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Abstrak 

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui Peran 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam Melestarikan Tarian Hudoq di 

Kampung Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. Melihat 

fenomena yang terjadi maka penulis bermaksud melakukan penelitian mencoba 

untuk mengetahui pengelolaan, mengambangkan dan faktor penghambat dan 

pendukung dalam melestarikan tarian hudoq yang ada di Mahakam Ulu. 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Mahakam Ulu dengan Keyinforman Kepala Dinas serta Informan pendukung. 

Selanjutnya, data penelitian diperoleh dengan cara Observasi, melalui 

wawancara, dokumen-dokumen yang menyangkut dengan skripsi yang dikerjakan 

oleh penulis.Setelah digunakan wawancara, hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa Peran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam melestarikan 

Tarian Hudoq memiliki pengaruh sangat besar dalam kelestarian Hudoq dengan 

adanya pengelolaan hingga mengembangkan dengan baik tanpa harus 

menghilangkan keaslian dari Tarian Hudoq itu sendiri. 

  

Kata Kunci: peran, melestarikan, tarian Hudoq, Kampung Laham 

 

Pendahuluan 
Diantara penyebab hilangnya kebudayaan Indonesia ini disebabkan karena 

minimnya upaya khusus pemerintah yang bertujuan untuk melestarikan budaya 

bangsa Indonesia. Di samping itu, sedikitnya jumlah budayawan yang sangat 

kontras dengan jumlah masyarakat Indonesia, menyebabkan diperlukannya 

regenerasi untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia agar proses pelestarian 

budaya tidak putus dan semakin hilang akibat dilupakan oleh masyarakat 

Indonesia dan dicuri oleh negara lain.  
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Di Indonesia sangat jelas kaitannya antara kebudayaan dengan dasar negara 

dan Undang-undang Dasar 1945. Menurut UUD 1945 Pasal 32 yaitu : (1) Negara 

memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan 

menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-

nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai 

kekayaan budaya nasional. Dari pasal tersebut kita sudah dapat mengetahui 

bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan keanekaragaman 

yang kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut disebut 

masyarakat multikultural. Multikultural yang bisa diartikan sebagai 

keanekaragaman atau perbedaan antara kebudayaan yang satu dengan 

kebudayaan yang lainnya. Masyarakat yang hidup di daerah tertentu dengan 

memiliki kebudayaan dan ciri khas yang mampu membedakan masyarakat yang 

satu dengan masyarakat yang lainnya. Dari adanya kebudayaan dan ciri khas 

itulah muncul berbagai macam bahasa daerah yang dalam Undang-Undang 

sebagai kekayaan budaya nasional. 

Kerangka Dasar Teori 

Peran  
 Menurut Rivai (2006:148) peran dapat diartiakan sebagai perilaku yang 

diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, jadi jika dikaitkan 

dengan peran sebuah instansi atau kantor maka dapat diartikan sebagai perangkat 

perilaku yang diharapkan dan dilakukan oleh instansi, sesuai dengan posisi dan 

kemapuan instansi atau kantor tersebut. 

 Kemudian menurut Soerjono (2005:244) bahwa peran adalah sesuatu konsep 

tentang apa yang dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peran 

yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai  organisasi, peran yang 

dapat dilakukan sebagai individu yang pentingsebagi struktur sosial masyarkat. 

 Peran secara etomologi menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai tingkat yang diharapkan similiki oeleh seorang yang berkedudukan dalam 

masyarakat, peran dirumuskan sebagaia suatu rangkaian prilaku yang teratur yang 

timbul karena suatu jabatan terentu.   

 Istilah peranan dipakai untuk menunjukan golongan pola-pola kebudayaan 

yang berkaitan dengan posisi tertentu, peranan meliputi sikap dan nilai-nilai 

perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang 

menduduki jabatan tertentu, ia meliputi harapan yang sah dari pemegang jabatan 

itu dalam perilaku orang lain terhadap mereka. 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mahakam Ulu 

melaksanakan kegiatan destinasi, Pemasaran, promosi dan pengembangan. 

