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Abstrak 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Nilai-nilai Budaya yang merupakan 

identitas Bangsa yang harus di Hormati dan dijaga serta dilestarikan agar 

Kebudayaan kita tidak hilang dan bisa menjadi warisan anak cucu kita kelak. 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui dan menganalisis 

Dampak Pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu Terhadap Pelestarian Budaya 

Dayak Bahau(Studi Kasus di Kampung Ujoh Bilang Kec.Long Bagun). Hasil 

dari penelitian ini adalah bahwa Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten 

Mahakam Ulu Serta Masyarakatnya sudah cukup baik Dalam Melestarikan 

Budaya Dayak Bahau, akan tetapi Upaya Pelestarian Setelah Adanya 

Pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu Nilai Budaya Adat yang ada di Kampung 

Ujoh Bilang Harus di kembangkan lagi Sehinga Sudah benar-benar dapat 

menjadi Potensi Bagi Kabupaten Mahakam Ulu Karna Pemerintah Berupaya 

Memfasilitasi. Kebudayaan Kabupaten mahakam Ulu untuk melestarikan 

Sangar Seni yang ada di Kampung Uoh Bilang menyediakan angaran Dana 

Khusus Untuk pengelolaan Sangar seni yang ada di Kampung ujoh Bilang, 

bukan hanya Kampung ujoh Bilang saja Tetapi Tiap-tiap Kampung Yang ada 

di Kabupaten Mahakam Ulu yang sudah terbentuk Sangar seni dan menjadi 

program dari Dinas Kebudayaan, pelestarian sangar seni Dayak Bahau di 

kabupaten mahakam ulu memberi perubahan yang baik terhadap Nilai Budaya 

di Mahulu karna memalui sangar seni masy arakat dapat mengembangkan 

bakat mareka agar berpotensi.Setelah melihat hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa Nilai Budaya Adat dan Upaya Pelestarian di Kampung 

Ujoh Bilang tanpa adanya faktor pendukung dari pihak pemerintah Kabupaten 

Mahakam Ulu tidak akan berkembang. 

 

Kata Kunci: budaya adat, pelestarian, nilai 

 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kebudayaan 

yang sangat beraneka ragam baik jumlahnya maupun 
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keanekaragamannya.Karena keanekaragaman tersebutlah indonesia menjadi 

daya tarik bangsa lain dari belahan dunia untuk mengetahuinya bahkan tidak 

sedikit mereka juga mempelajarinya karena selain beraneka ragam budaya 

Indonesia dikenal sangat unik.Budaya juga merupakan identitas bangsa yang 

harus dihormati dan dijaga serta perlu dilestarikan agar kebudayaan kita tidak 

hilang dan bisa menjadi warisan anak cucu kita kelak. Hal ini tentu menjadi 

tanggungjawab para generasi muda dan juga perlu dukungan dari berbagai 

pihak, karena ketahanan budaya merupakansalah satu Identitas suatu negara. 

