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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis 

Kepemimpinan Kepala Adat Dalam Mempertahankan Gotong Royong 
Masyarakat Adat Dayak Wehea Di Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara 

Wahau. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan 

berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. Kemudian 

dianalisis dengan teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dimana hasil penelitian ini 

menunjukan Kepemimpinan Kepala Adat Dalam Mempertahankan Gotong 

Royong Masyarakat Adat Dayak Wehea Di Desa Nehes Liah Bing Kecamatan 

Muara Wahau yang dimana di desa tersebut memiliki kegiatan adat yang sangat 

baik dalam pelaksaannya. Dalam kegiatan ini kepala adat selaku pemimpin adat 

selalu ikut serta dalam kegiatan tersebut dan kepala adat selalu mengajak 

masyarakat desa untuk bermusyawarah dalam membicarakan kegiatan tersebut. 

Dan mengajak masyarakat untuk selalu berpartisipasi dan melestarikan kegiatan 

tersebut sehingga kepemimpinan kepala adat berpengaruh besar dalam 
masyarakat desa suku dayak wehea, dalam hal tersebut kepala adat 

memperkenalkan budaya mereka kepada dunia luar sehingga membuat minat 

bagi masyarakat dayak tersebut ingin selalu melestarikan budaya adat tersebut 

dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

 

Kata kunci: Lak Pesiai, Nak Unding, Endie Emnan, dan Nak Jengea 

 

Pendahuluan 

Negara Indonesia adalah Negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, 

Bahasa, adat dan budaya sehingga menjadikan Negara Indonesia Negara yang 

beragam isinya. Salah satunya adalah suku Dayak Wehea yang ada di pulau 

Kalimantan, suku Dayak juga merupakan suku yang bermacam-macam 
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tergantung dari daerahnya sendiri. Kekentalan adat suku Dayak menjadikan suku 

ini paling dikenal dengan peraturan-peraturan yang tidak dapat dilanggar 

masyarakat dalam maupun masyarakat luar atau pun peraturan yang ada didalam 

perundang-undangan. 

Desa nehes liah bing merupakan desa yang terletak di kecamatan muara 

Wahau kabupaten kutai timur dengan mayoritas masyarakat di desa tersebut 

Beragama kristen dan bersuku Dayak Wehea sehingga membuat mereka Keras 

terhadap budaya yang mereka miliki. 

Dalam hal ini masyarakat desa Nehes Liah Bing bekerja sama 

melaksanakan kegiatan gotong royong seperti pembersihan desa, pembuatan 

rumah adat dan persiapan ERAU yang dilaksanakan setiap tahunnya yang dihadiri 

langsung oleh kepala adat beserta masyarakat adat setempat dan kepala desa 

beserta perangkat desa. Kepala adat desa Nehes Liah Bing mengambil peran 

penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai koordinator agar kegiatan 

gotong royong dapat terlaksana dan selesai dengan waktu yang sudah di tetapkan 

agar upacara ERAU di desa Nehes Liah Bing dapat berlangsung dengan meriah. 

Berikut beberapa upacara-upacara adat Dayak Wehea dan tunjung Yang 

sudah saya lihat dan saksikan, bagaimana mereka menjaga dan melestarikan 

adat istiadat mereka, gotong royong dan saling damai didalam bermasyarakat : 

1. Upacara Nebe’e Rau (Tanam Padi) 

2. Upacara Erau (Bentuk Syukur Atas Panen Padi) 

3. Upacara Ngerangka’u (Upacara Untuk Kematian) 

4. Upacara Pernikahan (Ngewehawa’k) 

5. Upacara Dahau (pemberian nama anak) 

Kegiatan Erau padi atau yang disebut dengan Lom Plai diadakan setahun 

Sekali setelah panen padi. Yaitu sebagai ucapan rasa syukur kepada tuhan atas 

rezeki Yang diberikan kepada suku dayak wehea, acara lom plai dirayakan 

sebulan penuh Dengan rangkaian adat-adat atau ritual adat sebelumnya acara 

puncak yang pertama Dengan dibunyikan gong atau yang disebut dengan ngesea 

egungu untuk acara Pembukaan yang dilaksanakan yang sebulan lom plai. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Kepemimpinan 