Destinasi bertugas untuk menggali budaya yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu 

dan Pemasaran bertugas untuk memasarkan budaya yang ada di Kabuparen 

Mahakam Ulu untuk dipasarkan keluar dan kedalam daerah. Dalam penggalian 

budaya dan pemasaran budaya lokal maka budaya juga dapat dikembangkan, 

Dengan didukungnya tugas dan fungsi dari Dinas Pariwisata Pemuda dan 
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Olahraga maka kebudayaan tarian Hudoq yang ada di Mahakam Ulu dapat 

dikelola sehingga akan dapat menjadi penghasilan daerah, kabudayaan Tarian 

Hudoq dapat terus dilestarikan dan dapat terjaga. Dengan didukungnya tugas 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menurut Undang-Undang tentang 

Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 yang berbunyi Kawasan Strategis 

Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki 

potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting 

dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, 

pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta 

pertahanan dan keamanan maka 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan 

segala aktivitas atau kegiatan seseorang yang melaksanakan fungsinya dalam 

kehidupan organisasi, masyarakat, peran adalah wujud dari pelaksanakaan segala 

hak dan kewajiban baik dalam organisasi muapun kehidupan masyarakat. Suatu 

peran dirumuskan sebagai suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang timbul 

karena suatu jabatan tertentu, karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal 

(Miftah  Thoha 2005:236). Peran timbul karena sebagai aktor memahami bahwa 

mereka bekerja tidak sendirian. Mereka mempunyai lingkungan, yang tidak setiap 

saat mereka perlu berinteraksi. 

 Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam kamus besar bahasa indonesia 

kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2002:695), berarti 

memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih 

maju dan sebagainya serta bertanggungjawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan 

adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan 

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan dan 

pencapaian tujuan (Peter Salim dan Yenny Salim 2002:534).  

Pengembangan “pe-ngem-bang-an” merupakan proses,cara,perbuatan 

mengembangkan suatu organisasi, program dan sebagainya yang bertujuan untuk 

memberikan perubahan dalam keadaan sebelumnya menjadi lebih baik dengan 

adanya suatu pengembangan yang diprogramkan atau direncanakan oleh individu 

maupun kelompok,  maka akan terlihat suatu kualitias atau perbedaan dalam suatu 

kegiatan atau  program yang akan dilaksanakan dengan demikian maka kita akan 

mengetahui perbedaan dari sebelumnya mapun yang telah dilaksanakan. Dari 

uraian diatas maka penulis dapat menjelaskan bahwa tarian hudoq dapat 

dikembangkan dengan suatu  proses, cara dan program  yang bertujuan untuk 

mengembangkan Tarian hudoq tanpa harus dihilangkan keaslian dari Tarian Huoq 

dengantujuan untuk melestarikan serta menjadi pendapatan daerah.  

Pengertian pariwisata secara umum merupakan suatu perjalanan seseorang 

untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lainnya 

dengan meninggalkan tempat semula atau asalnya dan dengan suatu perencanaan 

atau bukan bermaksud untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjunginya, tetapi 

semat-mata untuk menikmati suatu pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi 

kebutuhan yang beraneka ragam. pariwisata sebagai pengganti istilah asing Touris 
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atau Travel diberikan makna Pemerintah Indonesia: “mereka yang meninggalkan 

rumah untuk mengadakan perjalanan tanpa mencari nafkah di tempat-tempat yang 

dikunjung sambil menikmati kunjungan mereka”. Robert C.Lonati (dalam 

Nyoman S. Pendit 2000”3) Kemudian Robert dalam Nyoman (2000:3) 

menambahkan bahwa pariwisata adalah jenis industri baru yang mampu 

mempercepat pertumbah ekonomi dan persediaan lapangan pekerjaan, 

peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor lainnya. 

