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(Study Tentang Masalah Sosial Kenakalan Remaja Di Desa 
Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan) 

 
Kristoper1 

 
Abstrak 

Kristoper, Peran Kepala Adat (Pemimpin Informal) Dalam Penyelesaian 
Masalah Sosial di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. 
Dibimbing oleh :  Prof. Dr. Hj. Fitriyah, M.S selaku Pembimbing I dan Lutfi 
Wahyudi. S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Peran Kepala Adat 
(Pemimpin Infomal) Dalam Penyelesaian Masalah Sosial di Desa Long Bawan 
Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan.  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan 
mengambil tempat penelitian di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan 
Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Pengumpulan data dilakukan 
dengan penelitian kepustakaan, observasi, dan wawancara mendalam. 
Narasumber tidak hanya Kepala Adat dan perangkatnya, tapi juga penduduk 
desa. Data-data yang terkumpul selanjutnya di analisis dengan analisis kualitatif.  

Dalam melakukan penelitian tentang Peran Kepala Adat (Pemimpin 
Informal) Dalam Penyelesaian Masalah Sosial di Desa Long Bawan, penulis 
menganalisis hal tersebut pada  indikator dari Peran Kepala Adat yaitu 
Tanggung jawab dan Kemampuan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Masalah 
Sosial, serta Pelestarian yang dilakukan Kepala Adat terhadap nilai budaya dan 
adat-istiadat di Desa Long Bawan. 

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan 
masyarakat di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan 
merasa puas dan menganggap kinerja Kepala Adat sudah sangat baik dalam hal 
tanggung jawab dan kemampuannya ketika menyelesaikan masalah sosial yang 
ada di masyarakat. Selain itu masyarakat Desa Long Bawan juga merasa puas 
dan sangat mengapresiasi atas segala bentuk usaha Kepala Adat dalam 
melakukan pelestarian terhadap Nilai Budaya dan adat-istiadat setempat. 
 
Kata kunci : Peran, Tanggung Jawab, Kemampuan, Pelestarian, Masalah Sosial, 

Kepala Adat, Desa Long Bawan. 
 
Pendahuluan 

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 18B 
ayat 2 telah di jelaskan bahwa: ‘’Negara mengakaui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masayarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya semasih hidup 
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dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang”. Pasal 18B ayat 2 ini 
merupakan hasil perubahan atau Amandemen kedua. Hukum adat merupakan 
hukum asli Indonesia yang tidak terkodifikasi dalam peraturan perundang-
undangan Nasional. Hukum yang sejak dahulu telah di taati oleh masyarakat adat 
di berbagai daerah di Indonesia, dan di akui hingga sekarang sebagai salah satu 
hukum yang SAH,hukum yang sepenuhnya berlaku di Tanah Air. 

Pada saat ini, hukum adat masih di terapkan oleh berbagai masyarakat adat 
indonesia, hukum yang mengatur prihal warisan adat, perwakilan adat, dan hal-
hal lain yang mengatur regulasi dalam suatu budaya kultural. Jenis hukum adat 
tertua yang pernah di miliki oleh indonesia sampai saat ini masih di terapkan 
oeleh masyatakat, dan di akui oleh negara. 

Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam 
perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial 
terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial 
ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat 
dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem 
sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung 
makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui 
jalur tersebut berarti telah menyimpang. Masalah sosial perilaku menyimpang 
dalam tulisan tentang “Kenakalan Remaja” bisa melalui pendekatan individual 
dan pendekatan sistem. Dalam pendekatan individual melalui pandangan 
sosialisasi. Berdasarkan pandangan sosialisasi, perilaku akan diidentifikasi 
sebagai masalah sosial apabila ia tidak berhasil dalam melewati belajar sosial 
(sosialisasi). Tentang perilaku disorder di kalangan anak dan remaja (Kauffman, 
1989: 6) mengemukakan bahwa perilaku menyimpang juga dapat dilihat sebagai 
perwujudan dari konteks sosial. Perilaku disorder tidak dapat dilihat secara 
sederhana sebagai tindakan yang tidak layak, melainkan lebih dari itu harus 
dilihat sebagai hasil interaksi dari transaksi yang tidak benar antara seseorang 
dengan lingkungan sosialnya. Mengenai pendekatan sistem, yaitu perilaku 
individu sebagai masalah sosial yang bersumber dari sistem sosial terutama dalam 
pandangan diorganisasi sosial sebagai sumber masalah. Dikatakan oleh (Eitzen, 
1986: 10) bahwa seorang dapat menjadi buruk/jelek oleh karena hidup dalam 
lingkungan masyarakat yang buruk. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada 
umumnya masyarakatyang mengalami kegagalan dalam sistem sosialnya maka 
masyarakat tersebut akan mengalami banyak permasalahan sosial. Dengan 
demikian kontrol sosial menjadi lemah, sehingga memungkinkan terjadinya 
berbagai bentuk penyimpangan perilaku. Di dalam masyarakat yang disorganisasi 
sosial, seringkali yang terjadi bukan sekedar ketidak pastian dan surutnya 
kekuatan mengikat norma sosial, tetapi lebih dari itu perilaku menyimpang karena 
tidak memperoleh sanksi sosial kemudian dianggap sebagai yang biasa dan wajar.  