Kebanggaan bangsa indonesia akan budaya yang beraneka ragam sekaligus 

mengundang tantangan bagi seluruh rakyat untuk mempertahankan budaya 

lokal agar tidak hilang ataupun dicuri oleh bangsa lain. Sudah banyak kasus 

bahwa budaya kita banyak yang dicuri karena ketidakpedulian paragenerasi 

penerus, dan ini merupakan pelajaran berharga karena Kebudayaan Bangsa 

Indonesia adalah harta yang mempunyai nilai yang cukup tinggi di mata 

masyarakat dunia.Dengan melestarikan budaya lokal kita bisa menjaga budaya 

bangsa dari pengaruh budaya asing, dan menjaga agar budaya kita tidak diakui 

oleh Negara lain. Seiring berkembangnya zaman,menimbulkan perubahan pola 

hidup masyarakat yang lebih modern. Akibatnya, masyarakat lebih memilih 

kebudayaan baru yang mungkin dinilai lebih praktis dibandingkan dengan 

budaya lokal.Begitu banyak faktor yang menyebabkan budaya lokal dilupakan 

dimasa sekarang ini, misalnya masuknya budaya asing. Masuknya budaya 

asing adalah hal yang wajar dikarenakan suatu negara tentu akan membutuhkan 

input-input berupa budaya asing dengan syarat budaya itu sejalan dengan 

budaya kita ini.Melihat kenyataan bahwa para generasi muda bangsa Indonesia 

saat ini lebih memilih kebudayaan asing yang mereka anggap lebih menarik 

ataupun lebih unik dan praktis, kebudayaan lokal banyak yang luntur akibat 

tidak ada generasi penerus yang akan mewarisinya. Perlunya menumbuhkan 

kesadaran akan pentingnya budaya yang mana kebudayaan Indonesia adalah 

budaya-budaya lokal adalah kewajiban setiap lapisan masyarakat, dimana peran 

setiap mereka yang terus berusaha untuk mewarisi kekuatan budaya lokal akan 

menjadi kekuatan budaya itu untuk tetap ada. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Dampak 

Menurut Hiro Tugiman Dampak adalah sesuatu yang bersifat objektif 

Dampak merupakan sebuah konsep pengawasan internal sangat penting, yang 

dengan mudah dapat diubah menjadi sesuatu yang dipahami dan ditanggapi 

secara serius oleh manajemen. Menurut Aresandi S Dampak adalah besarnya 

nilai yang kita tambahkan pada hidup atau dunia seseorang. Menurut C. Jotin 

Khisty & B. Kent Lall, dampak merupakan pengaruh - pengaruh yang dimiliki 

pelayanan angkutan umum terhadap lingkungan sekitar dan keseluruhan 

kawasan yang dilayaninya. Menurut Schemel (1976) Dampak adalah tingkat 

perusakan terhadap tata-guna tanak lainnya yang ditimbulkan oleh suatu 
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pemanfaatan lingkungan tertentu. Menurut Hari Sabari Dampak adalah sesuatu 

yang muncul setelah adanya suatu kejadian. 

 

Pemekaran Wilayah 

Wilayah menurut sitohang (1997) regionalisme, adalah sebagai suatu 

usaha untuk menentukan batas-batas daerah biasanya lebih besar daripada 

daerah struktur pemerintah lokal, dengan maksud lebih mengidentifikasi dan 

mengefisienkan pemerintah dan perencanaan lokal nasional. Hutagalung (2007) 

menyatakan ada tiga hal tujuan pemekaran daerah: pertama, bahwa pemekaran 

daerah tersebut akan memperpendek rentang kendali dan rantai birokrasi 

pelayanan,.Kedua , bahwa sumberdaya yang di perlukan bagi calon daerah 

tersebut dapat dilihat dari kondisi retropektif yang ada di lungkup geografis 

daerah itu sehinga sumber data yang diperhitungkan utu dapat menunjang 

penyelangaraan pemerintahan didaerah tersebut nantinya.Ketiga,  Bahwa 

pemekaran daerah itu akan berkorelasi secara langsung dengan kesejahteraan 

masyarakat di daerah tersebut. Ketiga asumsi ini menjadi rumus pamungkas 

dalam rangka membentuk daerah baru. 

Kemudian menurut Kusumah (2004:387) bahwa pemekaran wilayah 

adalah “pemecahan wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota dan wilayah 

kelurahan/desa menjadi lebih dari satu wilayah diluar dari wilayah induk yang 

telah ada. Sehingan pemekaran wilayah lebih kepada perluasan hubungan yang 

sifatnya lebih mudah atau dengan memudahkan jalur birokrasi masyarakat 

dengan pemerintah. Pemerkaran wilaya terjadi karna adanya tuntutan 

kesenjangan disegala sektor kehidupan, adanya tuntutan dimana masyarakat 

memerlukan sarana insfrastruktur daerah agar dapat dijangkau oelh semua 

lapisan masyarakat, sedangkan kesenjangan dimana terjadinya perbedaan 

layanan secara administrasi maupun pemberdayaan masyarakat. 