Terry (dalam Pasalong, 2007), mengemukakan sejumlah teori kepemimpinan, 

teori-teorinya sendiri ditambah teroi-teori penulis lain, sebagai berikut: 

1) Teori Otokratis dan Pemimpin Otokratis Kepemimpinan menurut teori ini 

didasarkan atas perintah-perintah, paksaan dan tindakan-tindakan yang arbitrer 

(sebagai wasit). Ia melakukan pengawasan secara ketat, agar semua pekerjaan 

berlangsung secara efisien. Kepemimpinannya berorientasi pada struktur 

organisasi dan tugas-tugas. Pemimpin tersebut pada dasarnya selalu berambisi 

untuk merajai situasi. Karena itu dia disebut otokrat keras.  

2) Teori Psikologis  
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Teori ini menyatakan, bahwa fungsi seorang pemimpin adalah memunculkan 

dang mengembangkan sistem kerja terbaik untuk merangsang kesediaan bekerja 

dari para pengikut dan anak buah. Pemimpin merangsang bawahan agar mau 

bekerja guna mencapai sasaran-sasaran organisasi maupun untuk memenuhi 

tujuan-tujuan organisasi. 

Kepemimpinan yang mampu memotivasi orang lain akan sangat mementingkan 

aspek-aspek psikis manusia seperti pengakuan (recognizing), martabat, status 

sosial, kepastian emosional, memperhatikan keinginan dan kebutuhan bawahan, 

suasana hati, dan lain-lain. 

3) Teori Sosiologis  

Kepemimpinan dianggap sebagai usaha-usaha untuk melancarkan antar relasi 

dalam organisasi dan sebagai usaha untuk menyelesaikan setiap konflik 

organisatoris antara para pengikutnya, agar tercapai kerja sama yang baik. 

Pemimpin menetapkan tujuan-tujuan dengan menyertakan para pengikut dalam 

pengambilan keputusan akhir. Selanjutnya juga mengidentifikasi tujuan dan kerap 

kali memberikan petunjuk yang diperlukan bagi para pengikut untuk melakukan 

setiap tindakan yang berkaitan dengan kepentingan kelompok atau organisasi. 

Setiap anggota mengetahui hasil apa, keyakinan apa dan kelakuan apa yang 

diharapkan dari mereka oleh pemimpin dan kelompoknya. Pemimpin diharapkan 

dapat mengambil tindakan-tindakan korektif apabila terdapat kepincangan-

kepincangan dan penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi. 

4) Teori Suportif  

Menurut teori ini, para anggota harus berusaha sekuat mungkin dan bekerja 

dengan penuh gairah, sedang pemimpin akan membimbing dengan sebaik-

sebaiknya melalui policy tertentu. Dalam hal ini, pemimpin harus mampu 

menciptakan suatu lingkungan kerja yang menyenangkan dan bisa membantu 

mempertebal keinginan setiap pengikutnya untuk melaksanakan pekerjaan sebaik 

mungkin, sanggup bekerja sama dengan pihak lain. Ada pihak yang menamakan 

teori suportif ini sebagai teori partisipatif dan ada pula yang menamakannya 

sebagai teori kepemimpinan demokratis. 

5) Teori Kelakuan Pribadi 

Teori ini menyatakan, bahwa seorang pemimpin selalu berkelakukan kurang lebih 

sama, yaitu ia tidak melakukan tindakan-tindakan identik sama dalam setiap 

situasi yang dihadapi. Dengan kata lain, dia harus mampu bersikap fleksibel, 

luwes, bijaksana dan mempunyai daya lenting yang tinggi karena dia harus 

mampu mengambil langkah-langkah yang paling tepat untuk sesuatu masalah. 

6) Teori Situasi 

Teori ini menjelaskan, bahwa harus terdapat daya lenting yang tinggi/luwes pada 

pemimpin untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan situasi, lingkungan sekitar 

dan zamannya. Faktor lingkungan itu harus dijadikan tantangan untuk diatasi. 

