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Abstrak 
Penelitian ini berjudul Koordinasi Kepala Kampung dan Kepala Adat Dalam 

Menjaga Kearifan Lokala Di Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang 

Bigung Kabupaten Kutai Barat dengan bimbingan Drs, Badruddin Nasir M.Si 

dan Budiman S.IP, M.Si Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 

Koordinasi, Kepala Kampung dan Kepala Adat Dalam menjaga Kearifan Lokal 

di Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai 

Barat serta factor penghambat Koordinasi Kepala Kampung dan Kepala adat 

Dalam Menjaga Kearifan Lokal Di kampung Linggang Melapeh Kecamatan 

Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor 

Desa (Petinggi) Kampung Linggang Melapeh pengumpulan data yang dilakukan 

dengan prinsip getting in, getting along, logging to data berupa wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Narasumber ditentukan melalui teknik purposive 

sampling. Narasumber dari penelitian ini adalah, petinggi Kampung Linggang 

Melapeh, Kepala adat Kampung Linggang Melapeh, Sekertaris Kampung 

Linggang Melapeh dan masyarakat Kampung Linggang Melapeh. Kemudian data 

yang diolah menggunakan metode kualitatif dengan menghasilkan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi kepala kampung dan kepala adat 

dalam menjaga kerifan lokal belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini 

disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara kepala kampung dan kepala adat, 

kurangnya kulitas sumber daya manusia, perhatian pemerintah kabupaten masih 

kurang dan unsur politik yang mengintervensi inter kepala kampung. 

  

Kata kunci:  implementasi, koordinasi petinggi dan adat, dalam menjaga 

kearifan lokal kampung. 
 

Pendahuluan 

 Indonesia adalah negara kepulauan dan berbagai macam suku dan bangsa 

serta agama. Yang menyatukan indonesia adalah bineka tunggal ika yaitu 

berbeda-beda tapi tetap satu indonesia memiliki macam ragam kebudayaan yang 
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berbeda-beda di setiap daerah yang masing-masing memegang teguh warisan 

nenek moyang contoh Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan 

budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (way of life) 

yang mengakomodasi kebijakan (wisdom) dan kearifan hidup.  

Contoh kearifan lokal yang masih dijaga oleh Masyarakat Linggang 

Melapeh antara lain Semput (menyumpit) yang dulu dilakukan untuk berburu 

hewan di hutan, sekarang diubah menjadi lomba menyumpit antara masyarakat 

Kampung Linggang Melapeh yang di gelar pada saat acara-acara besar saja, 

menjaga kelestarian hutan atau perkebunan yang sering disebut Munan (kebun 

buah-buahan yang di tinggalkan nenek moyang setempat) fenomena lainnya juga 

yang sering dilakukan adalah Kateq Kerewaw (potong kerbau) yang menjadi 

kebudayaan masyarakat kampung linggang melapeh dalam menjalan kan upacara 

yang diharuskan membunuh kerbau adapun botor atau (judi) yang khas yang 

harus ada jika ada upacara pemotongan kerbau seperti sudah menjadi tradisi yang 

melekat sehingga pemerintah melegalkan kegiatan tersebut dengan catatan hanya 

pada saat ada upacara potong kerbau saja, botor boleh dimainkan, 

Masyarakat Linggang Melapeh yang cenderung sudah banyak 

meninggalkan tradisi Belian khususnya Belian Bawo yang konon katanya mampu 

menyembuhkan penyakit dan menyembuhkan orang yang sakit jiwa karena 

kemajuan teknologi Masyarakat Kampung Melapeh yang mempunyai tugas 

melestarikan adat istiadat tidak memperlihatkan usaha nyata dan, perlahan-lahan 

meninggalkan cara pengobatan tradisional suku dayak tunjung, yang kemudian 

beralih ke pengobatan lain yang lebih moderen atau lebih terpercaya, sedangkan 

yang penulis ketahui tugas Kepala Adat adalah untuk melestarikan kebudayaan 

yang turun-temurun sudah dilaksanakan dan melaksanakannya, sedangkan Kepala 

Kampung tugasnya adalah untuk membantu dan mengawasi kegiatan upacara adat 

Masyarakat adat Kampung Linggang Melapeh yang seharusnya 

Kepala Adat dan Kepala Kampung harus saling berkoordinasi dalam 

menjaga kebudayaan Kampung Melapeh Lama, yang sekarang seperti tidak ada 

koordinasi antara keduanya sehingga Masyarakat yang seharusnya melestarikan 

adat istiadat, sekarang telah mengalami pertanda masa degradasi. 

