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A. LATAR BELAKANG 

 

Menurut Alqadrie (2002, 2003) identifikasi etnis dan keagamaan pada kelompok 

etnis Dayak di Kalimantan Barat lebih menyeluruh atau melingkupi identitas budaya 

secara keseluruhan kelompok yang dicirikan pada unsur dan identitas budaya dari satu 

kelompok etnis. Ini berarti bahwa anggota kelompok etnis Dayak hanya mengidentifikasi 

diri dan komunitas berdasarkan afiliasi khususnya agama, yakni Kristen, terutama 

Katolik dan Protestan, bukan sebaliknya seperti terjadi pada tiga provinsi lainnya di 

pulau Kalimantan. 

Data BPS Kalimantan Barat tahun 2010, memberikan gambaran bahwa penduduk 

Kalimantan Barat didominasi oleh tiga etnis yakni Melayu yang berjumlah sekitar 40%, 

Dayak sekitar 41%, dan Tionghoa sekitar 11%. Sedangkan etnis Jawa, Madura, Bugis, 

Batak, dan lain-lain berjumlah sekitar 8%. Meskipun komposisi penduduknya seperti itu, 

namun sejarah telah mencatat bahwa Kalimantan Barat dapat ditengarai sebagai salah 

satu wilayah yang rawan konflik. Konflik sosial yang bersumber dari pluralitas 

masyarakat, di belahan bumi manapun, selalu mengikuti perjalanan sejarah sosial 

masyarakatnya, artinya, pluralitas yang kemudian menurunkan berbagai macam 

identitas sosial ternyata menjadi sumber konflik di kalangan masyarakat.  

Fenomena sosial semacam ini telah menarik minat Lewis A. Coser (1956), mung-

kin terinspirasi oleh Thomas Hobes yang berpendapat bahwa konflik merupakan 

tindakan alami manusia (state of nature), yang berkesimpulan bahwa konflik berfungsi 

untuk merangsang perubahan sosial dan perubahan budaya masyarakat, sehingga 

konflik merupakan hal yang wajar bagi setiap masyarakat yang sedang mengalami 

perubahan sosial dan kebudayaan. Pendapat Hobbes tersebut dapat pula ditafsirkan 

bahwa konflik berfungsi untuk memperkuat identitas. 

Dalam catatan sejarah, benih-benih konflik di Kalimantan Barat telah disebar oleh 

pemerintah kolonial Belanda. Belanda selalu “mengedepankan” etnik Melayu dan 

menganggap etnik Dayak inferior, masih terbelakang. Karena alasan tersebut, maka 
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dalam birokrasi di wilayah ini, semua jabatan pemerintahan yang strategis diberikan 

kepada kaum pribumi, diberikan kepada orang-orang dari etnik Melayu seperti 

“Demang”/ Kepala Distrik di jabat oleh orang Melayu. Kondisi ini berbekas di hati 

masyarakat Dayak, bahwa mereka dimarjinalkan. Di sisi lain, misionaris Katolik 

membuka sekolah-sekolah (di daerah pedalaman) di mana anak-anak dari etnik Dayak 

bisa sekolah. Bahkan, anak-anak Dayak yang berprestasi difasilitasi untuk melanjutkan 

pendidikan (di luar Kalimantan Barat) untuk menjadi guru ataupun perawat kesehatan.  

Elite politik Dayak, Muslim dan China sekarang menguat di Kalimantan Barat, 

dimana pada dekade 50-an, kebanyakan berlatar belakang pendidikan guru seperti 

Oevaang Oeray, A. Djelani, C. Palaunsoeka, dan lain-lain. “Kosongnya” kekuasaan Melayu 

pada akhir dekade 40-an sebagai akibat pembantaian elite birokrasi (yang kebanyakan 

diisi orang Melayu), ikut mendorong tampilnya etnik Dayak ke panggung politik. 

