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Abstrak 

 
Provinsi Kalimantan Utara merupakan Provinsi terbaru dengan urutan ke 34 di 
Indonesia. Dengan usia yang masih muda dibanding provinsi lain di Indonesia, 
maka otonomi daerah perlu ditegakkan guna terimplementasinya dari undang- 
undang nomor 23 tahun 2014. Pemilukada Serentak Nasional tahun 2015 
merupakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak berdasarkan UU No. 
8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang. Pada pasal 3 ayat 1 
disebutkan bahwa “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali di seluruh 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” maka dari itu permasalahan yang 
diangkat dalam penelitian ini adalah keterlibatan suku dayak dalam konflik politik 
pemilukada Kalimantan  Utara tahun 2015. Metode penelitian  yang digunakan 
dalam  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan 
jenis penelitian deskriptif yakni supaya penjelasan yang dipaparkan dalam tulisan 
ini tersampaikan dengan baik dan mudah dimengerti oleh pembaca. Adapun 
sumber data dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer dan sumber data 
skunder.   Lokasi   penelitian   dilakukan   pada   KPU   Kalimantan   Utara   Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa konflik politik pemilukada yang terjadi di 
Kalimantan Utara pada tahun 2015 silam merupakan kekalahan dari pasangan 
calon Jusuf SK-Marthin Billah, sehingga pasangan calon Jusuf SK-Marthin Billah 
menuntut  untuk  pemungutan  suara  ulang,  karena  adanya  dugaan  terhadap 
pasangan  calon  yang  menang  Irianto  –  Udin  terkait  mobilisasi  aparatur  sipil 
negara serta adanya praktik politik uang. Dari temuan di lapangan dapat 
disimpulkan bahwasanya konflik politik pemilukada yang terjadi di Kalimantan 
Utara pada tahun 2015 silam yakni bukan murni dari keterlibatan organisasi suku 
dayak, melainkan kepentingan politik. Hal ini merujuk pada pasangan calon Jusuf 
SK – Marthin Billah yang notabenenya berasal dari suku dayak, sehingga 
menggerakkan massa melalui power yang ada. 

 
Kata Kunci : Konflik Politik Pemilukada, Suku Dayak 
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Abstrack 
 

Ibnul Kautsar, 2018, 201310050311010, University of Muhammadiyah Malang, 
Faculty of Social Science and Politic Science, Departement of Public 
Administration, The Ethnicity Dynamics and Political Conflict in The Election of 
Majors Chief in Regional (Study of Dayak Ethnic Involvement in the Election 
Conflict in North Borneo Province): Advisor I: Salahudin, S.IP, M.Si, M.PA. 
Advisor II: Drs. Krishno Hadi, MA. The Province of North Borneo is the newest 
Province with the continuity 34 in Indonesia. With a young age compared to the 
others of Provinces in Indonesia the regional autonomy needs to be enforced to 
implement it from the regulations no. 23 of 2014. The Election of Majors Chief in 
National Region 2015 is a regional chief election conducted simultancously based 
on the regulations no. 8 of 2015 on amandement of regulations no. 1 in 2015 
which is the Stipulation of Governement Regulation in Lieu of regulations no. 1 in 
2014 on the Election of Governors, Regents, and Majors to be become the act. In 
arcticle 3, paragraph 1 stated that “election are held every 5 years throughout the 
territory of the Unitary State of Republic Indonesia” hence the issue raised in this 
research is the involvement of Dayak ethnic in the political conflict in North 
Borneo  election  2015.  Based  that  matter,  this  research  use  data  analysis 
techniques of qualitative and descriptive method to easily describe and explain to 
the reader. As for the qualitative data analysis use the source of data primer and 
secunder, also location in this research locate in the Office of the General Election 
North Borneo. The result on this research shows the conflict politic in the election 
of majors chief in regional North Borneo 2015 was a lost from the candidate Jusuf 
SK-Marthin Billah, so the pairs of candidate Jusuf SK-Marthin Billah demanded 
for re-election because of the allegations of the winning candidate pair Iranto- 
Udin related to mobilization of state civil apparatus and the existence of money 
politic practice. Based on the field, it can be concluded that the political in the 
election of North Borneo in 2015 that is not purely from the involvement of 
Dayak ethnic organizations, but as political interest. This referes to the candidate 
parif of Jusuf SK-Marthin Billah who came from the Dayak ethnic, thus moving 
the masses through the existing power. 