Mempertahankan kearifan lokal terutama di daerah yang masih kental budayanya 

memerlukan koordinasi antara kepala kampung dan kepala adat koordinasi 

tersebut berupa Sinkronisasi dan Integrasi, dan  dalam penelitian ini penulis 

mengangkat judul tentang “Koordinasi Kepala Kampung Dan Kepala Adat Dalam 

Menjaga Kearifan Lokal Di Kampung Linnggang Melapeh Kecamatan Linggang 

Bigung Kabupaten Kutai Barat” 

Kearifan lokal yang juga dulu sempat menjadi perdebatan ialah denda 

kepada orang yang sengaja maupun tidak sengaja, membunuh binatang peliharaan 

atau tidak sengaja menabrak, masalah itu akan dibawa ke kepala adat untuk 

dikenakan Butangk (utang) yang harus dibayar oleh pelaku yang membunuh 

binatang atau peliharaan harus diganti, dengan uang atau dengan barang yang 

sama tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak 
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Kerangka Dasar Teori 

Koordinasi 

Arti dan pentingnya koordinasi dengan pendelegasian wewenang dan 

pembagian perkerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu 

bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai wewenang yang diterimanya. 

Setiap bawahan mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaan perusahaan, karena 

itu masing-masing pekerja bawahan harus disatukan, di integrasikan, dan 

diarahkan untuk tercapainya tujuan karena tanpa koordinasi tugas dan pekerjaan 

dari setiap individu masyarakat maka tujuan (laba) Kampung tidak akan tercapai 

Koordinasi ini merupakan tugas penting yang harus dikerjakan oleh seorang 

manajer.Hasibuan(2008) 

Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan 

mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan perkerja-pekerjaan parah 

bawahan dalam mencapai tujuan organisasi 

E.F.L Brech, (2008) dalam Hasibuan menjelaskan koordinasi adalah 

mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan 

pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan mejaga agar kegiatan itu 

dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara anggota itu sendiri. 

G.R Terry, dalam Hasibuan (2008) koordinasi adalah suatu usaha yang 

sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah waktu yang tepat, dan 

mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan 

harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Definisi G.R Terry ini berarti 

bahwa koordinasi adalah pernyataan usaha dan meliputi ciri-ciri sebagai berikut : 

Jumlah usaha, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. 

Waktu yang tepat dari usaha-usaha ini.  

 

Sinkronisasi 

Sinkronisasi Integrasi Menurut Awaluddin Djamin (2008) Sinkronisasi 

adalah suatu usaha untuk menyesuaikan. Menyelaraskan kesiatan, tindakan, dan 

unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas dan kerja, keserasian 

dalam melaksanakan tugas mampu mempermudah penerapan koordnasi di suatu 

organisasi. Menurut  G.R. Terry dalam Hasibuan (2008) sinkronisasi memiliki 

dua bagian yaitu :Sinkronisasi vertikal, dilakukan dengan melihat apakah suatu 

peraturan dalam manajemen yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak 

saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.Sinkronisasi horizontal. 