Selanjutnya sebagai sektor yang kompleks, ia juga, merealisasikan industri-

industri klasik, seperti industri kerajinan tangan dan cendra mata serta penginapan 

dan transportasi secara ekonomi dipandang sebagai industri. 

 

Pelestarian/melestarikan 

 Pelestarian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI offline,QT 

Media , 2014) berasal dari kata dasar lestari, yang artinya adalah tetap selama-

lamanya tidak berubah. Kemudian, dalam kaidah penggunaan Bahasa Indonesia, 

pengunaan awalan pe- dan akhiran–an artinya digunakan untuk menggambarkan 

sebuah proses atau upaya (kata kerja). Jadi berdasarkan kata kunci lestari 

ditambah awalan pe-dan akhiran–an, maka yang dimaksud pelestarian adalah 

upaya atau proses untuk membuat sesuatu tetap selama-lamanya tidak berubah. 

Bisa pula didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan sesuatu supaya 

tetap sebagaimana adanya. Peletarian didasarkan pada kecendrungan manusia 

untuk melestarikan nilai-nilai budaya pada masa yang telah lewat namun 

memiliki arti penting bagi generasi selanjutnya. Namun demikian tindakan 

pelestarian yang dimaksutkan guna menjaga karya prasejarah atau nilai-nilai 

budaya kerap kali berbenturan denan kepentingan lain, khusunya dalam kegiatan 

pembangunan. James Mastron (1982) mengungkapkan bahwa hal ini  

menggambarkan begitu kompleksnya masalah yang ada dalam aktivitas 

pelestarian. Pelestarian secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau 

kegiatan untuk merawat, melindungi dan mengembangkan objek pelestarian yang 

memiliki nilai guna untuk dilestarikan. Namun sejauh ini belum terdapat 

pengertian baku yang disepakati bersama. Berbagai pengertian dan istilah 

pelestarian coba diungkapkan oleh para ahli dalam melihat permasalahan yang 

timbul berdasarkan konsep dan persepsi tersendiri.  

 Kebudayaan dilukiskan secara fungsionil, yaitu sebagai suatu relasi 

terhadap rencana hidup kita sendiri. Kebudayaan lalu nampak sebagai suatu 

proses belajar raksasa yang sedang dijalankan oleh umat manusia. Kebudayaan 

tidak terlaksana diluar kita sendiri, maka kita (manusia) sendirilah yang harus 

menemukan suatu strategi kebudayaan. Termasuk dalam proses melestarikan 

kebudayaan. Karena, proses melestarikan kebudayaan itu adalah pada hakekatnya 

akan mengarah kepada perilaku kebudayaan dengan sendirinya, jika dilakukan 

secara terus menerus dan dalam kurun waktu tertentu. 

Yulikuspartono (2009:29) mengemukakan bahwa, “program merupakan 

sederetan instruksi atau statement dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer 
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yang bersangkutan”, serta kata pemrograman menurut Sugiyono (2005:21) adalah 

“suatu rangkaian instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara 

logis dan sistematis”. Sebelum program diterapkan, maka program harus bebas 

terlebih dahulu dari kesalahan-kesalahan. Oleh sebab itu program harus diuji 

untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi. Kesalahan 

dari program yang mungkin terjadi dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk 

kesalahan menurut Hartono (2005:583), 

Karl Von Clausewitz (dalam Hafeid, 2011 :236) merumuskan strategi 

ialah “suatu seni menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan 

perang” sementara Marthin-Aderson (dalam Hafied Cangara, 2011 :236) 

mengatakan “strategi adalah seni dimana melihat kemampuan intelegensi/pikiran 

untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan 

dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien”. Kemudian juga 

digunakan dalm manajemen organisasi yang menurut sondang P. Siagian 

(2004:16) strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang 

dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasi oleh manajemen puncak dan 

diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapain tujuan 

organisasi tersebut. Dalam pengertian ini strategi diartikan sebagai suatu 

keputusan atau kebijakan yang dibuat petinggi organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi dan kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh pihak dalam 

sebuah organisai. Jelas disini bahwa strategi dibuat untuk mencapai sasaran dan 

tujuan. 