Dalam kurun waktu kurang dari dasawarsa terakhir, kenakalan remaja 
semakin menunjukkan trend yang amat memprihatinkan. Kenakalan remaja yang 
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diberitakan dalam berbagai forum dan media dianggap semakin membahayakan. 
Berbagai macam kenakalan remaja yang ditunjukkan akhir-akhir ini seperti 
perkelahian secara perorangan atau kelompok/tawuran, mabuk-mabukan, 
pemerasan, pencurian, perampokan, penganiayaan dan penyalahgunaan obat-
obatan seperti narkotik (narkoba).Kenakalan remaja diartikan sebagai suatu 
outcome dari suatu proses yang menunjukkan penyimpangan tingkah laku atau 
pelanggaran terhadap norma-norma yang ada. Kenakalan remaja disebabkan oleh 
berbagai faktor baik faktor pribadi, faktor keluarga yang merupakan lingkungan 
utama (Willis, 1994), maupun faktor lingkungan sekitar yang secara potensial 
dapat membentuk perilaku seorang anak (Mulyono, 1995).  

Berdasarkan hasil beberapa penelitian ditemukan bahwa salah satu faktor 
penyebab timbulnya kenakalan remaja adalah tidak berfungsinya orangtua sebagai 
figur tauladan bagi anak (Hawari, 1997). Selain itu suasana keluarga yang 
meninbulkan rasa tidak aman dan tidak menyenangkan serta hubungan keluarga 
yang kurang baik dapat menimbulkan bahaya psikologis bagi setiap usia terutama 
pada masa remaja.Menurut Hirschi (dalam Mussen dkk, 1994), orangtua dari 
remaja nakal cenderung memiliki aspirasi yang minim mengenai anak-anaknya, 
menghindari keterlibatan keluarga dan kurangnya bimbingan orangtua terhadap 
remaja. Sebaliknya, suasana keluarga yang menimbulkan rasa aman dan 
menyenangkan akan menumbuhkan kepribadian yang wajar dan begitu pula 
sebaliknya. 

Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya. 
Banyak anak dibawah umur 15-17 tahun yang sudah mengenal Rokok, 
Narkoba,Freesex,dan terlibat banyak tindakanKriminal lainnya. Fakta ini sudah 
tidak dapat dipungkuri lagi, anda dapat melihat brutalnya remaja jaman sekarang.  
Meningkatnya tingkat kriminal di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang 
dewasa, tetapi banyak juga dari kalangan para remaja. Tindakan kenakalan remaja 
sangat beranekaragam dan bervariasi dan lebih terbatas jika dibandingkan 
tindakan kriminal orang dewasa. Juga motivasi para remaja sering lebih sederhana 
dan mudah dipahami misalnya pencurian yang dilakukan oleh seorang remaja, 
hanya untuk memberikan hadiah kepada mereka yang disukainya dengan maksud 
untuk membuat kesan impresif yang baik atau mengagumkan. 

Akibatnya, para orangtua mengeluhkan perilaku anak-anaknya yang tidak 
dapat diatur, bahkan terkadang bertindak melawan mereka. Konflik keluarga, 
mood swing, depresi, dan munculnya tindakan berisiko sangat umum terjadi pada 
masa remaja dibandingkan pada masa-masa lain di sepanjang rentang kehidupan. 

Dalam memutuskan suatu masalah yang ada dalam komunitas adatnya 
seorang kepala adat mempunyai kewenagan yang sudah di atur dalam perturan 
pemerintah daerah no 16 tahun 2008konon,sebagai pengambilan kebijakan 
kolektif (pengambilan keputusan berdasarkan paket Adat/sidang Adat yang 
beranggotakan para kepala kampung), merupakan manifestarian atas sebuah 
ideologi. Ideologi Dayak yang megedepankan asas musyawara, dan ternata setali 
uang dengan sila keempat Pancasila yang kita kenal lewat pendidikan moral di 
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sekolah-sekolah. Sebagai puncak dari kekuasan komunitarian itu, kepala adat 
tidaki saja memegang otoritaqsw atas ‘kekuasaan kolektif’ namun lebih sebagai 
pemegang otoritas kebudayaan dan seorang penjaga perdamaian (peace keeper) 
yang dipandang sebagai pembawa pesan-pesan keadilan dalam tatanan peri 
kehidupan sosial-kultural masyarakat dayak. Salah satu masalah yang terjadi di 
desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan adalah masalah Miras, 
Obat-Obat Terlarang, Hamil di Luar nikah, Pencurian dan Menganggu Ketertiban 
Umum. fonomena ini sangat menarik untuk di teliti sehingga peneliti tertarik 
melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Peran Kepala Adat (Pemimpin 
Informal) dalam Penyelesaian Masalah Sosial di Desa Long Bawan Kecamatan 
Krayan Kabupaten Nunukan. 
 
Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan permasalahan yang diangkat 
dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Kepala Adat(Pemimpin Informal) 
dalam menyelesaikan masalah sosial di Desa Long BawanKecamatan Krayan? 
 
Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian pada dasarnya mempunyai beberapa tujuan penelitian yang 
ingin dicapai, yang dimaksud untuk memberikan arah kepada seorang peneliti 
dalam melakukan pekerjaannya dan dapat menentukan kemana seharusnya 
berjalan dan berbuat. 

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk 
mengidentifikasiPeran Kepala Adat (Pemimpin Informal) dalam penyelesaian 
masalah sosial di Desa Long BawanKecamatanKrayanKabupatenNunukan. 

 
Kegunaan Penelitian 

Hasil suatu penelitian pada umumnya sangat diharapkan dapat mempunyai 
kegunaan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penulis sendiri maupun bagi 
orang lain yang mempergunakannya. 
         Dengan demikian, maka kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini 
dapat penulis rumuskan sebagai berikut : 

1. Kegunaan secara Teoritis 
a. Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan 

penulis dalam konsep penyelesaian masalah sosial di desa serta sebagai 
latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dan penelitian dengan 
ketentuan penulisan karya ilmiah di Universitas Mulawarman. 

b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu yang berkaitan dengan 
penyelesaian masalah sosial di desa dalam memperkaya khasanah 
ilmu-ilmu sosial dan politik. 
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2. Kegunaan secara Praktis 
a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa dalam 

mewujudkan partisipasi masyarakat denganmemahamiperan Kepala 
Adat dalam penyelesaian masalah sosial. 

b. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi semua pihak 
yang memerlukan hasil penelitian ini. 

c. Sebagai bahan perbandingan dan dasar bagi peneliti berikutnya yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 

 
Pengertian Peran 

Menurut Soerjono Soekanto(2003), mengatakan bahwa peran (role) 
merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Kemudian Rivai (dalam 
Sitorus,2006:133) mengatakan “Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang 
diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisis tertentu. Jika dikaitkan dengan 
seorang tokoh adat maka dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang 
diharapkan untuk dilakukan oleh seorang tokoh adat sesuai dengan posisi tokoh 
adat tersebut”. 

Peran menurut Kozier (dalam Sitorus, 2006:134) adalah seperangkat 
tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai 
kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik 
dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku 
yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. 
 
Kepala Adat 

Menurut Soleman Biasane Taneko, Kepala Adat adalah bapak masyarakat, 
dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah 
pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan. 

Fungsi Kepala Adat berdasarkan pengertian diatas adalah bertugas 
memelihara hidup rukun di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat 
berjalan dengan selayaknya. Aktivitas Kepala Adat sehari-hari meliputi seluruh 
lapangan kehidupan masyarakat. Tidak ada satupun lapangan pergaulan hidup 
didalam persekutuan yang tertutup bagi Kepala Adat untuk ikut campur bilamana 
diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir 
danbatin untuk menegakan hukum. Adapun aktivitas Kepala Adat dapat dibagi 
dalam 3 (tiga), yaitu : 
1. Tindakan mengenai urusan Kepala Adat berhubung dengan adanya pertalian 

eratantara masyarakat dan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai 
masalah sosial itu. 

2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran 
hukum (preventieve rechtzorg), supaya hukum dapat berjalan sebagaimana 
mestinya. 

3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu 
dilanggar (represieve rechtzorg). Dengan demikian Kepala Adat di dalam 
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segala tindakannya dan di dalam memegang adat itu selalu memperhatikan 
adanya perubahan-perubahan, adanya pertumbuhan hukum, sehingga dibawah 
pimpinan dan pengawasan Kepala Adat, Hukum Adat tumbuh dan 
berkembang. Selain itu pekerjaan Kepala Adat yang sangat penting adalah 
pekerjaan dilapangan atau pekerjaan sebagai Hakim Perdamaian Desa. 
Apabila ada perselisihan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan 
Hukum Adat, maka Kepala Adat bertindak untuk memulihkan perdamaian 
adat, memulihkan keseimbangan didalam suasana desa serta memulihkan 
hukum. 