 
Keywords: Conflict Politic, Election, Dayak Ethnic 
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A.  Pendahuluan 

Pemilukada Serentak Nasional tahun 2015 merupakan pemilihan kepala daerah 

yang dilakukan serentak berdasarkan UU No. 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU 

No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah   Pengganti  UU  No.  1   

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang 

Undang. Pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) 

Tahun sekali di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan pada pasal 

201 ayat 1 disebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang 

masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan Juni tahun 

2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015”. 

Menjadi menarik untuk melihat penyelenggaraan pemilukada Gubernur dan Wakil 

Gubernur pertama kalinya di provinsi termuda Indonesia saat ini. Terdapat dua pasangan 

calon yang bertarung pada pemilihan umum kepala daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang pertama yaitu Irianto Lambrie dan 

Udin Hianggio yang berlatar belakang suku banjar dan suku bugis   dan   diusung   oleh   

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai   

Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Golongan 

Karya (GOLKAR), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan untuk 

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang kedua yaitu Jusuf SK dan 

Marthin Billa yang berlatar belakang suku tamil dan suku dayak yang diusung oleh Partai 

Hati Nurani Rakyat (HANURA), partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Keadilan 

dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).  

Kalimantan Utara sebagai provinsi paling bungsu di Indonesia yang dimana 

Pemilihan Umum Kepala Daerah hanya memiliki dua pasangan calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur yang mendaftarkan diri untuk mengikuti  Pemilihan  Umum  Kepala  

Daerah  yang  telah  terselenggara pada tahun 2015. Berawal dari hanya dua pasangan 

calon berarti persaingan pun semakin sengit yang mana dua pasangan calon ini memiliki 

latar belakang suku yang beragam dan sama-sama memiliki kekuatan sosial politik. 

Pada  saat  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  berlangsung  dan sampai  pada  

hasil  penghitungan  suara  yang  dimana  pasangan  calon Irianto Lambrie dan Udin 

Hianggio sebagai pemenang pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk 

periode 2016-2021. Pasangan calon ini  mengungguli  6%  suara  di  banding  dengan  
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pasangan  calon  lawan (https://quick-count-pilkada.blogspot.co.id/2015/12/hasil-quick-

count- pilkada-seluruh.html). 

Jusuf SK dan Martin Billa adalah orang yang memperjuangkan sejak dulu sebelum 

sampai setelah terbentuknya provinsi Kalimantan Utara. Akar konflik yang melibatkan 

suku dalam pemilukada kali ini berawal dari hasil penghitungan suara yang dimana kubu 

Jusuf SK dan Martin Billa tidak terima dengan kekalahan mereka dan menggerakkan 

massa untuk melakukan unjuk rasa. Martin Billa yang memiliki latar belakang suku 

dayak dan sebagai putra daerah merasa kecewa dengan hasil penghitungan yang telah 

dilakukan oleh KPU sehingga menggerakkan sekian banyak massa untuk menjatuhkan 

lawan dari pasangan  calon  kepala  daerah.  Martin  Billa  yang  sempat  menduduki 

ketua lembaga adat suku dayak dan sehingga dengan mudah mengumpulkan dan 

menggerakkan massa untuk melakukan unjuk rasa. Maka merupakan sebuah 

pemandangan umum jika tokoh masyarakat selalu dilibatkan dalam memobilisasi massa 

untuk mendukung kemenangan seorang calon kepala daerah (ROMADHAN, A. A. 

(2011). BUDAYA DAN PERILAKU POLITIK (Pengaruh FigurBhuppaâ€™, 

Bhabbhuâ€™, Ghuru dan Rato Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Pada Pilkada 

tahun 2008 di Kabupaten Pamekasan) (Doctoral dissertation, University of 

Muhammadiyah Malang). 