Maka pemimpin itu harus mampu menyelesaikan masalah-masalah aktual. 

Teori ini kemudian berkembang menjadi teori situasi-personal, yang menjelaskan 

bahwa kepemimpinan adalah produk dari satu situasi/keadaan. Kepemimpinan 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 5, Nomor 4,  2017: 591-600 

 

 

594 

didominasi oleh kepribadian pemimpin, kelompok pengikut yang dipimpin dan 

situasi saat itu dengan segenap peristiwanya. Teori situasi personal ini lebih 

menitikberatkan pada dinamika interaksi antara pemimpin dengan anggotanya 

melalui interaksi, untuk menjaring dan memenuhi harapan dan keinginan 

anggotanya secara mendasar. 

 

Kepemimpinan Kepala Adat 

Kepala adat adalah seorang pemimpin informal dalam sebuah desa yang 

benar-benar memimpin masyarakat dengan berpegang pada adat dan aturan yang 

sebenarnya, tidak memihak saat bertindak, menjadi penengah dalam suatu perkara 

dan tidak berat sebelah dalam suatu keputusan.  Abdul Harsis asy’arie (2005:85)  

Peranan kepala adat dalam sebuah desa adalah Salah satu peran kepala adat 

pada gotong-royong adalah menggerakkan masyarakat untuk bekerja sama 

dengan baik dan mendorong semua masyarakat untukberpatisipasi dalam 

pelaksanaan pembangunan tersebut. Pemimpin (Kepala adat) berperan aktif demi 

kelancaran pelaksanaan pembangunan dan untuk menunjang pembangunan yang 

berkelanjutan dan senantiasa memperhatikan kearifan lokal daerah setempat. 

Winardi dalam Patton (2005) pemimpin informal adalah seorang atau 

sekelompok orang yang karena latar belakang pribadinya sangat kuat mewarnai 

dirinya (diri mereka) memiliki kualitas subjektif ataupun objektif yang 

memungkinkannya tampil dalam kedudukan di luar struktur organisasi resmi 

namun ia dapat mempengaruhi kelakuan atau tindakan suatu kelompok 

masyarakat baik dalam arti positif maupun negatif. 

Selanjutnya dalam hal ini Abdul Harsis asy’arie (2005:85) 

mengemukakan bahwa kepala adat adalah seorang pemimpin yang benar-benar 

memimpin masyarakat dengan berpegang pada adat dan aturan yang sebenarnya, 

tidak memihak saat bertindak menjadi penengah dalam suatu perkara dan tidka 

berat sebelah dalam suatu keputusan, kedudukan kepala adat sangat strategis, 

karena kepala adat menjalankan hak, wewenang dan adat istiadat yang merupakan 

penyelenggaraan tanggung jawab dalam pembagunan dan kemasyarakatan. 

 

Gotong Royong 

“Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan 

keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat 

kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua”. 

Demikian sepenggal ungkapan pidato Presiden Soekarno untuk 

menjadikan gotong royong sebagai landasan semangat membangun bangsa. Hal 

itu disampaikannya kepada seluruh peserta sidang BPUPKI, 1 Juni 1945. 

Gotong royong bukanlah pameo asing di negeri ini, sudah sejak dulu para 

leluhur kita menjadikannya sebagai budaya bangsa. Wujudnya bisa dalam bentuk 

kerja bakti membangun sarana umum, membersihkan lingkungan, tolong 

menolong saat pesta pernikahan atau upacara adat, dan bahkan tolong menolong 
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saat terjadi bencana alam. Biasanya bentuk pertolongan yang diberikan berupa 

bahan makanan, uang, dan tenaga. 

