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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola Koordinasi lembaga adat dan 

pemerintah desa (Studi Kasus di  Desa Loa Duri Ilir Kabupaten Kutai 

Kartanegara). Penelitian dilaksanakan di kantor Desa loaduri dan Dusun 

Putak Kabupaten Kutai Kartanegara, metode yang digunakan ialah metode 

deskriptif kualitatif, selanjutnya pengumpulan data dilaksanakan melalui 

penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Narasumber adalah Kepala Desa, Kepala Adat dan Kepala 

Dusun. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, kondensasi data, 

penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa pola koordinasi antara lembaga adat dan pemerintah 

desa dilakukan secara partisipatif. Hal ini dapat dilihat dalam proses 

pengambilan keputusan secara formal maupun informal.Secara formal,pola 

koordinasi yang terbangun antara lembaga adat dan pemerintah desa terjalin 

secara komunikatif yang saling mendukung satu sama lain. Pemerintah desa 

selalu mendukung program lembaga adat,sebaliknya lembaga adat juga 

mendukung program dari pemerintah desa utamanya dalam merealisasikan 

program desa wisata yang ada di dusun putak desa loaduri ilir. Namun 

demikian, pola koordinasi antara kedua lembaga tersebut juga mengalami 

kendala di proses implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, 

adanya faktor faktor pendukung dan penghambat pola koordinasi. Lembaga 

adat dan Pemerintah Desa. Faktor pendukung, terjadinya komunikasi yang 

baik antar pemerintah desa dan lembaga adat, pemerintah desa selalu 

mendukung program dari lembaga adat terutama memajukan wisata, 

terjadinya hubungan timbal balik yang baik. Adapun faktor penghambat yaitu, 

akses jalan menuju tempat wisata yang kurang baik atau belum semi 

permanen serta anggaran yang lambat sehingga terkendala dalam 

menjalankan program. 
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A.  Pendahuluan 

Pola Koordinasi  mempunyai  arti  yang  sangat  penting  terutama  di  

antara  aparatur pemerintah dalam era otonomi daerah seperti saat ini. Kata 

“koordinasi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “coordination” yang artinya 

tindakan mengatur, menertibkan, atau membuat segala sesuatunya berjalan 

lancar bersama. Hal tersebut disebabkan karena  sebagian  besar  dari  program  

pembangunan  mempunyai  sifat  antar sektor  yang  pelaksanaannya  

melibatkan  lebih  dari  satu  instansi  pemerintah. Keberhasilan  pelaksanaan  

program  pada  akhirnya  ditentukan  oleh  kerjasama yang  baik  antara  

instansi  yang  terlibat  dan  disinilah  pola koordinasi  antar  instansi 

memegang peranan penting.  

Salah satu kabupaten yang menerapkan konsep desa wisata adalah 

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah yang memiliki keindahan alam 

mulai mengenalkan desa wisata kepada para wisatawan. Terdapat banyak desa 

wisata yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa wisata di 

kabupaten kutai kartanegara menawarkan berbagai macam potensi yang 

dimiliki antara lain wisata gunung,sungai dan kulinernya. Salah satu Desa 

Wisata yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Loa Duri Dusun Putak. 

Desa Loa duri Dusun Putak mengangkat konsep sebagai Dusun wisata 

yang mengenalkan budaya Suku Dayak Tonyoi Benuaq. Potensi dusun ini 

memiliki banyak kebudayaan yang mengakat budaya budaya yang dapat di 

kenalkan dari wisatawan domestik maupun wisatawan asing, yang menarik 

dari dusun ini adalah sumber daya alam serta potensi masyarakat dalam 

mengembangkan dusun wisata serta masih mengembangkan budaya bercocok 

tanam. Desa loa duri sendiri mendukung adaya masyarakat adat yang mau 

mengembangkan dusun atau kampung untuk mengenalkan potensi potensi 

kebudayaan dan kreativitas warga masyarakat dusun putak. 