Semula unjuk rasa berlangsung tertib, tapi berubah menjadi aksi saling dorong 

dengan personel kepolisian yang mengamankan demo. Ratusan personel kepolisian 

kewalahan membendung massa ini kendati sudah  dibantu  dengan  siraman  air  dari  

mobil water canon. Sebagian massa kemudian membakar aula Kantor Gubernur 

Kalimantan Utara dan dua mobil dinas yang terparkir di halaman gedung. 

Kapolres Bulungan dan Bawaslu Kalimantan Utara berhasil menenangkan amuk 

massa dengan berjanji akan mengusut adanya tuduhan pelanggaran pilkada sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Penasihat hukum Jusuf SK-Marthin Billa, Yupen Hadi,  

menyebutkan perihal tuduhan politik uang dalam pemungutan  suara pilkada Kalimantan 

Utara. Pembagian uang senilai Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu terjadi di seluruh wilayah 

Kalimantan Utara guna memenangkan perolehan suara salah satu pasangan calon. 

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menetapkan calon Wakil Gubernur 

Kalimantan Utara Marthin Billa sebagai tersangka perusakan. Ia dituduh mendalangi 

pembakaran kantor gubernur serta perusakan tiga mobil  dinas  Provinsi  Kalimantan  

Utara.  Kasus  pembakaran  kantor gubernur itu diduga buntut konflik pilkada. 
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Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Timur memeriksa 

mantan anggota DPR  dan  Bupati  Malinau  itu  sejak  pagi  hingga  sore  hari  ini.  

Polisi menahan  31  orang   yang  diduga  terlibat  dalam  pembakaran  serta 

perusakan aset negara di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Massa pendukung  

pasangan  Jusuf  SK-Marthin  Billa  diduga  membakar  aula. Ratusan massa 

mengenakan baju adat sejak pagi berkumpul di Kantor Gubernur  Kalimantan  Utara  

dipimpin  Martin  Puto.  Massa  bersenjata tajam ini berorasi menuntut digugurkannya 

pasangan Irianto Lambrie-Udin Hianggio atas tuduhan politik uang dalam  pemungutan  

suara pilkada Provinsi Kalimantan Utara pada 9 Desember lalu. 

(https://m.tempo.co/read/news/2015/12/23/078730233/bakal-calon-wagub-kalimantan-

utara-tersangka-perusak-kantor-gubernur). 

Secara   sosiologis,   hal   ini   wajar   karena   dalam   masyarakat majemuk seperti 

di Indonesia yang memiliki multi suku, multi ras dan multi agama sangat mungkin 

konflik yang terjadi selalu bersinggungan dengan unsur-unsur suku agama dan ras 

(Kamil, M. (2018). Cultural Tolerance, Diversity and Pluralism: The Recognition of 

Yogyakarta as The City of Tolerance. Journal of Local Government Issues, 1(1), 23-36.). 

Seperti pemilukada yang terjadi di DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 

kalah dalam pemilihan kepala daerah karena dituduh menistakan agama. Dalam kasus 

seperti ini ternyata etnisitas masih kental dan sering dijadikan senjata untuk mendapatkan 

kekuasaan oleh beberapa orang dan di beberapa daerah seperti Kalimantan Utara juga 

mengalami konflik yang berkaitan dengan etnisitas (SIHIDI, I. T., Karim, R. A. G., & IP, 

S. (2017). EKSPRESI VOLUNTERSISME POLITIK Studi Teman Ahok DI Pilkada DKI 

Jakarta 2017 (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada). 

Secara teoritis, menurut Taman dan Burgess (1921) konflik sebagai bentuk  yang 

berbeda dari kompetisi atau persaingan. Mereka menulis,   keduanya   merupakan   

bentuk   interaksi,   kompetisi   atau persaingan adalah perjuangan antara individu atau 

kelompok individu yang dilakukan tanpa melalui kontak dan komunikasi. Di lain pihak 

konflik ialah sebuah perlombaan dimana terjadi kontak sebagai kondisi yang sangat 

diperlukan. 