Dilakukan dengan melihat berbagai peraturan dalam manajemen yang sederajad 

dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinronisasi horizontal juga harus 

dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditempatkannya 

peratuan-peraturan tersebut. Dan syarat-syarat sinkronisasi 

Metode Penelitian 

Berdasarkan judul yang diteliti, penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat menjelaskan 

dengan mengambarkan kegiatan koordinasi yang dilakukan kepala kampung dan 
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kepala adat dalam menjaga kearifan likal dikampung linggang melapeh 

kecamatan linggang bigung kabupaten kutai barat. Pendekatan kulitatif Bogdan 

dan Taylor (Moleong, 2007) mendefinisikan metologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang dan prilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini dapat diarahkan pada 

latar individu tersebut secara holistik (utuh) jad dalam hal ini tidak boleh 

mengisolasikan individu atau organisasi tapi perlu memandangnya sebagai bagian 

dari suatu keutuhan. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor kepala kampung 

linggang melapeh waktu yang dibutuhkan penulis untuk melakukan penelitian 

ini adalah pada agustus 2018 sampai dengan selesai. 
Kutai Barat memiliki masyarakat adat yang terdiri dari bermacam ragam 

suku dayak, bahasa, dan adat istiadat kultur dan budaya dari masing-masing suku 

dayak. Dan letak kampung-kampung yang berada di tepian sungai mahakam (119 

desa) dan di daratan (86 desa), dan di sekitar pegunungan ada (18 desa). Jumlah 

penduduk di Kabupaten Kutai Barat 179.404 jiwa  

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Target dari sinkronisasi adalah untuk memberikan kepuasan pada 

masyarakat dalam menerima masukan dari pemerintah untuk bersama-sama 

membangun sebuah rencana yang terkodinir dan bermanfaat bagi seluruh 

masyarakat namun usaha pemerintah untuk menyelaraskan setiap kegiatan masih 

belum merata. Adapun Sinkronisasi Kepala Kampung dan Kepala Adat dalam 

menjaga kearifan lokal di kampung Linggang Melapeh ditunjukan oleh 

pernyataan Ibu Nebalina selaku masyarakat kampung linggang melapeh, sebagai 

berikut:  

“belum adanya usaha yang dilakukan oleh kepala kampung dan kepala adat dalam 

pelaksanaan tugas dan kerja untuk mempermudah sinkronisasi dalam 

melaksanakan kegiatan organisasi yang dapat menjadikan kegiatan-kegiatan 

terlaksana dengan baik”.(wawancara, 8 November 2018) 

 Hal yang serupa dikatakan oleh Sekertaris Kampung Melapeh 

menyebutkan:“usaha yang dilakukan oleh pemerintah kampung dan kepala adat 

tidak terlaku efektif sehingga tidak adanya keseimbangan dalam menjalan kan 

fungsi masing-masing”. (wawancara, 7 November 2018) 

 Sinkronisasi dianggap belum efektif karena kurangnya perhatian dari kepala 

kampung dan kepala adat dalam membina masyarakat kampung untuk sama-sama 

bersama pemerintah kampung untuk membangun dan menjaga kebudayaan 

kampung bukannya membuat adanya kesenjangan antara masyarakat yang akan 

membuat tidak berfungsinya kegiatan yang menjadi tujuang kepala kampung dan 

kepala adat. 

  Mengenai Sinkronisasi Kepala Kampung dan Kepala Adat dalam menjaga 

kearifan lokal di kampung melapeh. Sekertaris Desa menyebutkan: 

“Petinggi sekarang dan kepala adat sekarang, berbeda dengan pemimpin 

sebelumnya. Sekarang masih kurangnya kerjasama dalam hal menjaga 

kebudayaan dan membuat peraturan yang bisa membuat masyarakat paham dan 
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mengerti dari baiknya menjaga kearifan lokal. Berbeda jau dengan pemimpin 

yang terdahulu. Semuanya sudah di ubah oleh pemimpin sekarang dan tidak tau 

sampai kapan”. (wawancara, 7 November 2018) 

 Pada dasarnya instansi yang satu dengan yang lain saling bergantungan 

atau mempunyai kaitan baik, cara intrn maupun ekstern yang levelnya Kepala 

Kampung dan Kepala Adat setaraf. Sinkronisasi ini relatif sulit dilakukan, karna 

Petinggi tidak dapat memberikan sanksi kepada Kepala Adat yang sulit diatur 

sebab kedudukannya Kepala Kampung dan Kepala Adat setingkat. Demikian juga 

sebaliknya, Dalam pelaksanaa proyek perubahan pasti membutuhkan koordinasi 

untuk semua orang perlu mengetahui terlebih dahulu bentuk koordinasi yang 

meruapakan acuan atau dasar dalam melaksanakan koordinasi. 
  Penerapan prinsip secara tepat agar tewujudnya proyek perubahan. 