 

Pelestarian Budaya 

Mengenai pelestarian budaya lokal, Jacobus Ranjabar (2006:114) 

mengemukakan bahwa pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) adalah 

mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan 

mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, sertamenyesuaikan dengan 

situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.Pengertian 

kebudayaan yang diajukan oleh Prof. Dr. C.A. van Peursen (1988:233), berikut 

ini : Kebudayaan sebetulnya bukan suatu kata benda, melainkan suatu kata 

kerja. Atau dengan lain perkataan, kebudayaan adalah karya kita sendiri, 

tanggung jawab kita sendiri. Demikian kebudayaan dilukiskan secara 

fungsionil, yaitu sebagai suatu relasi terhadap rencana hidup kita sendiri. 

Merujuk pada definisi pelestarian dalam Kamus Bahasa Indonesia diatas, 

maka saya mendefinisikan bahwa yang dimaksud pelestarian budaya (ataupun 

budaya lokal) adalah upaya untuk mempertahankan agar/supaya budaya tetap 

sebagaimana adanya. 
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Budaya 

Budaya menurut Koentjar aningrat dalam bukunya (Pengantar Antropologi 

II 2005 : 12 ) mengemukakan budaya di dalam sanskerta budhi (buddhayah 

adalah bentuk jamaknya, dan dengan demikian “ Kebudayaan”Dapat diartikan 

“ Pikiran dan akal” Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang 

di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian,moral, hukum, 

adat istiadat, dan kemampuan -kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai 

anggota masyarakat. Budaya menurut Elly M. Setiadi, (2006 : 27) bentuk 

jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa dan rasa, kata budaya 

sebenarnya berasal dari bahasa sanskerta budhaya yang bentuk jamak kata 

budhi yang berarti budi atau akal. 

Budaya juga cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara 

timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya yang di dalamnya sudah 

tercakup pula segala hasil dari cipta, rasa, karsa, dan karya, baik yang fisik 

materil maupun yang psikologis, idil dan spiritual. Dengan kata lain 

kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia 

sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri atas segala sesuatu yang 

dipelajari dari pola–pola perilaku yang normatif, artinya mencakup segala cara-

cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak ( Jacobus Ranjabar, 2013 

:16).  

 

Adat 

(Koenjarningrat I2011 :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”. 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”. 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”. 

Pengertian Adat Istiadat dalam Kehidupan di Masyarakat 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 umum 

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 
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ke generasi sebagai warisan sehingga kuat hubungan dan penyatuannya dengan 

pola-polaperilaku masyarakat. 

 

Kebudayaan 

Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang 

kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, 

moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat 

seseorang sebagai anggota masyarakat.Menurut Andreas Eppink, kebudayaan 

mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial,norma sosial, ilmu 

pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, 

tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas 

suatu masyarakat. 

Mengenai proses kebudayaan dan strategi atau pola yang digunakannya, 

perlu untuk merujuk pada pengertian kebudayaan yang diajukan oleh Prof. Dr. 

C.A. van Peursen (1988:233), berikut ini : Kebudayaan sebetulnya bukan suatu 

kata benda, melainkan suatu kata kerja. Atau dengan lain perkataan, 

kebudayaan adalah karya kita sendiri, tanggung jawab kita sendiri. 

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai 

kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan 

meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, 

sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. 

Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh 

manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda 

yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, 

organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk 

membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. 