 
Fungsi Kepala Adat 

Bilamana membahas tentang fungsi Kepala Adat dalam masyarakat, maka 
tidak jauh berbeda dengan fungsi Hukum Adat,karena itu merupakan fungsi 
Kepala Adat yang ada dalam masyarakat adalah sebagai berikut : 

1. Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan 
tersebut tetap terpelihara dan dapat dirasakan oleh berbagai tindakan 
anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan Adat dan Hukum Adat. 

2. Merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk 
menyelesaikan, melindungi dan menjamin ketentraman, maka Kepala 
Adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk 
menyelesaikan masalahnya. 

Untuk melestarikan dan pembentukan Hukum Nasional tidak sedikit 
sumbangan Hukum Adat, karena Hukum Adat merupakan salah satu sumber 
hukum. Di dalam pembahasan sebelumnya telah dikatakan bahwa Hukum Adat 
adalah hukum masyarakat yang tumbuh dan menjelma dari jiwa budaya bangsa 
Indonesia. Hukum Adat sebenarnya tidak bersumber dari peraturanperaturan, 
tetapi tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat yang meliputi semua 
aspek kehidupan. Karena itu dalam kehidupan masyarakat tradisional banyak 
terdapat nilai-nilai yang tumbuh menjadi pedoman tingkah laku, maka dari itu 
nilai-nilai yang tumbuh  menjadi pedoman tingkah laku, maka dari itu nilai yang 
tumbuh menjadi pedoman tingkah laku, maka dari itu nilai yang ada dalam 
masyarakat tersebut akan mewujudkan ciri masyarakat untuk bertingkah laku 
yang sekaligus merupakan refleksi dari sikap yang bersumber pada nilai yang ada 
pada masyarakat. Dengan diterima dan diakuinya perbuatan tingkah laku, akan 
melahirkan kebiasaan yang menjadi pedoman tata kelakuan masyarakat.  
 
Hukum Adat 

Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnyamerupakan 
hukum kebiasaan, artinya kebiasaa-kebiasaan yangmempunyai akibat hukum. 
Berbeda dengan kebiasaan belaka,kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah 
perbuatan yangdiulang-ulang dalam bentuk yang sama. 

Menurut kesimpulan hasil “Seminar Hukum Adat danPembangun hukum 
nasional”, hukum adat diartikan sebagaihukum asli yang tidak tertulis dalam 
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bentuk perundang-undanganRepublik Indonesia yang disana-sini mengandung 
unsur agama (C.Dewi Wulansari, 2012:6). 
 
Pengertian Adat Istiadat 

Sistem nilai budaya, pandangan hidup, dan ideologi. Sistem nilai budaya 
adalah tingkat dan paling abstrak dari adat istiadat. Sebabnya ialah karena nilai 
budaya terdiri dari konsep - konsep mengenal segala sesuatu yang dinilai berharga 
dan penting oleh warga suatu masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu 
pedoman orientasi pada kehidupan para warga masyarakat yang bersangkutan 
(Koenjajaraningrat Pengantar Antropologi I, 2011:76) 

Aryono Soeyono (1985:4) mengemukakan bahwa “adat adalah kebiasaan 
yang bersifat magis religius dari kehidupan penduduk asli, yang meliputi antara 
lain mengenai nilai-nilai budaya norma-norma yang aturan-aturan saling 
berkaitan yang kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional”. Selain 
itu pengertian adat juga tercantum dalam pengantar hukum adat Indonesia, 
(Roelof Van Djik, 1979:5) menyatakan bahwa “adat adalah segala bentuk 
kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari 
antara satu sama lain”. 

Adat istiadat adalah kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, pola perilaku, 
norma-norma yang mengatur tindakan yang diwariskan dari generasi satu ke 
generasi lain. Adat istiadat secara harfiah berarti praktek-praktek berdasarkan 
kebiasaan, baik perorangan maupun kelompok (Machmud, 2007:180). Adat 
adalah aturan dan perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala 
(Kamus Besar Bahasa Indonesia). Timbulnya adat berawal dari usaha orang - 
orang dalam suatu masyarakat di daerah yang menginginkan terciptanya 
ketertiban di masyarakat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun 
temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan sehingga kuat hubungan dan 
penyatuannya dengan pola-pola perilaku masyarakat. 
 
Masalah Sosial 

Pengertian masalah sosial dalam perspektif sosiologis sering disebut sebagai 
problem sosial (Coleman,J.W and Cressey,D.R.1984). Masalah sosial merupakan 
suatu gejala (fenomena) sosial yang mempunyai demensi atau aspek kajian yang 
sangat luas atau kompleks,dan dapat ditinjau dari berbagai prespektif (sudut 
pandang atau teori). Oleh karena itu banyak dijumpai beragam pengertian atau 
defenisi tentang masalah sosial (social problems) yang di kemukakan oleh para 
ahli. 
 