Gotong royong merupakan istilah asli Indonesia yang berarti bersama-

sama mengerjakan sesuatu atau membuat sesuatu untuk mencapai suatu hasil 

budaya gotong royong dilandasi oleh hal-hal berikut : 

Manusia terikat dengan lingkungan sosialnya, Pada dasarnya manusia sebagai 

makhluk social, Manusia perlu menjaga hubungan baik dan selaras dengan 

sesamanya, Manusia perlu menyesuaikan dirinya dengan anggota masyarakat 

Menurut Bungin (2006:59) Gotong-royong adalah sebuah proses 

coorperation yang terjadi di masyarakat pedesaan, di mana proses ini 

menghasilkan aktivitas tolong-menolong dan pertukaran tenaga serta barang serta 

pertukaran emosional dalam bentuk timbal balik diantara mereka. Baik yang 

terjadi di sektor keluarga meupun di sektor produktif. 

 

Metode Penelitian 

Peneliti mengambil metode penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari peneliti 

kualitatif yaitu untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang lebih menitik 

beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada 

memerinci menjadi variable-variabel yang saling terkait. Harapannya adalah 

diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya 

dihasilkan sebuah teori. Memilih penelitian dengan metode kualitatif, 

menggunakan beberapa bentuk pengumpulan data seperti transkip wawancara 

terbuka, deskripsi, observasi, serta analisis dokumen dan artefak lainnya. 

Data tersebut dianalisis dengan tetap mempertahankan keaslian teks yang 

memakainya. Kemudian kegunaan dari penelitian kualitatif yaitu, digunakan 

untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui, 

digunakan oleh peneliti bermaksud meneliti sesuatu secara mendalam, digunakan 

oleh peneliti yang berkeinginan untuk menggunakan hal-hal yang belum banyak 

diketahui, dan peneliti yang ingin meneliti sesuatu dari segi prosesnya. 

Dengan demikian melalui pendekatan deskriptif peneliti berharap dapat 

mengetahui bagaimana proses untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh 

gambaran yang mendalam terhadap masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan 

pendekatan ini untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh Kepemimpinan 

Kepala Adat dalam Mempertahankan Gotong Royong Masyarakat Adat Dayak 

Wehea di Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau. 

 

Hasil Penelitian 

Sejarah Desa Nehes Liah Bing 

Desa Nehes Liah Bing merupakan salah satu desa adat yang terletak di 

Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur yang memiliki dataran tanah 

rendah. Desa Nehes Liah Bing merupakan mayoritas Suku Wehea yang berasal 

dari Suku China daratan yang menetap di daerah apau kayan kemudian berpindah 

ke daerah Kalimantan Timur yang tepatnya di sekitaran gunung Kombeng yang 
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dahulunya belum ada gunung di sekitar situ. Terjadinya gunung di karnakan 

akibat suku wehea tersebut yang di kutuk menjadi batu yang awalnya adalah 

tanah datar kemudian menjadi gunung kombeng.    

Akibat kutukan tersebut beberapa orang melarikan diri dan menetap di 

daerah long leong yang artinya long (sungai) leong (bambu) dan keluarga mereka 

tersebut berdatangan ke daerah tersebut sehingga membuat suatu kampung yang 

berada daerah hulu sungai wahau dengan kampung yang bernama Nehes Liah 

Bing dengan arti Nehes adalah pasir putih yang ada di sungai dan Liah Bing 

adalah nama orang yang berhasil lolos dari peristiwa Gunung Kombeng tersebut 

dan terbentuk lah Desa Nehes Liah Bing. 

Desa Nehes Liah Bing merupakan desa dayak wehea. dimana Suku Dayak 

Wehea adalah sub suku Dayak yang mendiami enam desa di kecamatan Muara 

Wehea (bukan Muara Wahau), Kutai Timur, Kalimantan Timur, diantaranya Desa 

Nehas Liah Bing (bukan Nehes Liah Bing atau Selabing) dengan Kepala Adatnya 

adalah Bapak Ledjie Taq, Long Wehea, Diaq Leway (bukan Jak Luay), Dea Beq 

dengan Kepala Adatnya adalah Tleang Lung, Diaq Lay dengan Kepala Adat 

sebelumnya adalah Bapak Siang Luen (almarhum) dan saat ini dijabat sementara 

oleh Bapak Musa Ba dan Bea Nehas (bukan Benhes) dengan Kepala Adat 

dipimpin oleh Ba Ping Eng. Masing-masing kepala adat dari 6 desa tersebut juga 

merupakan anggota Dewan Adat Dayak Wehea dengan Ketua Dewan adatnya 

saat ini dipimpin oleh Bapak Tleang Lung (Kepala Adat Dayak Wehea Desa Dea 

Beq) dengan Sekertaris Adat adalah Bapak Ledjie Be (tetua adat Dayak Wehea 

dari Desa Bea Nehas). 