 

Metode Penelitian 

Berdasarkan sifat data penelitian yang penulis teliti dalam penelitian ini 

yaitu Dampak pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu terhadap Budaya Dayak 

Bahau di Kampung Ujoh Bilang, jenis penelitian yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif, suatu metode penelitian deskriptif 

(descriptive research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan 

utama untuk membuat gambaran deskripsi tentang suatu keadaan secara 

obyektif, dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu 

fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan permasalahan atau 

kejadian serta bentuk-bentuk fenomena yang menjadi variabel penelitian. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sampel atau responden, 

informant dan key informant sebagai sumber untuk memperoleh data untuk 

penulisan skripsi sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan. Keyinformen: 

Kepala Dinas Kebudayan dan Kepala Dinas Pariwisata. Informen: Tokoh 

Masyarakat Kampung ujoh Bilang. Jenis data dalam penelitian ini dapat 

melalui sumber data sebagai berikut: Data Primer dan Data Sekunder. 
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Kemudian dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan 

menggunakan beberapa teknik penelitian lapangan (field work research), dalam 

penelitian lapangan penulis langsung berhadapan dengan objek yang diteliti, 

penelitian lapangan meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Taria Tradisional 

Tarian Tradisional Dayak Bahau Di kabupaten mahakam ulu masih banyak 

memiliki kekurangan didalam melestarikan kebudayaan nya apa lagi pada saat 

sebelum adanya pemekaran masyarakatnya sangat kurang mendapatkan 

perhatian didalam melestarikan kebudayaan lokalnya. Jelas ada dimana dalam 

pemekaran DOB (Daerah Otonomi Baru) rentang kendali sema urusan lebih 

pendek, mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya sehinga budaya tarian 

tradisional yang tidak tersentuh dulunya bisa lebih di perhatikan dengan 

sendirinya upaya pelestarian dapat lebih optimal dilaksanakan”. Perubahan 

tehadap pola garapan tari, pola pemaknaan tari dan penyampaian gagasan tari. 

Dalam perkembangannya, tarian di kabupaten mahakam ulu banyak mengalami 

pergeseran makna. Hal ini terjadi karena bentuk tari tadisional yang masih 

terkesan monoton dengan tari kreasi. Tari tradisional pun sifatnya masih ritual, 

usaha pelestarian tari tradisi masih dilakukan, akan tetapi telah di kolaborasikan 

denagan tari kreasi yang sifatnya lebih kearah pengembangan. Tarian 

tradisional yang dapat di kolaborasikan menjadi tarian kreasi sehinga dapat di 

bawa keluar dan ini suda kami tampilkan mengikuti ifen keluar daerah dan 

menjadi pusat perhatian oleh orang luar dan mendapatkan penghargaan di 

tingkat kabupaten kota dan pusat, tarian tradisional selalu di kembangkan untuk 

lebih baik lagi karna ada perhatian pemerintah kabupaten mahakam ulu 

didalam melestarikan budaya kita yaitu budaya dayak bahau. 

 

Tato Tradisional 

Tato Tradisional Dayak bahau Memiliki makna tersendiri apakah Tato 

Tradisional ini dapat di lestarikan Agar Memiliki seni yang baik untuk dilihat 

oleh orang sehinga memiliki nilai seni yang tingi khusus nya di daerah 

Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan adanya Pemekaran DOB maka perhatian 

semua pihak lebih tertuju pada Kabupaten Kota di Indonesia khususnya 

Kabupaten Mahakam ulu, sehinga upaya pelestarian badan hanya dari pelaku 

Budaya Tato itu sendiri  melainkan pihak luar juga bersama melestarikan 

budaya itu. Orang yang tidak tau makna tato yang di buat contoh nya saja tato 

bunga terong yang dimiliki oleh suku dayak iban itu sebenarnya memiliki arti 

dan tidak sembarang orang membuat tato bunga terong tersebut karna arti dari 

tato bunga terong itu orang yang sudah jalan jauh dan pernah memengal kepala 

manusia tetapi itu hampir semua suku dayak mengunakannya karna untuk 

meningkatkan nilai seni walaupun yang sebenarnya tidak boleh, tato tradisional 

akan selalu dikembangkan bahkan orang asing sangat menyukai jenis tato 
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tradisional suku dayak bahau dan ini menjadi perubahan yang baik terhadap 

kebudayan tato tradisional dayak bahau di kabupaten mahakam ulu. Saat ini 

tato tradisional setiap ada event di luar kita suku dayak bahau selalu 

memperlihatkan jenis ukiran motif tato asli suku dayak bahau dan tato ini juga 

salah satu tanda kita bahwa kita asli suku dayak bahau, tato-tato juga memiliki 

arti yang kuat dan disamping itu memiliki nilai seni yang tingi kebanyakan 

anak muda di kampung ujoh bilang mengembangkan tato tradisional sehinga 

menjadi penghasilan tersendiri. 