Menurut penulis pemerintah kampung yaitu petinggi harus bisa berkoordinasi 

terhadap setiap unit-unit pemerintah kampung dan Adat agar setiap kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah kampung dapat dilaksanakan dengan baik. Serta 

komunikasi kepada masyarakat juga harus dijaga agar di dapatkan keselarasan 

antara pemerintah dan masyarakat kampung linggang melapeh ada banyak hal 

yang harus di sinkronisasikan yaitu: 

Komunikasi adalah salah satu pandangan dan strategi yang akan 

membentuk alat dan rangka kerja untuk sesuatu perkara yang hendak 

dilaksanakan dalam proses komunikasi kepala kampung dan kepala adat yang 

hendak di buat. Melalui penulisan ini penjelasan tentang beberapa teori 

komunikasi yang harus di buat boleh kepala kampung dan kepala adat adalah  

Terdapat dua aspek  utama yang dilihat secara tidak langsung dalam bidang ini 

  Untuk proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kampung dan 

kepala adat belum cukup baik hal ini didukung oleh pernyataan masyarakat 

kampung linggang melapeh (Bapak Yovinus S.pd) menyebut bahwa: 

“dalam usaha pemerintah kampung dan kepala adat dalam menyatukan 

tindakan-tindakan masyarakat. Yaitu membuat sebuah organisasi atau 

sosialisasi yang membantu pemerintah dalam membangun dan menjaga 

kearifan lokal kampung organisasi (Kelapeh/karangtaruna) yang peduli 

terhadap adat istiadat hutan beserta isinya dimana pemerintah kampung 

membantu memfasilitasi kelompok tersebut agar dapat melancarkan segala 

kegiatan adat, royong dan upacara adat lainnya” (wawancara, 6 November 

2018) 
  Hal yang senada juga di ungkapkan oleh warga kampung melapeh Bapak 

Cristian Panuci selaku anggota karang taruna menyebut bahwa: 

“Usaha yang di lakukan oleh kepala kampung dan kepala adat belum bisa 

memberikan sebuah jalan keluar untuk dapat membuat sebuah organisasi dan 

sosialisasi yang baik untuk semua masyarakat dapat memahami maksud dari 

kegiatan kepala kampung dan kepala adat di dalam menjaga kebudayaan leluhur 

yang menjadi sebuah ikatan yang tidak bisa lepas dari masyarakat suku dayak 

tunjung”. 
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 Selain proses sosialisasi kebudayaan dari pemerintah kampung pemerintah 

juga sudah berkoordinasi dengan organisasi yang ada di kampung untuk ikut 

membantu pemerintah namun sosialisasi kebudayaan untuk memberikan 

informasi kepada masyarakat belum ada di laksanakan. Hal ini didukung oleh 

pernyataan Bapak Yovinus S.pd, sebagai berikut: 

“Sampai saat ini memang belum ada sosialisasi atau apapu komunikasi mengenai 

tentang kearifan lokal ataupun tentang melestarikan kebudayaan yang ada di 

kampung kami sebagai masyarakat pun hanya bisa menunggu karena semua hak 

ada di tangan kepala kampung dan kepala adat dalam menyuarakan sosialisasi 

ini” (wawancara, 8 November 2018) 

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Kanus selaku sekertaris 

kampung, sebagai berikut: 