 

Lak Pesiai 

kegiatan Lak Pesiai merupakan kegiatan yang sangat bermakna bagi 

masyarakat Adat Wehea karena bersifat kebersamaan dan saling membantu dalam 

kegiatan Lak Pesiai dengan sesama masyarakat Adat Wehea agar acara atau 

kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan sedikit pun. 

Dalam hal ini kepala Adat menjadi pemimpin karena beliau merupakan orang 

yang berpengaruh di Desa Nehes Liah Bing. Sehingga apa yang diomongkan oleh 

kepala adat akan didengar oleh masyarakat tersebut dan menjadi arahan bagi 

masyarakat desa yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan Lak Pesiai ini. 

Dalam pelaksanaan kegiatan Lak Pesiai, kepala adat dapat mengkoordinir 

masyarakat dayak wehea dengan memimpin langsung kegiatan tersebut. 

Berdasrakan fakta yang penulis amati dilapangan dan diperkuat dengan 

melakukan wawancara langsung kepada masyarakat adat wehea, masyarakat adat 

wehea mengatakan bahwa kinerja kepala adat dayak wehea sudah baik yang 

ditunjukan oleh keikutsertaan kepala adat dalam memimpinan kegiatan Lak 

Pesiai, beliau selalu mengutamakan kepentingan adat dibanding dengan 

kepentingan yang lain. Serta, kepala adat dayak wehea dapat merangkul seluruh 

lapisan masyarakat dan dapat memberi contoh kepada masyarakat bahwa 

pentingnya menjaga dan melestarikan budaya adat. 
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Berdasarkan dari kesimpulan di atas dinyatakan bahwa kepemimpinan yang 

dilakukan oleh kepala adat merupakan kepemimpinan yang berupa teori psikologi 

yang dimana bersarkan yang dikatakan oleh Terry (dalam Pasalong, 2007), teori 

ini menyatakan, bahwa fungsi seorang pemimpin adalah memunculkan dan 

mengembangkan sistem kerja terbaik untuk meransang kesediaan bekerja dari 

pengikut atau anak buahnya. Kepemimpinan yang mampu memotivasi orang lain 

akan sangat mementingkan aspek-aspek psikis manusia seperti pengakuan, 

martabat, status sosial, kepastian emosi, memperhatikan keinginan dan kebutuhan 

bawahan, suasana hati, dan lain-lain. 

 

Nak Unding 

yang mana sebagai pemimpin informal kepala Adat melaksanakan tugasnya 

dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan adat yaitu Nak Unding dapat 

berjalan dengan lancar dan masuk dalam acara selanjutnya. 

Dimana acara ini merupakan acara sebagai persembahan bagi mereka 

masyarakat adat suku dayak wehea terhadap leluhur mereka. Dalam acara ini 

mereka membuat lemang dengan cara memasukkan berasketan dan diberikan 

bumbu yang sudah disiapkan lalu bambu tersebut dibakar. Kemudian membuat 

masakan-masakan sebagai pelengkap lemang tersebut yang bahannya merupakai 

dari toq sak atau biasa disebut babi. Kemudian makan tersebut disajikan di depan 

teras rumah. 

Diamana pada setiap teras rumah, biasanya telah tersedia hidangan khas 

Wehea termasuk minumannya, mulai dari kopi dan teh hingga tuak, mulai dari 

nasi dalam ketupat segitiga, lemang dan lain-lain. Berbagai hidangan tersebut 

memang sengaja disiapkan bagi seluruh warga selama bergotong-royong. Bagi 

anda yang datang dari jauh, tidak perlu khawatir kelaparan, karena ketika mulai 

ritual tersebut, siapapun tanpa ada larangan boleh menyantap berbagai hidangan 

tersebut yang selalu disiapkan bukan didalam rumah, tetapi di pelataran/teras 

rumah atau bahkan diatas tikar rotan depan halaman rumah. 