Kenakalan Remaja 

Istilah remaja berasal dari bahasa Latin yaitu adolescere yangartinya 
tumbuh untuk mencapai kematangan. Istilah ini mengalamiperkembangan arti 
yang lebih luas mencakup kematangan mental,emosional, sosial dan fisik. Istilah 
remaja juga biasa disebut masapubertas. A.W. Roat mengemukakan seperti yang 
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dikutip olehElizabeth B. Herylook, bahwa masa pubertas adalah suatu tahap 
didalam perkembangan dimana terjadi kematangan alat-alat seksual dantercapai 
kemampuan reproduksinya. Tahap ini disertai perubahan-perubahan dalam 
pertumbuhan somatis dan perspektif psikologis. Secara psikologis masa remaja 
adalah usia dimana individu berintegrasidengan masyarakat dewasa, dimana anak 
tidak lagi di bawah tingkatanorang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam 
tingkatan yangsama. Transformasi intelektual yang khas, cara berpikir remaja 
inimemungkinkannya untuk mencapai integritas dalam hubungan social orang 
dewasa yang kenyataanya merupakan ciri khas yang umum dariperiode puber ini. 

Zakiah Darajat berpendapat, masa remaja adalah masa peralihanyang 
ditempuh oleh seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa ataumasa remaja 
adalah perpanjangan masa kanak-kanak sebelum mencapaimasa dewasa, dimana 
seseorang belum dapat hidup sendiri, belummatang dari segala segi, tubuh masih 
kecil, organ-organ belum dapatmenjalankan fungsinya secara sempurna, 
kecerdasan, emosi, danhubungan sosial belum selesai pertumbuhannya. Hidupnya 
masihbergantung pada orang dewasa, dan belum bisa diberi tanggung jawabatas 
segala hal. 
 
Jenis Penelitian 

Penelitian ini mengunakan pendekatan dengan metode penelitian deskriptif 
yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial 
dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta mengenai situasi, 
kejadian, akumulasi, serta menerangkan saling hubungan tanpa melakukan 
pengujian hipotesis dari hasil penelitian dan penelitian deskriptif ditekankan pada 
pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang 
diteliti. 
 
Tempat dan Waktu Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian ini 
dilakukan pada Masyarakat Adat di Desa Long Bawan Wilayah Krayan Darat 
Kabupaten Nunukan. Waktu penelitian ini dilakukan adalah mulai bulan Agustus 
2013 sampai dengan bulan April tahun 2014. 

 
Sumber Data 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui key informan dengan cara 

melakukan tanya jawab secara langsung dan dipandu pertanyaan-pertanyaan 
yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan sebelumnya oleh 
peneliti. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber infomasi, 
antara lain : 
a. Dokumen-dokumen, laporan evaluasi dan laporan tahunanLembaga Adat 

Desa Long Bawan Wilayah Krayan Darat Kabupaten Nunukan.. 
b. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian. 
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Teknik pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian Lapangan, terdiri dari : 
a. Observasi, Menurut Gulo (2003:16) menyatakan bahwa “Pengamatan 

(observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti 
mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama 
penelitian”. Dalam penelitian ini, Observasi dilakukan untuk 
mendapatkan data-data tentang evaluasi otonomi daerah di Desa Long 
Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. 

b. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara 
dimaksud sebagai upaya untuk memperoleh informasi dari orang yang 
di wawancarai atau informan. Gulo (2003:119) menyatakan bahwa 
“Wawancara adalah bentuk komunikasi antara peneliti dan 
responden”. 

c. Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai 
sumber, yang menjadi fokus penelitian. 

d. Informan, adalah orang yang menguasai permasalahan, memiliki 
informasi dan bersedia memberikan informasi awalnya dipilih secara 
purposive sampling yaitu objek yang mengusai permasalahan sesuai 
dengan topik dan fokus penelitian. 

2. Penelitian kepustakaan 
Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara memanfaatkan literatur 

referensi baik dari media cetak maupun elektronik, perpustakaan  guna 
untuk mempelajari dan mengali konsep-konsep dan teori-teori yang 
relevan, baik berasal dari literatur,kitab undang-undang atau peraturan-
peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 
Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dilapangan selanjutnya dianalisa dengan melakukan 
penerapan serta interpretasi secara mendalam. Teknik analisa data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah model alir, sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Milles dan Huberman (2009:18) menyatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri 
dari empat komponen yaitu : 
1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan Data adalah data pertama yang masih bersifat mentah 
yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. 

2. Reduksi Data atau Penyederhanaan Data 
Proses muncul, memfokuskan, menyederhanakan, dengan membuat 

abstraksi, mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam 
catatan yang telah di sortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis 
data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat 
dibuktikan. 
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3. Penyajian Data 
Menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan atau 

memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Penyajian 
data ini membantu untuk memahami peristiwa yang tejadi dan mengarah 
pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. 