“memang belum ada komunikasi dan sosialisasi dari pemerintah dan kepala 

adat terhadap masyarakat kampung mengenai kearifan lokal atau mengajak 

masyarakat untuk menjaga kebudayaan yang ada. Mungkin yang pertama 

penyebabnya adalah komunikasi yang kurang pendekatan yang kendor dari 

pemerintah kampung pada masyarakat” (wawancara, 8 November 2018) 
  Proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kampung dan kepala 

adat masih belum berjalan dengan baik, dan juga kepuasan masyarakat kepada 

pemerintah juga kurang baik. Hal ini di dukung oleh pernyataan 

Bapak Yovinus selaku masyarakat kampung, sebagai berikut 

“sejauh ini kominikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah 

kampung dan kepala adat masih belum berjalan dengan baik. Akhirnya 

masyarakatpun mau tak mau juga hanya bisa menunggu bagaimana nanti ke 

depannya” (wawancara, 8 November 2018) 
  Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ibu Nebalina, sebagai berikut: 

“memang belum ada komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan kepala adat 

dalam sosialisasi kepada masyarakat, komunikasi pun juga tidak terlalu baik 

karena masih ada mayarakat yang tidak mau peduli itulah yang menyebabkan 

komunikasi yang buruk” (wawancara, 10 November 2018) 

Menurut lowrence dan Lorsch (1969). Desai kerja atau struktur organisasi dapat 

dilihat dari dua sisi, yaitu diffrensiasi dan integrasi. Model integrasi merujuk akan 

keperluan koordinasi antara departemen-departemen dari suatu organisasi. Model 

integrasi ini beranggapan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan datu 

departemen dengan departemen yang lain, maka semakin besar kebutuhan 

Koordinasi agar tercapai kebutuhan akan organisasi agar tercapai tujuan 

organisasi. Semakin besar kebutuhan diffrensasi antara departemen akan semakin 

perlu koordinasi, maka semakin kompleks mekanisme integrasi yang diperlukan. 

Dalam proses integrasi tentunya perangkat kampung pemerintah kampung harus 

memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan organisasi 

lain. 

  Untuk memperoleh sikap dan prilaku perangkat kampung yang 

diinginkan, kepala kampung harus mempengaruhi kebutuhan fisik dan rohaninya, 
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jadi kepala kampung harus berusaha memberi balas jasa yang adil dan layak, serta 

memperlakukan karyawan dengan baik selayaknya manusia. Masalah 

pengintegrasian adalah menyatupadukan keinginan perangkat kampung dan 

kepentingan kampung, agar terciptanya kerjasama yang serasi serta saling 

menguntukngkan. Sehingga tujuan dari organisasi dapat dengan mudah tercapai. 

  Untuk proses sosialisasi dan kominikasi pemerintah kampung, kepala adat 

dan masyarakat masih harus dibenahi sesuai dengan tujuan pemerintah kampung, 

dimana pemerintah kampung dalam mewujudkan proses integrasi dari kampung 

mampu memenuhi indikator dari integrasi itu sendiri. Dimulai dari sosialisas, dan 

komunikasi yang baik kepada masyarakat. Ada banyak hal yang harus di 

Sinkronisasikan dan di Integrasikan dua faktor penting yang harus diperhatikan 

adalah integrasi memungkinkan suatu layanan kepada masyarakat yang bisa 

dihubungkan dan digunakan kepada masyarakat yang berbeda sinkronisasi 

kemampuan suatu layanan untuk membuat perubahan pada masyarakat perubahan 

ini yang harus dilakukan kepala kampung dan kepala adat agar dapat merubah 

prilaku masyarakat yang sebelumnya tidak peduli menjadi sangat membutuhkan 

suatu kegiatan tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis berikut adalah 
faktor-faktor penghambat Koordinasi Kepala Kampung dan Kepala Adat 

Komunikasi  

  Model Komunikasi David K. Berlo, yang dikutip oleh Sutrisna Dewi 

(2007) unsur-unsur utama komunikasi terdiri atas S-M-C-R-E, yakni Source 

(sumber atau pengirim), Message (pesan atau informasi), Channel (saluran dan 

media), Receiver (penerima), dan Efect (pengaruh). Jadi proses komunikasi ini 

yang berperan sebagai Source atau komunikator adalah Kepala Adat Desa Gemar 

Baru, Message yaitu pesan yang disampaikan oleh komunikator yang berupa 

informasi tentang pentingnya kegiatan gotong-royong yang ada di desa Gemar 

Baru yang ditegaskan ke publik melalui media atau Channel yaitu media primer 

dalam bentuk kata-kata yang terstruktur, sedangkan Receiver adalah komunikan 

atau penerima pesan yaitu publik atau masyarakat desa Gemar Baru, dan efek apa 

yang di pikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh masyarakat Gemar Baru sebelum 

dan sesudah menerima pesan. Salah satu penghambat bagi Kepala Kampung. 