 

Tradisi Telinga Panjang 

Kebudayaan telinga panjang pada jaman nenek moyang sangat banyak 

yang memiliki telinga panjang akan tetapi setelah adanya perkembangan jaman 

khusus nya para wanita malu jika memiliki telinga panjang tatapi telinga 

panjang ini memiliki nilai kebudayaan yang tingi. Budaya telinga panjang kita 

sadari makin hari semakin tergeser oleh kemajuan jaman dibeberapa tahun 

silam namun upaya pelestarian yang dilakukan mampu melahirkan generasi 

muda telinga panjang baik wanita maupun laki-laki. Mengenai kebudayaan 

telinga panjang sudah tidak ada lagi punah dan hanya berbrapa orang saja yang 

masih ada tlinga panjang knapa sampai tidak ada lagi telinga panjang itu hanya 

pada wanita saja tetapi laki-laki ada yang memiliki telinga panjang 2 sampai 5 

orang dan itu pun terkadang di tertawakan oleh orang tetapi mareka tidak tau 

bahwa itu salah salu upaya melestarikan kebudayaan telinga panjang agar tidak 

punah begitu saja tetapi jiga ada orang asing yang datang ke kabupaten 

mahakam ulu yang ingin berfoto dengan mareka yang memiliki telinga panjang 

itu sangat unik mareka katakan dan ternyata mareka mengatakan masih ada 

manusi yang memiliki telinga panjang. 

 

Musik dan Lagu Daerah 

Musik dan Lagu Daerah Dayak Bahau yang ada pada saat ini khusunya di 

Kabupaten Mahakam Ulu semakin berkembang dengan adanya peran 

pemerintah didalamnya, pemerintah kabupaten mahakam ulu memfasilitasi 

agar masyarakat nya memiliki semangat untuk meningkatkan Musik dan Lagu 

Daerah. Musik dan lagu daerah makin berkembang serta setiap daerah 

berlomba-lomba membuat, seperti di tahun 2017 ini ada dua album lagu daerah 

yang di keluarkan oleh dinas kebudayaan dan angota masyarakat dan tahun 

depan akan ada kegiatan lomba karya cipta lagu daerah tingkat SMP, 

SMA/SMK se kabupaten mahakam ulu. Ini salah satu cara untuk melestarikan 

musik dan lagu daerah sehinga ada perubahan untuk menuju yang lebih baik. 

Untuk musik dan lagu daerah dayak bahau, untuk musik sendiri perubahan nya 

banyak trutama musik krasi kalau untuk musik banyak sekali anak-anak muda 

yang bisa memainkannya seperti musik sapeq yang mengunakan dua tali senar 

itu bisa dikatakan lumayan sulit untuk memainkan nya karna selalu di latih dan 
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dapat memberi perubahan yang seknifikan, lagu daerah untuk saat ini sangat 

baik bahkan selalu ditampilkan pada saat ifen dimana saja. 

 

Upaya Pelestarian 

Pelestarian Sangar Seni Dayak Bahau 

Didalam memberi suatu yang dapat membawa perubahan pasti memiliki 

cara agar pelestarian sangar seni Dayak Bahau dapat di lestarikan yaitu melalui 

peran pemerintah dan masyarakat untuk ada kerja sama melestarikan sangar 

seni Dayak Bahau di Kabupaten Mahakam Ulu untuk menuju kearah yang 

lebih baik dari sebelumnya. Yang pertama adalah identifikasi potensi seni tari 

di setiap daerah lalu di dorong untuk pembinaan dengan membentuk sangar 

seni tari di setiap kampung dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu agar 

masyarakatnya dapat mengembangkan bakat tari nya sehinga nantinya dapat di 

tampilkan mengikuti ifen di luar membawa nama Kabupaten Mahakam Ulu. 