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 
Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data yang dikumpulkan 

mengalami kejenuhan, karena informan telah habis atau karena data telah 
menunjukkan tema yang sama secara berulang-ulang, penarikan kesimpulan 
secara tentatif itu sendiri dimaksudkan agar peneliti bertindak netral dan 
objektif atas data hasil penelitian lapangan. 

 
Hasil Penelitian 
Peran Kepala  Adat (Pemimpin Informal) dalam Penyelesaian Masalah Sosial. 

Hasil penelitian dan pembahasan Peran Kepala Adat (Pemimpin Informal) 
dalam Penyelesaian Masalah Sosial di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan 
Kabupaten Nunukan, dalam mempengaruhi prilaku manusia sebagai aktor 
intelektual yang menjadi panutan di segala bidang bagi masyarakat yang 
dipimpinnya untuk menghasilkan kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai 
oleh seseorang Kepala Adat dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Jika dikaitkan dengan peran seorang KepalaAdat di Desa Long Bawan, 
maka peran Kepala Adat dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai seperangkat 
perilaku berupa kemampuan, tanggung jawab dalam hal fungsi dan tugasnya 
maupun segala aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan warga adat setempat 
termasuk kegiatan pelestarian nilai budaya dan adat istiadat di Desa Long Bawan 
yang diharapkan untuk dilakukan dengan baik oleh seorang Kepala Adat sesuai 
dengan posisinya sebagai tokoh sentral dalam kehidupan masyarakat adat Desa 
Long Bawan. 

Kepala Adat Desa Long Bawan mempunyai peran yang dapat dilihat dari 
beberapa indikator seperti kemampuan, tanggung jawab, dan melestarikan nilai-
nilai budaya dan adat istiadat. Indikator tersebut juga merupakan tolak ukur 
sejauh mana peran Kepala Adat berfungsi sesuai dengan tanggung jawab yang 
diberikan oleh masyarakat adat setempat, sehinggapermasalahan sosial yang 
timbul di daerah tersebut dapat terkendalikan dan terselesaikan dengan baik agar 
tercapainya tujuan secara adil. 

 
1. Kemampuan Kepala Adat (Pemimpin Informal) dalam Penyelesaian 

Masalah sosial 
Fungsi Kepala Adat dalam penyelesaian Masalah Sosial, baik 

pembinaanfisik maupun non fisik di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan 
Kabupaten Nunukan yaitu memberikan arahan, pemahaman dan menggerakkan 
masyarakat dalamrangka berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung 
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dalam mendukung program pemerintah serta turut terlibat dalam menyelesaikan 
permasalahan sosial yang ada.Fungsi Kepala Adat dalam 
mensukseskanpenyelesaian pemasalahan diantaranya : Pembinaan dan 
memelihara kerukun warga, menggerakkan partisipasi masyarakat, bertanggung 
jawab secara informal dalam menegakkan keadilan, serta berperan 
dalammelestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat. 

Kepala Adat Desa Long Bawan memiliki peran yang cukup penting dalam 
penyelesaian masalah fisik dannon fisik di Wilayah Hukum Adatnya. Dalam 
pelaksanaan peyelesaian fisik dan non fisik, Kepala Adat Desa Long Bawan 
memiliki beberapa kendala seperti minimnya yang didapat, kurangnya sumber 
daya manusiasetempat yang berkompeten, dan trasnportasi lokasi yang sulit 
ditempuh dikarenakan infrastruktur jalan belum memadai. 

Tidak ada satupun lapangan pergaulan hidup didalam persekutuan yang 
tertutup bagi Kepala Adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk 
memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir danbatin untuk 
menegakan hukum. Adapun aktivitas Kepala Adat Desa Long Bawan dapat dibagi 
dalam 3 (tiga), yaitu : 
1. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian 

eratantara tanah dan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah 
itu. 

2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya 
pelanggaranhukum (preventieve rechtzorg), supaya hukum dapat berjalan 
sebagaimana mestinya. 

3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu 
dilanggar (represieve rechtzorg). Dengan demikian Kepala Adat di dalam 
segala tindakannya dan di dalam memegang adat itu selalu memperhatikan 
adanya perubahan-perubahan, adanya pertumbuhan hukum, sehingga dibawah 
pimpinan dan pengawasan Kepala Adat Hukum Adat tumbuh dan 
berkembang. Selain itu pekerjaan Kepala Adat yang sangat penting adalah 
pekerjaan dilapangan atau pekerjaan sebagai Hakim Perdamaian Desa. 
Apabila ada perselisihan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan 
Hukum Adat, maka Kepala Adat bertindak untuk memulihkan perdamaian 
adat, memulihkan keseimbangan didalam suasana desa serta memulihkan 
hukum berdasarkan aturan yang ditetapkan lembaga adat. 