Begitu juga Kepala adat dalam menjalankan fungsinya masing-masing.  

  Dalam suatu koordinasi harus diiringi suatu komunikasi yang baik antara 

pihak Petinggi dan Adat. sehingga dapat sepaham dan memiliki visi yang sama 

dalam menjaga Kearifan Lokal di Kampung.  

Salah satu yang menjadi penghambat koordinasi kepala Kampung Dan Kepala 

Adat saai ini adalah tidak adanya kesepahaman, tidak sevisi baik itu antara kepala 

kampung dan kepala adat dan anggota lainnya. Kemudian sempekatnya atau 

mufakatnya yang terutama, untuk kebaikan dan pelestarian kebudayaan kampung 

Kurangnya Kesadaran Masyarakat 

  Faktor selanjutnya yang menghambat adalah kurangnya kesadaran 

masyarakat pada pentingnya menjaga kebudayaan adat istiadat kampung, dimana 

himbauan kepala kampung dan kepala adat masih saja banyak masyarakat yang 
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tidak memperdulikan larangan dari petinggi dan kepala adat. Untuk tidak 

melalukan kegiatan yang dilarang oleh adat.  

  Begitulah keadaan kita di kampung saat ini. Karena semua masyarakat 

memiliki pemikiran yang berbeda-beda, beda kepala beda pikiran. Dimana 

himbauan kami dna kepla adat untuk melarang merusak hutan adat beserta isinya, 

masih saja ada laporan masuk bahwa binatang yang dilindungi adat seperti 

hugakng (beruang madu) dan burung enggang diburu oleh masyarakat, inikan 

sifatnya merusak dan tidak membantu mendukung usaha petinggi dan kepala adat 

Perhatian pemerintah kabupaten 

Hingga saat ini perhatian pemerintah kabupaten terhadap pentingnya menjaga 

kearifan lokal masih samar-samar,  

Kurangnya perhatian pemerintah dalam membantu menjaga kebudayaan setiap 

kampung dimana tidak ada perwakilan dari kabupaten untuk langsung kelapangan 

untuk memeriksa di lapangan supaya jelas dan pasti.  

Unsur politik 

Selanjutnya faktor penghambat bagi koordinasi kepala kampung dan kepala adat 

adalh faktor politik. Dimana saat ini ada kepentingan-kepentingan yang sudah 

memasuki lembaga intern kampung. Contoh saja adanya kebohongan yang 

dilakukan pemerintah kampung kepada masyarakat yang merusak rasa semangat 

gotong royong masyarakat.  

Pemerintah kampung mengajak masyarakat gotong royong membuat parit atrau 

selokan, karena gotong royong adalah kegiatan adat yang sudah melekat sekali 

dengan warga. Tetapi ternyata itu adalah sebuah proyek pemerintah kabupaten. 

Sehingga masyarakat pun protes dan kecewa. 
Koordinasi memiliki peran yang sangat besar dalam pelaksanaan 

pembangunan di kampung maupun dalam menjalankan roda pemerintah 

kampung. Koordinasi kepala desa dengan masyarakat dalam pembangunan fisik 

dikampung Linggang Melapeh ini tidak berjalan dengan baik, karena kurangnya 

kerja sama antara pemerintah kampung dan masyarakat untuk membicarkan 

tentang kebutuhan prioritas dan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan 

menjaga kearifan lokal. Kurangnya koordinasi kepala kampung dengan 

masyarakat diakibatkan kurang dekatnya pemerintah kampung dengan 

masyarakat dan jarang mengudang masyarakat bentuk mengikuti rapat 

perencanaan pembangunan. Sehingga dapat dikatakan koordinasi kepala kampung 

dan kepala adat belum optimal dalam menjalankan tugasnya dan partisipasi 

masyrakat dalam menjaga kearifan lokal tidak sesuai dengan yang diharapkan 

karena hubungan kerja sama masyarakat dengan pemerintah kampung tidak 

terjalin dengan baik. 