Menurut Gillin (1948) konflik ialah proses sosial yang dimana individu atau 

kelompok mencapai tujuan mereka secara langsung menantang pihak lain dengan cara 

kekerasan atau ancaman kekerasan, singkatnya dapat dikatakan bahwa konflik mengacu 

pada perjuangan di antara pihak yang bersaingan, berusaha untuk mencapai, tujuan 
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berusaha untuk menghilangkan lawan dengan membuat pihak lain tidak berdaya. 

Menurut A.W (1956) konflik didefinisikan sebagai upaya yang disengaja untuk 

melawan atau memaksa kehendak lain atau orang lain. Sebagai sebuah proses, konflik 

ialah kebalikan dari kerjasama dimana usaha senagaja dilakukan untuk menggagalkan 

kehendak orang lain. 

Menurut Lacey (2003) konflik sebagai “a fight, a collision, a struggle, a contest, 

opposition of interest, opinion or purposes, mental strife, agony” suatu pertarungan 

benturan, pergulatan, pertentangan kepentingan-kepentngan, opini-opini atau tujuan-

tujuan, pergulatan mental,   penderitaan   batin”.   Konflik   memang   melekat   erat   

dalam dinamika kehidupan, sehingga manusia dituntut selalu berjuang dengan konflik. 

Selain beberapa teori yang dijelaskan penulis, penulis juga diperkuat dengan 

beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Konflik Politik dalam Pemilukada 

di Provinsi Kalimantan Utara. 

Nurlimah (2011) menyatakan bahwa terdapat konstruksi konflik antar pasangan 

capres-cawapres   peserta Pemilihan Presiden RI, tahun 2009 pada pemberitaan Harian 

Umum Pikiran Rakyat. Terlihat dari pemuatan  komentar  atau  ucapan  dari  masing-

masing  capres-cawapres atau pihak lain (tim sukses, anggota partai pendukung masing-

masing kandidat) yang memprovokasi, menyudutkan posisi, dan merendahkan 

kredibilitas,   yang  menggambarkan   kelemahan   capres-cawapres   lain dalam aspek 

manajemen pemerintahan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), 

penegakkan hukum, dan pemulihan ekonomi. 

Abbas  (2011)  menyimpulkan  walaupun  eksistensi,  pengakuan, dan keberadaan 

suatu elit, sangat bergantung pada massa, namun secara nyata posisi elit adalah sesuatu 

yang selalu berada di atas massa dan dominan lebih cenderung mempengaruhi massa. Ini 

dikarenakan elit memiliki sejumlah sumber daya, terutama materi dan  sejumlah 

akses pembuatan kebijakan, yang sangat jarang dan mungkin saja tidak dimiliki oleh 

massa. Eksistensi elit lokal yang ada di Maluku Utara, selain karena adanya dukungan 

dari massa disekitar mereka, juga didukung dengan adanya  arena  kontestasi  untuk  

menegaskan  kapasitas  dan  pengaruh mereka terhadap massa. 

Putra (2009) mengungkapkan pertama, peran negara dalam proses resolusi  konflik  

pada  penetapan  hasil  Pilkada  di  Kabupaten  Gianyar dapat dikatakan baik. Dengan 

menggunakan pendekatan nonformal, negara mampu mengelola dan memanfaatkan 

semua pihak untuk dilibatkan secara bersama-sama dalam proses penyelesaian yang 
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terjadi, sehingga perdamaian akan semakin mudah tercapai. Sedangkan yang kedua, 

langkah formal yang dilakukan di Buleleng mengakibatkan peran negara dalam proses 

penyelesaian konflik dapat dikatakan kurang baik, karena  negara  sendiri  tidak  

mampu  menghindari  serangkaian  tindak kekerasan dalam jangka pendek proses 

penyelesaiannya. 

Dharmawan (2006) menunjukkan konflik sosial yang berlangsung di Indonesia 

terutama di Kalimantan Barat, berdimensi sangat luas. Konflik berlangsung terutama di 

ruang masyarakat sipil yang melibatkan kelompok-kelompok sosial dengan identitas 

sosial-budaya tertentu (antar ethnic-group dan antar pemeluk berbeda agama). 