Tugas Kepala Adat Desa Long Bawan adalah membina dan memelihara 
kerukunan warga, ini berdasarkan Hukum Adat wilayah Krayan tahun 2000. 
Dalam hal ini Kepala Adat wajib membina dan memelihara kerukunan warganya 
agar tercipta kesinambungan hidup antar warga dan tidak ada perselisihan yang 
membuat kehidupan tidak aman dan tentram. Kepala Adat harus cepat tanggap 
untuk menangani masalah yang dialami warganya agar masalah tersebut tidak 
meluas dan mengganggu ketentraman masyarakat di Desa Long Bawan maupun 
masyarakat desa lain yang ada di sekitarnya. 
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Selaian itu Kepala Adat wajib memberikan pembinaan terhadap warganya 
tentang kerukunan, keamanan, dan ketertiban seperti yang tertulis dalam Hukum 
Adat Pasal 17 yang berbunyi : “Lembaga Adat berwewenang/berhak mengadili 
setiap perkara yang diajukan kepada Lembaga Adat dan memutuskan sesuai 
hukum adat”. Disini dapat diketahui bahwa Adat mempunyai wewenang/berhak 
atas setiap perkara yang diajukan kepada Adat. Dengan demikian Peran Kepala 
Adat sangat membantu pemerintah Desa Long Bawan dengan pembinaan dan 
memelihara kerukunan warganya sehingga program-program pemerintah desa 
dapat berjalan dengan lancar terutama program-program yang mengenai 
masyarakat guna menuju pembangunan yang diharapkan khususnya di Desa Long 
Bawan. 

 
2. Tanggung Jawab Informal Kepala Adat dalam Penyelesaian masalah 

sosial 
Kepala Adat Desa Long Bawan oleh warganya dianggap pemimpin 

tertinggi dalam ranah masyarakat adat setempat. Sebagai pemimpin, maka 
seorang Kepala Adat tidak terlepas dari tanggung jawab yang telah dipercayakan 
kepadanya. Dalam menjelaskan konsep tanggung jawab Kepala Adat, maka perlu 
pula memberikan definisi konsep-konsep yang erat kaitannya dengan 
kepemimpinan. Salah satunya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terbesar 
untuk merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pekerjaan. Dengan sikap 
tanggung jawab yang dimiliki seseorang, maka dapat dinilai apakah seseorang 
tersebut baik atau tidak. Tanggung jawab harus dimiliki seorang pemimpin. 
Pemimpin adalah pemegang tanggung jawab terbesar untuk menerima diri 
sebagai penyebab utama mengenai suatu kejadian, baik dan buruk, benar atau 
salah menerima diri untuk dibenarkan atau disalahkan mengenai suatu kejadian 
dalam kebijakaan yang diputuskannya. Menerima hukuman jika salah melakukan 
sesuatu. Memberi jawaban dan penjelasan dalam hal tertentu. 

Hasil pengamatan penelitian dilapangan menunjukkan bahwa 
kepemimpinan Informal Kepala Adat dalam menggerakkan pembangunan di desa 
Long Bawan dalam hal tanggung jawab yang dimiliki Kepala Adat cukup baik. 
Sesuai dengan pengamatan yang penulis lakukan. Dapat dilihat dari sikap Kepala 
Adat sebagai pemegang tanggung jawab Informal dalam menggerakkan 
masyarakat dalam pembangunan yang telah dilaksanakan dengan baik dan dapat 
mempertanggung jawabkan segala tugas yang diembannya. 

 
3. Pelestarian Nilai-nilai Budaya dan Adat Istiadat. 

Berdasarkan observasi penulis dan data di lapangan menunjukkan 
bahwasalah satu fungsi Kepala Adat Desa Long Bawan adalah melestarikan 
Nilai-nilai Budaya dan Adat Istiadat setempat. Dalam melaksanakan pelestarian 
terhadap seni budaya dan adat-istiadat di Desa Long Bawan, Kepala Adat 
danmasyarakat saling mendukung serta bekerja sama untuk tetap menjaga dan 
Melestarikan Nilai-nilai Budaya dan Adat Istiadat yang terkandung dalam 
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kehidupanmasyarakat. Jika ada oknum yang ingin melanggar Nilai-nilai Budaya 
dan Adat Istiadat yang telahdisepakati oleh masyarakat setempat maka orang 
tersebut bisa diberikan sanksisesuai dengan pelanggaran yang dilakukan 
berdasarkan aturan adat yang berlaku. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dilapangan 
dapatlah disimpulkan bahwa Peran Kepala Adat (Pemimpin Informal) dalam 
Pembangunan di Desa Long Bawan dilihat dari indikator melestarikan nilai-nilai 
budaya dan adat istiadatyang dilakukan oleh Kepala Adat selaku seorang 
pemimpin di Desa Long Bawan dapat dikatakan berhasil, karena didalam 
melakukan peran dan fungsinya ia sangat peka terhadap setiap perubahan, 
keadaan, dan situasi yang ada pada nilai-nilai budaya dan adat istiadatitu sendiri 
sehingga sebagai bentuk kepeduliannya Kepala Adat mengadakan acara-
acaratentang Adat seperti pameran seni, perlombaan seni, dan objek wisata Buduk 
Yuvai Semaring dan Sumber Garam gunung dengan tujuan melestarikan nilai-
nilai budaya dan adat istiadatdan serta mempromosikan Budaya, objek wisata dan 
adat istiadat daerah kepada dunia luar. 
 
Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dari fokus penelitian 
tentang Peran Kepala Adat(Pemimpin Informal) dalam Penyelesaian Masalah 
Sosial diDesa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. KemampuanKepala  Adat (Pemimpin Informal) dalam Penyelesaian 

Masalah Sosial 
Berdasarkan analisis data dalam pembahasan tentang kemampuan Kepala 

Adat dalam penyelesaian masalah sosial di Desa Long Bawan, penulis mengambil 
suatu kesimpulan bahwa masyarakat di Desa Long Bawan secara keseluruhan 
sudah puas atas kinerja Kepala Adat dalam hal kemampuan beliau menyelesaikan 
permasalahan yang ada di masyarakat setempat. 
2. Tanggung Jawab Informal Kepala Adat dalam Penyelesaian Masalah 

Sosial 
Berdasarkan hasil pembahasan tentang tanggung jawab informal Kepala 

Adat dalam penyelesaian masalah social di Desa Long Bawan, penulis dapat 
menarik suatu kesimpulan bahwa warga Desa Long Bawan secara keseluruhan 
puas akan kinerja Kepala Adat dalam hal tanggung jawabnya terhadap 
penyelesaian masalah sosial di Desa Long Bawan. Hal ini dibuktikan atas 
pengakuan warga setempat bahwa Kepala Adat selalu tanggap dan cepat dalam 
menyelesaikan permasalah sosial yang ada di masyarakat Desa Long Bawan. 
Kepala Adat juga selalu turun ke lapangan bertemu langsung dengan warga untuk 
membina, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung 
program pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa Kepala Adat Desa Long Bawan sudah melaksanakan 
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tanggung jawab dengan baik dan dapat mempertanggung jawabkan segala tugas 
yang diembannya.  

 
3. Pelestarian Nilai-nilai Budaya dan Adat Istiadat 

Berdasarkan hasil pembahasan tentang peran Kepala Adat dalam 
melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat di Desa Long Bawan, maka 
penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Kepala Adat sudah melakukan 
pelestarian terhadapa nilai budaya dan adat istiadat di Desa Long Bawan. Hal itu 
dapat dibuktikan dengan banyaknya kegiatan adat istiadat berupa pagelaran seni 
dan budaya maupun pelestarian objek-objek wisata adat yang telah dilaksanakan 
oleh Lembaga Adat Dayak Lundayeh Desa Long Bawan Wilayah Krayan 
Kabupaten Nunukan. Artinya Kepala Adat dalam hal ini sebagai Kepala Lembaga 
Adat tersebut sudah melaksanakan dengan baik peran atau fungsinya sebagai 
ujung tombak dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan adat istiadat Dayak 
Lundayeh di Desa Long Bawan. 

 
Saran 

Untuk meningkatkan kinerja Kepala Adat dalam menjalankan peran dan 
fungsinya sebagai pemimpin, penulis merasa perlu mengemukakan saran-saran 
sebagai berikut : 
1. Dalam menjalankan peran dan fungsiyang di embannya sebagai Kepala Adat, 

perlu kiranya pemerintah daerah memperhatikan tunjangan atau gaji yang 
diberikan kepada Kepala Adat, karena selama ini tunjangan atau gaji yang 
diberikan pemerintah daerah sangat sedikit dan tidak sebanding dengan harga 
barang/kebutuhan pokok yang mahal di daerah Krayan. 

2. Perlu adanya alokasi gedung dalam menunjang peran dan tugas seorang 
Kepala Adat sebagai pemimpin sosial masyarakat. Dalam hal ini perlu 
adanya suatu realisasi gedung tersebutsebagai kantor adat yang dapat 
digunakan Kepala Adat dan stafnya pada saat bekerja. 

3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang perlu mendapat 
perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Dengan harapan 
adanya bantuan tersebut akan lebih meningkatkan kinerja untuk pencapaian 
kualitas peran dan fungsi Kepala Adat dalam melaksanakan kegiatan 
pelayanan pada masyarakat. 
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