  Dalam melaksanakan Koordinasi antara Kepala Kampung dan Kepala 

Adat dalam pelaksanaan terdapat hambatan-hambatan. Hambatan yang dialami 

Kepala Kampung dn Kepala Adat dalam melaksanakan koordinasi tidak terlepas 

dari Peraturan Perundan-undang Daerah.  
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  Dan dari lembaga lainya yang saling berkaitan termasuk juga dukungan 

masyarakat dalam menjaga kearifan lokal Kampung. Penulis mewawancarai 

sekertaris Kampung Linggan Melapeh menyebut bahwa:   

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh seorang masyarakat Kampung Linggang 

Melapeh bahwa: 

“Komunikasi yang kurang dari kepala kampung dan kepala adat dalam 

mengayomi atau membawa masyarakatnya untuk peduli kepada kebudayaan 

kearifan lokal yang harus di jaga agar terjaga kelestariannya kedepan. Supaya bisa 

menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat kampung beserta seluruh 

pemerintah kampung dan kabupaten”. (wawancara, 11 November 2018)  

  Dalam pembahasan berikut ini adalah mengenai hasil penelitian yang 

penulis peroleh dari lapangan baik itu melalui tahap observasi, tahap wawancara 

dan tahap dokumentasi yang berkenaan dengan Koordinasi Kepala Kampung Dan 

Kepala Adat Dalam Menjaga Kearifan Lokal di Kampung Linggang Melapeh 

Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. 

Koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Kampung dan Kepala Adat masih belum 

berjalan dengan efektif, sehingga masyarakat sendirilah yang tergerak untuk 

menjaga Kearifan Lokal dimana masing-masing masyarakat memiliki tanggung 

jawab sendiri dalam menjaga kebudayaan karena itu sudah pasti turun-temurun 

dilakukan. Sebagai pemerintah kampung dan kepala adat yang baik harus bisa 

membenahi semua ini agar tidak merusak koordinasi yang ada. 

Koordinasi komunikasi pada penerpaannya memiliki fungsi untuk 

menyebarkan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif 

secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. 

Penjelasan yang dipaparkan berikut sesuai dengan hasil pengumpulan data 

dilapangan dengan menjabarkan beberapa koordinasi kepala kampung dan kepala 

adat dalam menjaga kearifan lokal  

Di kampung linggang melapeh kecamatan linggang bigung kabupaten 

kutai barat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bergotong royong di 

kampung linggang melapeh kecamatan linggang bigung kabupaten kuati barat 

Yang menjadi komunikator dalam menyampaikan pesan tentang kegiatan gotong-

royong kepada masyarakat kampung linggang melapeh adalah kepala 

adat/penggawa adat tetapi Yang membuat dan merencanakan pesan tentang 

menyadarkan masyarakat untuk bergotong-royong di kampung linggang melapeh 

adalah lembaga adat bekerjasama dengan kepala kampung dan staf kampung. 

Karena untuk menggerakkan dan membakar semangat masyarakat bergotong-

royong di kampung linggang melapeh  

Adalah lembaga adat. Kepalaadat/penggawa adat dipilih menjadi 

komunikator dalam menyampaikan pesan tentang kegiatan gotong-royong karena 

untuk menggerakan masyarakat bergotong royong di kampung linggang melapeh 

adalah lembaga adat, lembaga kampung hanya mengarahkan saja dan kepala adat/ 

penggawa adat merupakan orang yang disegani karena memiliki kemampuan 

dalam menyampaikan pesan, mempunyai keahlian dalam melaksanakan pekerjaan 

yang akan dikerjakan atau menguasai masalah yang ada, mereka adalah tokoh 
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mayarakat, dapat dipercaya, berasal dari daerah atau bertempat tinggal di 