Melihat kondisi Indonesia saat ini di dalam pemilihan kepala daerah, sering 

menimbulkan konflik baik secara politik, sosial, budaya, dan  agama.  Seperti  yang  telah  

terjadi  di  Pemilihan  Kepala  Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dimana dalam kasus 

ini dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memiliki latar belakang etnis 

yang berbeda-beda dan kekuatan politik yang hampir sama kuat sehingga menyebabkan 

konflik dengan berlandaskan suku dan keinginan yang sangat kuat dalam mencapai 

kekuasaan. 
 
B.  Metode Penelitian 
 

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau 

memperoleh data yang diperlukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang lebih 

menekankan pada penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang yang diamati. 
 
C.  Pembahasan 
 

Dinamika yang sering terjadi di Indonesia tidak lepas dengan yang namanya 

konflik, saat ini konflik menjadi sebuah polemik yang berada di lingkungan makhluk 

sosial baik itu konflik antar suku, ras, etnis dan juga agama, konflik tersebut biasanya 

dilatar belakangi perbedaan-perbedaan dalam suatu interaksi yang menjadi ciri fisik, 

kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. hal ini 

memberikan konkrit nyata bahwasanya konflik itu ada karena kepentingan-

kepentingan baik satu dan yang lainnya sehingga mempertahankan argumen dari pihak- 

pihak yang terkait dalam konflik. 

Kalimanatan Utara adalah salah satu wilayah provinsi termuda di Indonesia yang 
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mantan Utara 

terletak di bagian utara pulau Kalimantan. Dengan usia yang dibilang masih belia ini, 

maka pemerintah daerah dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat guna 

berlangsungnya kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan Utara. 

Dengan otonomi daerah  baru  yang berada di pulau Kalimantan maka sesuai 

pengertian Otonomi Daerah yang berada pada Undang Undang nomor 23 tahun 2014, 

maka otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri  Urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan 

Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka  

diselenggarakannya  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur selaku pemimpin 

pemerintahan di daerah Kalimantan Utara. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Kalimantan Utara untuk periode 2016-2021 menuai konflik yang tidak sedikit 

membawa masa terlibat dalam konflik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Kalimantan Utara. 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1 Demo dari Pihak-Pihak Yang 
Terlibat 

li   
 

Dari dokumentasi foto tersebut, bahwasanya permasalahan yang terjadi  ialah  

aksi  demo  yang digelar oleh  gerakan  masyarakat  peduli pilkada  Kalimantan  Utara.  

Dari  foto  tersebut  dapat  kita  lihat  bahwa atribut yang dipakai oleh pelaku demo 

anarkis lengkap dengan menggunakan atribut suku dayak sebagai bukti pendukung dari 

pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang kalah, yang dimana 



9  

kekalahan Jusuf SK dan Martin Billa sebagai calon Gubernur Provinsi Kalimantan Utara 

tahun 2015. Aksi demo tersebut yang mengatas namakan  gerakan  masyarakat  peduli  

pilkada  kaltara  2015  berakhir dengan aksi anarkis, aksi demo tersebut yang didominasi 

dari suku dayak lengkap dengan atribut menunjukkan suku dayak hadir serta mendukung 

Jusuf SK dan Marthin Billa sebagai putera daerah yang berasal dari suku dayak juga. 

Sehingga munculnya demo yang mengakibatkan kerusakan beberapa fasilitas di kantor 

Gubernur Kalimantan Utara akibat dari anarkisnya pendukung dari Jusuf SK dan Martin 

Billa. 

Bertarung dalam merebutkan kursi kepala daerah ada yang kalah dan ada yang 

menang, hal ini terjadi saat pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara, dimana pasangan 

calon Jusuf SK dan Marthin Billa kalah dalam pemilukada, hal ini memicu konflik yang 

terjadi, dengan tuduhan  pada  pasangan  calon  yang  menang  Irianto  Lambrie-Udin 

Hianggio, menggunkan mobilisasi politik serta money politik dalam memenangkan suara 

di pemilukada. Sehingga para pendukung dari Jusuf SK dan Marthin Billa memita untuk 

pembatan rekapitulasi hasil suara. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pemilukada Kalimantan Utara terjadi 

antara satu orang atau dua orang bahkan lebih. Pada konflik pemilukada yang terjadi di 

Kalimantan Utara Etnisitas di Kalimantan Utara masih sangat eksis dalam hal terkait 

daerahnya, maka salah satu etnis dari suku dayak ikut dalam mendukung Jusuf SK dan 

Marthin Billa. Akan tetapi hal ini bukan didasari dari kepala suku, melainkan kesadaran 

dari solidaritas suku dayak untuk mendukung Jusuf SK dan Marthin Billa yang berasal 

dari suku dayak, namun tidak menuntut kemungkinan suku- suku lain juga ikut 

mendukung Jusuf SK dan Marthin Billa. 