Sangar seni di Kabupaten mahakam Ulu sudah Banyak Sekali di ujoh bilang di 

antara nya sangar seni apau punyaat dan sudah banyak melahirkan seniman-

seniman yang sekarang ini ada di Samarinda dan juga teman-teman dari apo 

lagan perkembangan nnya sangat bagus sampai saat ini sangar seni yang ada di 

kabupaten Mahakam Ulu kurang Lebih Sekitar 90 sangar seni yang sudah 

berdiri, pelatihannya suda berjalan dengan baik kemudian sangar seni yang ada 

juga mendapatkan bantuan dari dinas Kebudayan mareka juga yang 

menyelengarakan perlombaan seni musik dan lagu daerah mau pun seni tari. 

Mengenai Pelestarian Sangar Seni Dayak Bahau memikiki pembinaan yang 

baik Dari Dinas Pariwisata Juga Pernah Membawa Penari untuk Tampil di 

Jogja karna sangar seni yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu sangat di 

perhatikan Oleh Pemerintah perkembangannya pemerintah sangat mendukung 

Kebudayaan Yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, Karna Kabupaten 

Mahakam Ulu Kabupaten yang Berbudaya tetap menjaga dan mengembangkan 

kebudayaan ke arah yang positif. 

Jacobus Ranjabar (2006:114) mengemukakan bahwa pelestarian norma 

lama bangsa (budaya lokal) adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, 

nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, 

sertamenyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan 

berkembang. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

         Kesimpulan nya Kabupaten Mahakam Ulu Pada Saat Telah di Mekarkan 

Budaya Dayak Bahau Sudah Mulai Menjadi Perhatian Pemerintah Karna 

Budaya Dayak Bahau Khusus nya di Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long 

Bagun Dapat Memberi Perubahan Terhadap Nilai Budaya Sehinga Budaya 

Dayak Bahau Dapat di Lestarikan Dengan Baik.  

1. Nilai Budaya Adat 
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a) Tarian tradisional dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kampung 

Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu penulis melihat 

bahwa Pelestarian Budaya Tarian Tradisional Dayak Bahau di Kampung 

Ujoh Bilang sudah Sangat Baik dan Berkembang dengan pesat kemajuan 

nya. 

b) Tradisi Tato dari hasil Penelitian yang penulis lakukan di Kampung Ujoh 

Bilang Kec.long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu penulis melihat bahwa 

pelestarian Budaya Tato Tradisional Dayak bahau di Kampung Ujoh 

Bilang Sudah Mulai di Lestarikan Sejak Adanya Pemekaran Kabupaten 

Mahakam Ulu dan Budaya Tato Tradisional Sudah Menjadi Budaya 

Dayak bahau di Kampung ujoh Bilang, Tato Tradisional Dayak Bahau 

Sekarang Memiliki Nilai Seni Yang Tingi di Mata Masyarakat Kampung 

joh Bilang. 

c)  Budaya telinga Panjang dari hasil Penelitian yang penulis lakukan di 

kampung Ujoh Bilang Kec.Long Bagun Kabupaten Mahakam ulu Penulis 

Melihat Bahwa Pelestarian Budaya Telinga Panjang Hampir Punah 

walaupun masih ada tapi hanya beberpa orang saja Karna Sudah tidak ada 

lagi masyarakat yang memiliki telinga panjang seperti pada jaman nenek 

moyang dulu. 

d) Musik Dan Lagu Daerah Dayak Bahau dari hasil penelitian yang 

penulis lakukan di Kampung Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kabupaten 

Mahakam ulu Penulis melihat Bahwa sejak pemekaran Perubahan 

Terhadap pelestarian Musik dan lagu Daerah di Kampung Ujoh Bilang 

semakin berkembang dengan baik.  

