi otonomi 

daerah yang dirasionalisasikan dengan penguatan pada nilai etnis dan 

diskursus komodifikasi lembaga adat, sehingga dapat berguna sebagai 

bahan perbandingan bagi peneliti lainnya khususnya yang 

berhubungan atau terkait komodifikasi lembaga adat sebagai 

instrumen penting dalam kontestasi pemilu. Penelitian ini juga 

diharapkan akan menghasilkan konsep-konsep yang baru terkait nilai 

politis di dalam konteks kebhinekaan Indonesia sebagai sumbangan 

dan pemikiran dalam pembangunan pendidikan politik regional 

maupun nasional.  
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan 

sumbangan pengetahuan di bidang ilmu politik yang dapat bermanfaat 

bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan 

komodifikasi lembaga adat sebagai sarana untuk memperoleh 

kekuasaan dengan cara menciptakan dan mempertahankan aliansi 

kelembagaan adat melalui perjuangan politik dan ideologi, sehingga 

proses dominasi dan mobilisasi suara akan berjalan jauh lebih mudah. 
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