kampung linggang melapeh, mempunyai ikatan emosional yang sangat kuat 

dengan masyarakat dan warga kampung linggang melapeh sangat mengharagai 

dan mematuhi apa yang disampaikan oleh staf kepala adat/penggawa adat 

kampung linggang melapeh. Pesan yang di sampaikan ialah pesan yang sudah 

dirancang oleh kepala adat, kepala kampung, 

Yang menentukan berhasil tidaknya suatu program, sebab berapapun 

besarnya biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk mempengaruhi mereka, 

namun jika mereka tidak tertarik pada program yang ditawarkan, maka kegiatan 

komunikasi yang dilakukan akan sia-sia. 

Hal yang ungkapkan oleh kepala adat yaitu: 

“Kurangnya simpati kepedulian masyarakat terhadap himbauan dari petinggi dan 

kepala adat adalah imbas dari kurangnya koordinasi yang di lakukan oleh kepala 

kampung dan kepala adat dalam membuat peraturan yang tertulis kepada 

masyarakat, bukan dengan himbauan atau sekedar omongan belaka tetapi dengan 

peraturan yang tertulis yang di setujui oleh semua pihak agar terlakasananya 

koordinasi yang baik dan kepedulian masyarakat yang baik” (wawancara, 6 

November 2018)’ 

 Menurut penulis kurangnya kepedulian dari masyarakat adalah karena 

tidak ada peraturan adat yang tertulis yang di sosialisasikan oleh pemerintah 

kampung dan adat dalam menjaga kearifan lokal dan karena di zaman moderen 

dengan teknologi yang berkembang dengan pesat sekarang yang mungkin juga 

menjadikan masyarakat melupakan dan meninggalkan adat istiadat yang telah 

turun temurun di jaga oleh para leluhur kampung. 

 

Kesimpulan Dan Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya 

berkenaan dengan Koordinasi Kepala Kampung Dan Kepala Adat Dalam 

Menjaga Kearifan Lokal Di Kampung Linggang Melapeh, Kecamatan Linggang 

Bigung, Kabupaten Kutai Barat, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Sinkronisasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya sinkronisasi 

dari Kepala Kampung dan Kepala Adat masih belum efektif kepada masyarakat 

sehingga tidak adanya keselarasan dan kepuasan yang di rasakan oleh masyarakat 

kampung dalam kegiatan kebudayaan di kampung hal inilah yang membuat tidak 

tercapainya tujuan dari Kepala Kampung dan Kepala Adat dalam menjaga 

Kearifan Lokal. Butuh kesesuaian dalam menjalin suatu sinkronisasi dalam 

membangun sebuah tujuan yang ingin dicapai, sebuah rencana yang terkodinir 

akan memberikan manfaat bagi pemerintah kampung beserta masyarakat dalam 

mencapai suatu tujuan yang di inginkan. Sinkronisasi 

Menurut hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis, 

maka penulis memberikan beberapa rekomendasi yaitu: 
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Untuk menjaga kearifan lokal petinggi dan kepala adat harus berkerjasama 

dengan masyarakat. Untuk menyelaraskan apa yang menjadi tujuan dalam 

Menjaga kearifan lokal. 

Meningkatkan semangat masyarakat dalam menjaga kearifan lokal di kampung. 

Agar terus-menerus bisa dilestarikan bersama masyarakat. 

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung apabila terjadi 

perubahan kebijakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kebudayaan 

lokal tersebut sehingga dapat  tersampaikan dengan baik 

Pemerintah kampung harus membuat peraturan kampung yang tertulis 

agar masyarakat dapat memahami dan tidak merusak. 

Kepala kampung dan kepala adat harus mampu mengayomi masyarakat agar 

mampu membantu menjaga kearifan lokal 

Menggunkan media berupa papan informasi di setiap RT, membentuk social 

media group bagi lingkup pemerintah desa dan RT, serta menyedikan informasi 

terkait peraturan adat dan lain-lain 

Sosialisasi dan interaksi yang baik harus diberikan oleh kepala kampung 
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