Tari Hudoq kerap dilakukan oleh suku Dayak Bahau, Dayak Kayan dan 

Dayak Modang. Tari Hudoq biasanya digelar pada sekitar bulan September 

hingga Oktober bahkan hingga bulan November, tergantung dengan arahan 

dayung/pemimpin acara hudoq yang kerap memiliki peran ini juga orang 

bangsawan atau Hipui dalam bahasa dayakny yang ada di daerah masing-masing 

atau ketika selesai menanam padi.  

Metode Penelitian 

Berdasarkan sifat data penelitian yang penulis teliti dalam penelitian ini 

yaitu Peran Dinas Pariwisata Dalam Kebudayaan Tarian Hudoq, 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.  

Sukmadinata (2006:72) menjelaskan penelitian deskriptif adalah suatu 

bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena 

yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena 

itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, 

dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lain. Dalam penelitian ini 
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fenomena yang menarik untuk diteliti adalah fasilitas yang telah diberikan 

pemerintah daerah kabupaten mahakam ulu dalam pelestarian kebudayaan hudoq 

di kampung laham. 

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 

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

meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Key informan: kepala Dinas 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Informan: Kepala Adat Kampung Laham. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pengelolaan 

Pengelolaan merupakan proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan 

dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlihat dalam 

pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Peter Salim dan Yenny Salim 2002:534). 

Dalam menjaga kelstarian kebudayaan lokal khusunya diwilayah Mahakam Ulu 

tentunya sangat memerlukan pengelolaan yang baik dalam melestarikan 

kebudayaan lokal yang ada di daerah Mahakam Ulu. Dalam pengelolaan tidak 

luput dengan adanya faktor-faktor pendukung yang meliputi : 

Perencanaan merupakan suatu proses pemilihan dan pengembangan dari 

pada tindakan yang paling baik untuk pencapaian tugas. Garth N.Jone (2010). 

Peran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam melestariakan, 

mengembangkan hingga memasarkan yang berwawasan lingkungan tentunya 

sangat diperlukan agar tidak merusak nilai-nilai budaya yang mengatasnamakan 

kebudayaan untuk kepentingan pribadi yang dapat memicu kegiatan-kegiatan 

negatif. Pembangunan berwawasan adalah pembangunan pariwisata yang 

memiliki kontribusi tinggi terhadap ekonomi masyarakat setempat, dengan kata 

lain pengelolaan tersebut hendaknya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 

dengan tetap mempertahankan kelestarian nilai-nilai kebudayaan lokal. 

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan Kepala BIdang 

Pengembangan Destinasi Dan Pemasaran Pariwisata telah memiliki perencanaan 

yang berdampak dalam jangka waktu panjang untuk tetap menjaga kelestarian 

Tarian Hudoq. Dengan adanya perencanaan tentunya memiliki peran dalam 

pelaksanaan tugas, dengan demikian maka pembagian tugas dalam mengelola 

kelestarian Hudoq dapat dengan jelas.  

Rivai (2004) pembagian tugas adalah hasil analisis pekerjaan sebagai 

rangkaian kegiatan atau proses menghimpun dan mengolah informasi mengenaai 

pekerjaan. Dalam pembagian tugas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Mahakam Ulu  dalam Pengembangan pada perencanaan yang telah 

memiliki bidang tersendiri yaitu Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan 

Pemasaran, kemudian didalam Bidang Pengembangan Destinasi dan Pemasaran 

terbagi menjadi dua Seksi, yang merupakan Seksi Destinasi Pariwisata dan Seksi 

Pemasaran Pariwisata yang merupakan pelaku dalam perencanaan tersebut. 

Dengan demikian maka akan lebih tepat dalam bidang Destinasi dan Pemasaran.   
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Arahan dan perencanaan merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang 

memiliki tujuan untuk dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan benar, 

dengan adanya arahan maka dalam peroses kegiatan akan dapat berjalan sesuai 

dengan keinginan yang berdasarakan dengan peraturan atau pedoman yang 

berlaku dan merupakan dasar dalam kegiatan serta tindakan tersebut.  