Bentuk-bentuk dari etnisitas dan konflik politik yang berada di Kalimantan Utara 

pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berupa dukungan penuh dari masyarakat 

yang berdominan khusus dari suku dayak  yang  tergabung  dalam  gerakan  masyarakat  

peduli  Kalimantan Utara 2015. Terdapat faktor-faktor yang menjadi pemicu konflik di 

Pemilihan Gubernur Kalimantan Utara yaitu: perbedaan pendapat, ekspresi etnisitas 

biasanya terdapat dukungan dari berbagai macam etnis tertentu   yang  dimana  etnis  

tersebut  memberikan  dukungan  penuh terhadap pasangan calon yang kalah yaitu 

Jusuf SK dan Marthin Billa, eksistensi etnisitas yaitu masih kental dengan adat serta 

budaya yang dimiliki yang berada di Kalimantan Utara dan terbukti bahwa konflik 

yang terjadi tidak melibatkan antar suku tetapi terlihat jelas masyarakat yang  berdemo  
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menggunakan  artribut  dayak  yang  dimana  salah  satu paslon  berasal  dari  suku  

dayak.  Dan  bentuk-  bentuk  kekerasan  yang terjadi di Kalimantan Utara yakni 

rusaknya mobil dinas pemerintah setempat, membakar mobil milik aparatur sipil negara, 

serta membakar aula kantor gubernur. 

Konflik yang terjadi di Kalimantan Utara tidak serta-merta hadir namun ada   

permasalahan didalamnya. Konflik yang terjadi di Kalimantan Utara merupakan konflik 

yang pertama bagi provinsi yang baru di Indonesia tersebut, sebab adanya perebutan 

kekuasaan menjadi bagian dari pembentukan otonomi daerah. Sumber konflik yang 

terjadi di Kalimantan Utara berawal dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah pada tahun  

2015, dalam hasil akhir yang terjadi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Kalimantan Utara dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 2  yaitu Irianto lambrie-

Udin Hiangio dengan mengungguli enam persen suara dibandingkan dengan pasangan 

calon. Pasangan calon yang kalah melakukan aksi demo dan membawa massa agar 

melakukan penghitungan ulang. Dikarenakan dugaan pasangan Irianto dan Udin 

menggunakan money politik dan juga mobilisasi PNS untuk memenangkan perolehan 

suara sebagai Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

Relasi terjadinya konflik Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 

yang mana awal terjadinya dari pemilihan kepala daerah provinsi. KPU dan Bawaslu 

sebagai pelaksana dalam pemilihan kepala daerah, Irianto Lambrie dan Udin Hianggio 

serta Jusuf SK dan Martin Billa sebagai pasangan calon kepala daerah Provisi 

Kalimantan Utara 2016-2021. Sebagai perlombaan ajang dalam memenangkan kursi 

kepala daerah maka ada yang kalah dan juga ada yang menang, terkait pemilihan kepala 

daerah tersebut pasngan calon Jusuf SK dan Matin Billah kalah dalam memenangkan 

kursi sebagai kepala daerah provinsi Kalimantan Utara, sehingga pasangan calon tersebut 

melakukan aksi demo yang membawa massa untuk dilakukan perhitungan  ulang,  

dikarenakan  ada  tuduhan  bahwasanya  pasangan Irianto dan Udin menggunakan money 

politik dan juga mobilisasi PNS dalam memenangkan perolehan suara sebagai kepala 

daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

Aksi demo dari massa pasangan Jusuf SK dan Martin Billa yang menuntut adanya 

pemilihan ulang melakukan aksi demo anarkis di kantor gubernur provinsi Kalimantan 