2. Upaya Pelestarian 

a) Pelestarian Sangar seni Dayak Bahau dari hasil penelitian yang 

penulis lakukan di Kantor Dinas kebudayaan Kabupaten Mahakam 

ulu penulis melihat bahwa Upaya Pelestarian Sangar Seni Dayak 

Bahau Yang ada di kampung Ujoh Bilang Menjadi Program Dinas 

Kebudayaan agar sangar Seni yang ada di kampung Ujoh Bilang ini 

dapat berkembang, Dinas kebudayaan beerupaya untuk selalu 

memberi Bantuan, memberi bimbingan. 

b) Seni Lukis Tato dari hasil penelitian yang penulis lakukan di kantor 

Dinas kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu penulis melihat 

bahwa Pelestarian Seni Lukis Tato Dayak Bahau Mulai di 

Lestarikan oleh dinas kebudayaan. 

c) Upaya Dinas Kebudayan Mempermosikan Budaya Dayak Bahau 

dari hasil Penelitian yang Penulis Lakukan di kantor Dinas 

Kebudayaan Kabupaten mahakam Ulu Penulis melihat Bahwa 

Dinas Kebudayaan Memiliki Peran didalam Mempermosikan 

Budaya Dayak Bahau sehinga dapat dikenal Oleh Masyarakat Luar. 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Hasil penelitian yang 

penulis lakukan di kampung Ujoh Bilang penulis melihat bahwa 
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Faktor Pendukung terhadap Pelestarian Budaya Dayak Bahau yang 

ada di Kabupaten Mahakam Ulu adalah adanya Peran Pemerintah 

didalamnya serta adanya kerja sama Mayarakat untuk Melestarikan 

Budaya Dayak bahau sehinga Pelestarian Budaya Dayak Bahau di 

kampung ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu dapat berkembang 

dengan baik Seperti Daerah-daerah Lain nya. 

Dari hasil Penelitian yang penulis lakukan di Kampung Ujoh 

Bilang penulis Melihat Bahwa Faktor Penghambat Terhadap 

Pelestarian Budaya Dayak Bahau Yang ada di Kabupaten Mahakam 

Ulu adalah Moderenisasi yang Tidak di imbangi, Pendidikan dan 

emosional Masyarakat, Teknologi dan Informasi Yang masih Belum 

Setabil, Keuangan, Sarana Terbatas hal seperti ini yang menjadi 

Penghambat Pelestarian Budaya Dayak Bahau di Kampung Ujoh 

Bilang Kanupaten Mahakam Ulu. 

Berdasarakan Penelitian yang berjudul Dampak Pemekaran Kabupaten                                   

Mahakam Ulu Terhadap pelestarian Budaya dayak Bahau (Studi Kasus di 

Kampung Ujoh Bilang Kec.Long Bagun) maka dapat disimpulkan dan dapat 

dilihat dari berberapa faktor dibawah ini yaitu sebagai berikut :  

1) Didalam melestarikan Budaya Adat Dayak Bahau Dinas Kebudayaan Perlu 

Saling Tukar Pendapat dengan Tokoh Adat, maupun Dengan orang-orang 

Tua Jaman Dulu yang masih hidup yang mengetahuai tentang budaya 

Dayak Bahau agar Budaya Dayak Bahau Yang ada di Kampung Ujoh 

Bilang dapat di Lestarikan dengan Baik, menambah Fasilitas seperti alat 

Musik. harus dapat memberi perubahan dengan cara tetap selalu 

mempermosikan Budaya Adat Dayak Bahau Samapai ke mancanegara 

tanpa ada batasan, selalu mengadakan kegiatan perlombaan Seni agar 

masyarakat kampung Ujoh Bilang Tetap termotifasi Untuk Melestarikan 

Budaya Dayak bahau, srtta pihak Pemerintah Mengalokasikan dana untuk 

Pementasan. 
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