Dengan demikian yang merupakan pengawas terhadap perencanaan hingga 

pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tersebut 

melalui adanya pembentukan Organisasi secara resmi akan Sadar Budaya serta 

relawan yang begitu kuat untuk tetap menjaga kelestarian Hudoq tersebut. 

Pengawasan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan upaya perlindungan. 

Dengan adanya pengawasan maka akan dapat terjaga dengan baik dan tidak akan 

hilang, hingga akan tetap ada dan dimiliki secara utuh yang didasarakan dengan 

bukti dan dasar yang kuat.  

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga memiliki peran penting dalam 

pengawasan terhadap Hudoq yang berada di kampung Laham hingga seluruh 

hudoq yang berada di Kabupaten Mahakam Ulu. Inilah yang masih diupayakan 

oleh Dinas Pariwista Pemuda dan Olahraga dengan melakukan pengawasan 

secara keseluruhan khususnya wilayah Kabupaten Mahakam Ulu serta Lembaga 

Adat yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah untuk 

menagani secara langsung tentang adat yang ada dimasyarakat dan dapat 

membantu serta merupakan peran dari Lembaga adat itu sendiri dan memudahkan 

Peran dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mahakam Ulu. 

  

Mengembangkan  
Program merupakan suatu sistem yang dibuat untuk mempermudah 

tindakan atau proses pelaksanaan kegiatan serta dapat terlaksana dengan baik dan 

medapatkan hasil yang diinginkan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga saja 

tetapi juga melibatkan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu dalam pelaksanaan 

program hingga melaksanakan kegiatan rancangan program dan kegiatan 
untuk periode 2017-2021. tanpa memilih peserta dalam kegiatan tersebut 

dengan demikian maka memerlukan cara dalam melakukan program tersebut 

dengan adanya cara dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. 
Cara atau strategi dalam melaksanakan program tersebut akan dapat 

terlaksana dengan baik dan dapat mengetahui target atau tujuan dalam program 

tersebut. Melihat dari hal tersebut maka perlu adanya gerakan yaitu dari peran 

seorang atasan atau pemimpin dari organisasi tersebut yang memeiliki peran dan 

kewenangan lebih berpengaruh. 

Program yang telah disusun hingga dengan memiliki cara pendekatan 

tersendiri untuk dapat melestarikan tarian hudaq tanpa harus adanya perubahan 

dari keaslian tarian hudoq tersebut. Dengan demikian maka tentunya memerlukan 

proses dalam tindakan secara langsung dalam melestarikan Tarian Hudq, adanya 

program dan cara tidaklah cukup maka dari pada itu memerlukan proses tindakan. 

Program dan cara tidak bisa menentukan kesuksesan dalam suatu program dan 
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cara kerja tersebut maka Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahrga proses 

memerlukan proses dalam tindak tersbut. 

Proses pada kegiatan tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang 

mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan program dan cara yang telah 

dibuat untuk mempermudah proses tersebut maka dapi pada itu Dinas Pariwisata 

Pemuda dan Olahrga memiliki proses yang telah dilakukan dalam melestarikan 

Tarian hudoq di Kampung Laham. pelaksanaan program dan cara yang disertakan 

proses pelaksanaan memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun faktor pendukung dan  penghambat yang 

dimiliki oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam melestarikan Tarian 

Hudoq di Kampung Laham. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat. 

 

Faktor Pendukung dan Penghambat 

faktor penghambat dari melestarikan Tarian Hudoq dikampung Laham 

Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu ini adalah faktor anggaran dana 

yang disiapkan dalam rangka melestarikan Tarian Hudoq mulai dari 

mengambangkan, menjaga hingga dengan memasrakan dan pentingnya kesadaran 

masyarakat terhadap keaslian Tarian hudoq guna untuk tetap menjadi kebudayaan 

asli Kabupaten Mahakam Ulu tanpa harus merubah keaslian dari Tarian Hudoq 

itu sendiri.  