Sekembalinya pemerintahan Belanda (NICA) ke Kalimantan Barat misalnya, melalui 

Keputusan Letnan Gubernur Jenderal (Dr.H.J. Van Mook) tanggal 30 September 1946, 

dibentuk Dewan Borneo Barat (West Boreneo Raad ) yang beranggotakan 40 orang dan 

diketuai oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Seluruh orang anggota Dewan tersebut 

terdiri atas 15 orang kepala Swapraja, 8 orang mewakili masyarakat Belanda, 4 orang 

mewakili masyarakat Cina, dan 13 orang mewakili masyarakat Indonesia (di antaranya 6 

orang dari etnik Dayak, salah satunya adalah J.C. Oevaang Oeray) (Tilburg, 1984: 62-65).  

Munculnya etnik Dayak dalam panggung politik dan birokrasi di Kalimantan  

Barat terlihat jelas sesudah kemerdekaan (era 50-an). Ini dikuatkan oleh dibentuknya 

Partai Dayak, kemudian tampilnya Oevaang Oeray sebagai Gubernur (1961-1966). 

Namun, peran politik tersebut ‘tenggelam’ di era Orde Baru. Era ini sebagai era ‘surutnya’ 

peran etnik Dayak dalam politik dan pemerintahan. Berawal dari sini, digalakkan kembali 

“masa kuliah yang panjang” bagi etnik Dayak, di mana konsep identitas Dayak 

dimatangkan dan nantinya digunakan untuk “melawan” hegemoni Melayu (Davidson, 

2003). 
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Kaitan antara budaya, konflik, dan identitas telah dikemukakan oleh Syarif 

Ibrahim Alqadrie (2008). Alqadrie mengemukakan bahwa identitas budaya, identifikasi 

etnis, dan keagamaan tertentu serta kesadaran etnis merupakan penyebab terjadinya 

konflik kekerasan etnis di Kalimantan Barat. Secara kultural,  kekerasan tersebut telah 

terjadi secara ajeg dalam kurun waktu setiap 30 tahunan sekali, sejak 1900-an. Oleh 

karena itu, Alqadrie memprediksi akan terjadi lagi kekerasan besar di Kalimantan Barat 

pada tahun 2020. Sedangkan budaya, menurut Alqadrie, merupakan sesuatu yang 

dinamis, memberi jiwa, dan semangat kepada masyarakatnya. Selain itu, ia juga 

membentuk dan sebagai ciri dari identitas kelompok etnis atau bangsa seseorang. 

Budaya mendasari keberadaan suatu kelompok etnis sehingga identitas etnis suatu 

kelompok etnis ditentukan berdasarkan identitas budayanya.  

Sejak reformasi 1998, titik berat penyelenggaraan pemerintahan bergeser dari 

pusat ke daerah. Pergeseran ini diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dan UU No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah beserta peraturan organisasinya. Peraturan Pemerintah Nomor 

38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat 

dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota mempertegas per-

geseran ini. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, daerah kabupaten/kota 

mendapat kewenangan yang sangat besar (Nurcholish, 2009: V). Dengan adanya otonomi 

daerah, menurut hemat peneliti, juga berpengaruh terhadap menguatnya identitas Dayak 

di Kalimantan Barat. Dampak otonomi daerah dalam bentuk pendekatan pemerintah 

kepada masyarakat melahirkan kecenderungan baru di daerah yakni pemekaran 

wilayah. Dalam konteks Kalimantan Barat, ini membuka peluang terhadap orang Dayak 

untuk menduduki berbagai jabatan struktural. Jika benar demikian, maka telah terjadi 

penguatan identitas di kalangan etnis Dayak.  

Berdasarkan paparan di atas, secara terperinci, penelitian tentang “Kebangkitan 

Identitas Politik di Kalimantan Barat Pasca Pilkada 2018 Jelang Pilpres 2019”,  penting 

dan mendesak untuk dilakukan. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, 
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sebelum otonomi daerah, sebagian orang Dayak malu mengidentifikasi diri sebagai orang 

Dayak. Ini dibuktikan oleh banyaknya orang Dayak yang menggunakan nama Jawa 

seperti Suparyono, Supandi, Sudirman, dan Endang atau menggunakan nama-nama 

Batak seperti Nasution, Sitanggang, dan lain-lain. Pada beberapa tempat di Kalimantan 

Barat, juga menggunakan nama sebagaimana nama daerah yang ada di Jawa seperti 

Salatiga, Gresik, dan Purwodadi. Nama daerah Sumatera juga digunakan untuk menamai 

suatu daerah misalnya Binjai. Penggunaan nama terhadap individu maupun tempat 

menunjukkan bahwa mereka malu mengakui diri sebagai orang Dayak dan merasa 

bangga bila dianggap sebagai orang Jawa atau Sumatra. Keadaan demikian berubah 

secara drastis pada saat otonomi daerah di mana identitas Dayak mengalami penguatan 

dalam berbagai bentuknya.  