Utara, sehingga mobil dinas yang terparkir di halaman kantor gubernur serta fasilitas 

lainnya rusak dan terbakar oleh amukan massa yang tidak bisa diatasi oleh pihak 

keamanan, sehingga terjadi bentrokan yang mengakibatkan rusaknya fasilitas-fasilitas 
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yang ada di kantor gubernur provinsi Kalimantan Utara. Setelah terjadinya demo yang 

anarkis tersebut pihak Forkompinda serta P.J Gubernur melakukan rapat terkait konflik 

dalam pemilihan kepala daerah provinsi kalimantan utara. 

Setelah  diadakan  rapat  oleh pihak  Forkompinda dan  juga P.J. Gubernur, 

pasangan calon yang kalah diarahkan untuk menggugat tuntutan tersebut kepada 

Mahkamah Konstitusi, akan tetapi dari pihak Mahkamah Konstitusi menolak gugatan 

tersebut, karena gugatan tersebut tidak memenuhi legal standing untuk dilakukan proses 

yang sesuai. Karena sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang 

pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Pasal 158 ayat 1 

“peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat mengajukan permohonan 

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan bahwa selisih 

perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari 

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. 

\Dalam hal ini, perlu adanya peran dari pihak penyelenggara ataupun  pemerintah  

memberikan  bekal  terhadap  masyarakat  supaya melek politik dalam memilih kepala 

daerah sesuai dengan hati nurani demi terwujudnya kepala daerah yang bisa memipin 

Kalimantan Utara untuk membangun daerah serta mengembangkan perekonomian daerah 

guna mensejahterakan masyarakat. 

Tabel   4.1   Rincian   Jumlah   Perolehan   Suara   Pasangan   Calon 
 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Guernur Provinsi Kalimantan Utara 
 

9 Desember 2015 
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MM 
Dr.    Ir.    H.    Irianto 

Lambrie, MM 

dan H. Udin Hianggio 

32.149 54.3 

4 
44.025 55.0 

3 
14.074 39.8 

3 
47.574 56.0 

6 
5.770 50. 

57 

Jumlah     Sah     Suara 

Calon 
59.167 100 80.009 100 35.335 100 84.856 100 11.409 100 

 Sumber Data : DC1-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara 
 

Sesuai dengan data yang di peroleh diatas, memang benar bahwasanya Irianto – 

Udin mengungguli dengan presentase 6 % dari Jusuf KS – Martin Billa, hal ini ada 

kemugkinan besar bahwasanya masyarakat lebih menilai Irianto – Udin dengan sudut 

pandang lain yang bisa  memberikan  kontribusi  bagi  Kalimantan  Utara  selama  

menjabat nanti, dari pada Jusuf SK- Martin Billa yang hanya notabenya sebagai putera 

daerah Kalimantan Utara. Penulis juga melihat bahwasanya untuk menjadikan Indonesia 

yang lebih baik dan berbenah lagi dibutuhkan orang-orang  yang  serius  dan  kredibiltas  

yang tinggi  serta  cerdas  dan bijaksana, saat ini tidak hanya dengan putera daerah  

saja yang harus membeikan kontribusi, melainkan butuh orang lain yang dikira mampu 

untuk menjadikan daerah Kalimantan Utara lebih baik untuk perubahan guna 

kesejahteraan masyarakat Kalimantan sendiri. Untuk melihat calon pemimpin  yang  

baik  dari  segala  aspek  yang  dibutuhkan  masyarakat, maka calon gubernur provinsi 

Kalimantan Utara, akan memberikan visi- misi serta kontribusi yang dikemas dalam 

kampanye untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat. Hal inilah yang dilihat oleh 

masyarakat saat pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2015. 

Pada dasarnya Jusuf SK – Martin Billa salah satu tokoh terbentuknya Otonomi 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara, karena kedua orang tersebut merupakan putera 

daerah yang dimana notabenya lebih paham tentang wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 

Dengan demikian, akar konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara berawal dari hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi 

Kalimantan Utara dan menunjukkan bahwasanya pasangan Irianto Lambrie – Udin 

Hianggio yang memenangkan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur selama satu periode 

kedepan. Sehingga Irianto – Udin memenangkan  pemilihan  Kepala  Daerah  Provinsi  

Kalimantan  Utara, maka kubu dari pasangan lawan Jusuf SK dan Martin Billa tidak 

terima dengan hasil perhitungan suara yang di lakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan 

Utara. 
 