Masyarakat di dusun putak rata rata bekerja sebagai petani dan 

bercocok tanam, masyarakat di dusun putak menganggap kebudayaan itu 

harus tetap dilestarikan agar terasa nantinya oleh anak cucu yang masih dapat 

melihat kebudayaan sebagai cerminan masyarakat adat di dusun putak. Yang 
menarik bagi saya untuk meneliti dusun ini adalah Pola kerjasama  yang baik 

antar pemerintah desa dan lembaga adatnya dalam mengembangkan 

kreativitas masyarakat yang memperkenalkan dusun tidak hanya dari domestik 

saja tapi juga internasional.  

Salah satu potensi yang cukup menjual di dusun putak adalah kerajinan 

tangan batik sulam tumpar. Batik sulam tumpar adalah ciri khas dari 

masyarakat dusun putak karena proses pembuatan batik sulam tumpar ini 

masih secar tradisional dan warga sekitar yang membuat dari kalangan orang 

tua hingga anak muda yang aktif dalam pengembangan dusun wisata ini. 

Selain baitk tumpar ada lagi sanggar seni tari yang terkenal yaitu sanggar seni 

gegoq goraq. Sangar seni ini di bentuk oleh masyarakat adat dusun putak 
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dalam pelestarian tari tarian di dusun tersebut, sanggar seni gegoq goraq 

terkenal juga hingga provinsi. Selain itu juga ada wisata alamnya yang dapat 

di lestarikan oleh masyarakat sekitar yaitu batu dinding dan air terjun seribu. 

Selain batu didinding dan air terjun seribu ada juga festival nutuq 

baham yang di langsungkan satu tahun sekali yaitu tepatnya bulan maret 

tanggal 22. Banyak yang dapat di ulas di dusun putak dan dusun ini sangat 

ingin mengambangkan wisata internasionalnya dalam memajukan dusun putak 

desa loa duri. Kendala yang di hadapi oleh masayarakat dusun putak yaitu 

berbahasa asing, hampir seluruh warga dusun putak belum fasih berbahasa 
Indonesia karena sering menggunakan bahasa daerah setempat. Ini menjadi 

tantangan bagi masyarakat putak karena jika ingin memajukan dusun tersebut 

kemampuan berbahasa internasional yaitu bahasa inggris harus di pelajari. 

Dukungan dari pemerintah desa dan dinas pariwisata sangat di perlukan dalam 

memajukan dusun putak ini karena keinginan masyarakat putak dalam 

mengembangkan wisata internasional. 

 Dusun wisata putak juga mengalami berbagai masalah yaitu partisipasi 

masyarakatnya belum maksimal dalam mengikuti kegiatan yang di lakukan 

oleh pengurus desa. Masih banyak kesibukan dari masyarakat masyarakat 

putak dalam bekerja karena tidak semua masyarakat putak bertani ada juga 

yang berkerja di bidang lain yaitu wiraswasta dan bekerja di tambang. Selain 

itu juga yang menjadi masalah adalah akses jalan yang rusak menuju tempat 

wisata, selain rusak jalannya jauh dan terjal menuju tempat wisata di dusun 

putak.  

Dalam jurnal yang di teliti oleh Adharinalti yang berjudul Eksistensi 

Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali disimpulkan 

bahwa desa adat dan pemerintah Daerah Bali saling bersinergi dalam 

meningkatkan potensi wisata dan penyelenggaraan pemerintahan desa itu 

sendiri dan dapat di lihat dari penerapan Tri hita karana yang di adopsi ajaran 

agama hindu yang tetap menerapkan konsep agama sebagai landasan dalam 

menjaga adat dan pelestarian budaya. 

 Dari penelitian diatas dapat di simpulkan bahwa terdapat kelebihan 

yaitu mengkonsepkan agama sebagai landasan berbudaya adat untuk mencapai 

tujuan pola koordinasi pengembangan adat yang di gabungkan dengan 

keagamaan yang melekat di bali. Kekurangan yang saya teliti dari penelitian 

terdahulu adalah menggabungkan konsep kekentalan agama sebagai ciri khas 

sehingga terlihat kaku dalam pelaksaanan koordinasi Lembaga adat dalam 

Pengembangan wisata desa di Provinsi Bali. 