Berdasarkan hasil di atas dikatak bahwa kepemimpinan yang dilakukan 

oleh kepala adat merupakan ciri-ciri kepemimpinan yang dilakukan berdasarkan 

apa yang telah diutarakan oleh teori Keating (dalam Pasalong, 2007), 

mengatakan bahwa tugas kepemimpinan yaitu; memulai, mengatur, 

memberitahukan, mendukung, menilai dan menyimpulkan. 

Endie Emnam 

Dalam kegiatan ini kepala adat selalu hadir dan memberikan do’a terhadap 

anak-anak yang ikut serta dalam kegiatan Endie Emnan agar anak tersebut 

dijauhkan dari roh-roh jahat. Dimana yang dilakukan seorang pemimpin informal 

haruslah selalu bermanfaat bagi masyarakat yang setempat. Dalam hal ini yang 

dilakukan oleh kepala adat sangat baik untuk penerus-penerus masyarakat Adat 

Suku Dayak Wehea Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau. 
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Didalam acara ini kepala adat menerima persyaratan yang telah diberikan 

dari orang tua anak tersebut untuk diberiikan doa dan pengesahan nama mereka 

berdasarkan nama yang sudah diberikan orang tua anak tersebut kepala adat 

beserta rombongannya. Setelah pembacaan doa anak tersebut diberikan darah 

anak ayam yang sudah disiapkan oleh anggota adat. Setelah diberikannya darah 

anak ayam, anak ayam beserta telur ayam kampung diletakkan diatas bambu yang 

sudah ditancapkan ditempat acara tersebut beserta hiasan-hiasan yang lainnya. 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka kepemimpinan yang dilakukan oleh 

kepala adat berdasarkan teori situasi yang di utarakan oleh Terry (dalam 

Pasalong, 2007), yang artinya seorang pemimpim harus terdapat daya lenting 

yang tinggi/luwes pada pemimpin untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan 

situasi, lingkungan sekitar dan zamannya. Faktor lingkungan itu harus dijadikan 

tantangan untuk diatasi. Maka pemimpin itu harus mampu menyelesaikan 

masalah-masalah aktual. 

Teori ini kemudian berkembang menjadi teori situasi-personal, yang 

menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah produk dari satu situasi/keadaan. 

Kepemimpinan didominasi oleh kepribadian pemimpin, kelompok pengikut yang 

dipimpin dan situasi saat itu dengan segenap peristiwanya. Teori situasi personal 

ini lebih menitikberatkan pada dinamika interaksi antara pemimpin dengan 

anggotanya melalui interaksi, untuk menjaring dan memenuhi harapan dan 

keinginan anggotanya secara mendasar. 

 

Nak Jengea 

kepemimpinan kepala adat sangat berarti bagi masyarakat suku dayak 

wehea karena kepala adat membuat gagasan yang tidak langsung 

melaksanakannya tetapi membicarakannya terlebih dahulu kepada masyarakat 

suku dayak wehea agar tidak terjadi salah paham bagi masyarakat suku dayak 

wehea kepada kepala adat itu sendiri. Dalam gagasannya tersebut kepala adat 

ingin memperkenalkan kepada masyarakat lain suku dayak wehea tentang 

kegiatan dan kebersamaan masyarakat suku dayak wehea. Dalam hal ini kepala 

adat selaku pemimpin informal yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan 

Lom Plai atau kegiatan adat yang ada di dalam suku dayak wehea itu sendri. 

Didalam pembuatan ini sudah terbagi menjadi beberapa kelompok dimana 

ada kelompok yang membuat pondok untuk penonton dan ada juga pondok untuk 

pelepasan para pemain yang dimana letak pondok tersebut muat untuk perahu 

adat yang mereka bikin. 