Tabel 4.2. Perolehan Suara 
 

No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 
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1 Pasangan Nomor Urut 1 
 

H.   dr.   Jusuf   Serang   Kasim   (Calon 
 

Gubernur) 
 

DR.  Drs.  Martin  Billa,  MM  (Calon 
 

Wakil Gubernur) 

127.184 

2 Pasangan Nomor Urut 2 
 

Irianto Lambrie (Calon Gubernur) Udin 

143.592 

 Hianggio (Calon Wakil Gubernur)  

Jumlah Suara 270.766 

 
Berdasarkan  tabel  diatas  pemohon  berada  di  peringkat  kedua dengan selisih 

perolehan suara sebanyak 16.408 suara. Dengan perolehan suara tersebut, gugatan yang 

di sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh pasangan nomor urut 1 Jusuf SK dan 

Marthin Billa yakni terkait dugaan kecurangan dalam pemilihan Kepala Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur terhadap pasangan calon nomor urut 2 Irianto Lambrie dan Hianggio. 

Kecurangan-kecurangan tersebut melalui praktik politik uang yang sangat kuat dan 

mobilisasi aparatur sipil negara. 

Resolusi yang diberikan ialah diberhentikannya aksi demo anarkis dengan 

dilakukannya penangkapan oleh pihak keamanan oleh beberapa tersangka yang langsung 

di kirim ke Kapolda Balikpapan Kalimantan Timur untuk segera di proses. Dilakukan 

rapat pertemuan dari Forkompinda dan Pj. Gubernur di Kodim Tanjung selor. Adanya 

arahan dari hasil pertamuan untuk melakukan gugatan hasil pilkada ke MK dan di tolak 

karena tidak memenuhi legal standing. 

D.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Dinamika Etnisitas Konflik Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan 

Utara Terjadinya konflik tersebut merupakan dari pemilihan kepala daerah yang dimana 

ada yang menang serta ada yang kalah, sehingga pasangan calon yang kalah tidak terima 

karena dugaan bahwasanya pasangan calon yang menang melakukan praktik money 

politik serta mobilisasi aparatur sipil negara. bukan serta merta  keterlibatan  etnis  dayak  

untuk  mendukung  pemilihan  kepala daerah secara benar, melainkan kehadiran suku 

dayak yang hadir sebagai pendukung serta massa demo dalam mendukung pasangan 

calon yang kalah hanya sebagai kepentingan politik semata, bukan didasari dari kepala 
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suku atau atas nama organisasi suku dayak untuk ikut meramaikan pemilihan kepala 

daerah. Hal ini merupakan kepentingan politik yang dimana  memanfaatkan  power  

sebagai  bentuk  dukungan  dari  psangan calon yang kalah, yakni Jusuf SK dan Marthin 

Billah. Maka hasil dari penelitian ini konflik pemilihan kepala daerah murni dari 

kepentingan politik, konflik tersebut berawal dari pemilihan kepala daerah sehingga 

terjadinya demo anarkis. 

Demo anarkis tersebut menimbulkan kerugian seperti rusaknya gedung kantor 

gubernur Kalimantan Utara, selain itu massa pendemo juga membakar mobil dinas 

yang terparkir di halaman kantor gubernur Kalimantan Utara serta membakar ban di 

jalanan halaman depan kntor gubernur Kalimantan Utara. Dengan hal demikian, maka 

pemerintah bertindak secara cepat untuk menghentikan amukan massa dengan cara 

dilakukannya   penangkapan   oleh   pihak   keamanan   oleh   beberapa tersangka yang 

langsung di kirim ke Kapolda Balikpapan Kalimantan Timur untuk segera di proses. 

Dilakukan rapat pertemuan dari Forkompinda dan Pj. Gubernur di Kodim Tanjung selor. 
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