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan masyarakat untuk 

melestarikan Tarian Hudoq  memiliki peran yang sangat penting dalam 

pelestarian Tarian Hudoq khusunya dikawan Mahakam Ulu dan disertakan 

dengan memiliki hubungan yang baik dan saling mendukung dari masyarakat agar 

dapat berlangsung kegiatan dalam melestarikan dan hingga memasarkan tarian 

hudoq tersebut. Dari dalam pengembangan harus terjalinnya kerjasama dari pihak 

Lembaga Adat dan Pemerintah daerah serta dukungan dari masyarakat untuk tetap 

menjaga kelestarian Tarian Hudoq khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu. Demi 

peningkatan dalam Tarian Hudoq yang ada di Kampung Laham dan membantu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat setempat.  

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian lapangna tentang Peran Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga dalam Melestariakn Tarian Hudoq di Kampung Laham Kecamatan 

Laham Kabupaten Mahakam Ulu dapat disimpulakan sebagai berikut : 

1. Pengelolaan Tarian hudoq di Kampung Laham dilakukan dengan baik dan 

sesuai peran , tugas dan fungsi dari kebijakan yang dapat dilakukan terhadap 

bidangnya masing-masing yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan 

dan kecintaan terhadap kabudayaan lokal serta berguna untuk melestarikan 

kebudayaan tarian hudoq yang merupakan maskot Kabupaten Mahakam Ulu. 
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2. Pengembangan terhadap Tarian Hudoq yang ada di Kampung Laham yang 

bertujuan untuk menarik wisatawan lokan atau pun asing tanpa harus 

menghilangkan keaslian dari Taarian hudoq itu sendiri. 

3. Peran Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga dalam melestariakan tarian 

Hudoq sangat penting yang merupakan pengelola, mengembangkan, 

mengawas, hingga dengan pemasaran. Tentu juga tidak luput dari 

campurtangan Pemerintah daerah hingga dengan Masyarakat yang menjadi 

tameng terdepan untuk melindungi kebudayaan yang ada di daerah kabupaten 

Mahakam Ulu. 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas adapun rekomendasi-

rekomendasi yang harus diperhatikan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Mahakam Ulu dalam Melestarikan Tarian Hudoq  

1. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Peran sangat 

berpengaruh dalam pelestarian kebudayaan dengan nmelalui adanya 

pengelolaan hingga dengan pengembangan kebudayaan yang ada khusunya 

Tarian Hudoq yang ada di wilayah Mahakam Ulu agar tetap terjaga 

kelestariannya dan tidak terjadinya kepunahan kebudayaan. 

2. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga memiliki peran yang sangat penting 

dalam pengelolaan kebudayaan yang ada di Mahakam Ulu. Dengan adanya 

pengelolaan tentu adanya perencaan, pembagian tugas dan pengawasan 

dengan demikian akan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tepat 

sasaran. Perencanaan dan pembagian tugas yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga sangatlah baik hingga dalam 

pelaksanaannya tetapi tidak lupa juga perlu adanya pengawasana. 

Pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam program agar 

dapat mengetahui kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan dapat 

mengetahui kekurangan dan kelebihan pada saat pelaksanaan kegiatan 

dengan demikian perlu adanya peningkatan Pawasan dalm pelaksanaan 

pengelolaan budaya khusunya Tarian hudoq. 

3. Tarian hudoq di Kampung Laham dilakukan dengan baik dan sesuai 

peran, tugas dan fungsi dari kebijakan yang dapat dilakukan terhadap 

bidangnya masing-masing yang bertujuan untuk memperdalam 

pengetahuan dan kecintaan terhadap kabudayaan lokal serta berguna 

untuk melestarikan kebudayaan tarian hudoq yang merupakan maskot 

Kabupaten Mahakam Ulu. 
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