Berdasarkan hasil di atas kepala adat memiliki ciri kepemimpinan yang 

bersifat sosiologis Terry (dalam Pasalong, 2007),  yang artinya Kepemimpinan 

dianggap sebagai usaha-usaha untuk melancarkan antar relasi dalam organisasi 

dan sebagai usaha untuk menyelesaikan setiap konflik organisatoris antara para 

pengikutnya, agar tercapai kerja sama yang baik. Pemimpin menetapkan tujuan-

tujuan dengan menyertakan para pengikut dalam pengambilan keputusan akhir. 

Selanjutnya juga mengidentifikasi tujuan dan kerap kali memberikan petunjuk 
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yang diperlukan bagi para pengikut untuk melakukan setiap tindakan yang 

berkaitan dengan kepentingan kelompok atau organisasi. 

 

Kesimpulan dan Rakomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang 

dapat penulis cantumkan dalam penelitian ini adalah: Mengenai kepemimpinan 

kepala adat dalam mempertahankan gotong royong masyarakat adat dayak wehea 

dapat dilihat dari peran kepala adat disaat kegiatan tengah berlangsung. 

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan masyarakat adat dayak wehea, seperti 

kegiatan Lak Pesiai, Nak Unding, Endie Emnan dan Nak Jengea, Kepala adat 

selalu hadir untuk memberikan pengarahan dan pengontrolan disetiap kegiatan 

tersebut, karena kepala adat merupakan orang yang paling tertua dan berpengaruh 

di desa Nehes Liah Bing, masyarakat pasti akan mendengar semua pengarahan 

dan nasihat-nasihat dari kepala adat. 

Semua kegiatan ini merupakan kegiatan yang wajib dijalankan, karena 

kegiatan tersebut mempunyai makna yang sangat berarti bagi masyarakat adat 

dayak wehea. Dalam hal kegiatan tersebut kepala adat selaku pemimpin adat atau 

informal selalu berusaha agar kegiatan tersebut dapat dilestarikan. Dengan cara 

bermusyawarah kepada masyarakat desa agar masyarakat desa dapat ikut serta 

terhadap pelestarian kegiatan tersebut sehingga masyarakat desa dapat 

menghormati leluhur mereka yang dengan susah payah telah memberi mereka 

kehidupan disaat ini agar dari itu masyarakat desa dayak wehea menjungjung 

tinggi akan adat istiadat suku dayak wehea.  

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan saran yang mungkin nantinya dapat menjadi pertimbangan 

kedepannya. Penulis mengharapkan agar kepala adat tidak menyerah akan terus 

berusaha untuk mengajak dan melestarikan budaya adat dayak wehea kepada 

masyarakat desa dan masyarakat luar. Dan kepada kepala adat agar selalu ikut 

serta, memberi arahan dan memberi contoh yang baik tentang kegiatan lom plai 

agar dapat diselenggarakan dengan meriah.   

Penulis mengharapkan semua kegiatan ini dapat terus berlangsung dengan 

adanya kemauan yang kuat dari masyarakat terutama bagi remaja-remaja dayak 

wahea untuk melestarikan kebudayaannya, selain hadir dalam setiap kegiatan, 

kepala adat harus mampu mengajak dan meyakinkan masyarakat agar mau 

melestarikan kebuyaan ini, selain itu juga dibutuhkan peran dari pihak pemerintah 

untuk melestarikan budaya ini, contohnya mengajak media untuk meliput 

kegiatan – kegiatan ini agar dapat terekspose ke dunia luar. 

Dan diantara kegiatan tersebut Lak Pesiai lah kegiatan yang paling bersifata 

gotong royong karena dalam kegiatan lak pesiai harus berdasarkan kerjasama 

yang sangat baik sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak terjadi cedera 

terhadap masyarakat itu sendiri. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang 

membahayakan diri sehingga anak yang belum cukup umur tidak boleh ikut serta 

dalam kegiatan tersebut. Maka dari itu kepala adat selalu mengumpulkan 
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masyarakat atau musyawarah terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan 

tersebut. Dan kepala adat lah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap 

kegiatan tersebut. 
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