Kedua, setelah otonomi daerah diberlakukan, identitas Dayak mengalami pe-

nguatan yang sangat signifikan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya elite politik 

daerah yang berasal dari etnis Dayak. Dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan 

Barat misalnya, bupati/wakil bupati yang berasal dari suku Dayak meliputi bupati dan 

wakil bupati Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten 

Sekadau, bupati Kabupaten Sintang, wakil bupati Kabupaten Ketapang, wakil bupati 

Kabupaten Kapuas Hulu, Bupati Melawi (almarhum). Bahkan, Gubernur Kalimantan 

Barat adalah beretnis Dayak. Demikian juga, para kepala dinas dan anggota DPRD 

kebanyakan berasal dari etnis Dayak.  

Ketiga, setelah otonomi daerah, identitas/dinamika budaya semakin beragam. 

Sebelum otonomi daerah, hanya dikenal satu budaya yakni budaya Dayak. Sebaliknya, 

setelah otonomi terjadi difusi identitas, misalnya, dulu orang Dayak yang beragama Islam 

tidak berani mengatakan bahwa dirinya Dayak. Setelah otonomi daerah, mereka dengan 

bangganya mengatakan bahwa “saya Dayak Muslim”.  

Keempat, adanya akomodasi budaya lokal dalam kehidupan beragama, utamanya 

dalam agama Katolik, banyak masyarakat Dayak yang beragama Katolik menggunakan 

simbol-simbol budaya lokal seperti dimasukkannya tari-tarian Dayak (tarian 
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persembahan) dan penggunaan gemelan Dayak pada pelaksanaan Misa Kudus. Pada 

peringatan 7 hari, 40 hari, 100 hari orang meninggal, orang Dayak juga menggunakan 

sesaji pada saat berdoa secara Katolik.  

Kelima, adanya persamaan mitos penciptaan versi orang Dayak dengan kisah 

penciptaan dalam Injil. Ini menunjukkan adanya dialektika antara agama dan budaya 

lokal. Demikian juga, penggunaan anggur dalam Misa Kudus dan penggunaan tuak dalam 

pesta-pesta Dayak menunjukkan adanya dialektika antara agama Katolik dan budaya 

lokal.   Sementara Agama yang diakui oleh pemerintah (Katolik) berjalan sebagaimana 

adanya, “agama asli” yang dianut oleh orang Dayak juga berjalan beriringan dengan 

agama Katolik.  

Keenam, pada akhir tahun 1996 hingga awal 1997 terjadi pertikaian yang sangat 

hebat antara suku Dayak dengan suku Madura di Kabupaten Sambas. Pertikaian yang 

menurut bahasa setempat disebut “perang” meluas ke berbagai daerah seperti 

Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Pontianak. Pada tahun 1999, terjadi pertikaian yang 

sangat hebat antara suku Madura dan suku Melayu di Kabupaten Sambas. Pada tahun 

2000, terjadi pertikaian antara suku Madura dan suku Melayu di Kota Pontianak. 

Menurut catatan yang ada, selama 47 tahun telah terjadi sebanyak 11 kali pertikaian 

(“perang”) di Kalimantan Barat. Dari data tersebut terlihat bahwa dengan menguatnya 

identitas justru berpotensi munculnya konflik antar-suku.  

Kali ini Kalimantan barat hendak melaksakan Pilkada tahun 2018 dengan pasangan Calon 

yang cukup variatif, Melayu, China dan Dayak yang merupakan tiga etnis terbesar di 

Kalimantan Barat.  

 