Jika di bandingkan dengan penelitian sebelumya Pola Kordinasi 

lembaga adat dan desa dalam pengembangan desa wisata internasional yang 

saya teliti memiliki berbagai kelebihan yaitu penelitian yang saya angkat 

meneliti tentang pola lembaga adat dan desa yang mengembangkan sistem 

konsep wisata internasional yang Bersinergi antara dewan lembaga adat dan 
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pemerintah desa. Kekurangan dari penelitian yang saya angkat yaitu lembaga 

adat dan pemerintahan desa harus dapat berkordinasi dan bersinergi dalam 

pengembangan sumber daya manusia khususnya pengetahuan dalam 

berbahasa asing karena konsep yang di angkat yaitu desa wisata internasional, 

jika pengetahuan berbahasa asing untuk para generasi muda yang  sudah bisa 

di pahami oleh lembaga adat dan desa kususnya masyarakat akan 

memudahkan untuk pengembangan Desa Wisata International di Desa Loa 

duri dusun putak. 

 
B. Kerangka Dasar Teori 

Konsep Pola 

Menurut Soerjono Sukanto (1993:315), kata pola (pattern) adalah 

standardisasi, pengulangan, organisasi atau arah dari perilaku. Selain itu juga 

dapat diartikan sebagai suatu rangkaian unsur-unsur yang sudah mantap 

mengenai suatu gejala, dan dapat dipakai sebagai contoh dalam 

menggambarkan atau mendeskripsikan gejala itu sendiri (Aryono Suyono, 

1985:327). Berdasarkan pengertian dari teori-teori tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pola adalah sebuah sistem kerja 

untuk digunakan dalam menggambarkan suatu gejala/fenomena tertentu. 

Konsep Koordinasi 

Koordinasi dalam Mulyasa (2011:131) juga dapat diartikan suatu usaha 

kerjasama antara badan/instansi. Unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, 

sehingga terdapat saling mengisi, membantu dan melengkapi. Sementara itu, 

koordinasi pemerintahan Menurut UU No 22 Tahun 1998 menggunakan 

prinsip kompetensi umum (General Competence Principles) dengan 

memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam rangka desentralisasi 

dengan membatasi asas dekonsentrasi. Kemudian Menurut Leonard D. White 

dalam Inu Kencana (2011:33) Koordinasi adalah penyesuaian diri dari 

masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan 

bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-

masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan 

hasil. Sebagaimana dijelaskan Hasibuan (2014:85), koordinasi adalah kegiatan 

mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur 

manajemendan pekerjaan-pekerjaan bawahan dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

Dengan demikian penulis dapat menarik kesimpilan bahwa 

koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu 

menyelaraskan,mengatur, memadukan  serta mengintegrasikan pelaksanaan 

tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama 

secara efektif dan efisien, dan merupakan suatu proses kesepakatan bersama 

secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) 

pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, 
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fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi 

semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang 

ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak 

keberhasilan pihak lain. 

Bentuk koordinasi 

Menurut inu kencana dalam bukunya yang berjudul manajemen 

pemerintahan (2011:35). Bentuk koordinasi adalah  

1. Koordinasi Horizontal  

Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara 
harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya 

antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar 

Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida 

Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).  

2. Koordinasi Vertikal  

Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara 

harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada 

lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar 

Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, 

Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi Kepada Kepala Sub Bagian 

(Kasubag)  lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi 

kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.  

3. Koordinasi Fungsional  

Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara 

harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan 

dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian 

hubungan masyarakat. 

Manfaat Koordinasi 

Manfaat koordinasi adalah adanya pembagian kerja yang dimana 

semakin besar pembagian kerja semakin di perlukan 

pengoordinasian/penyerasian sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang 

tindih pekerjaan sebagai berikut: 

1) Untuk mewujudkan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan 

Simplifikasi) agar  tujuan organisasi tercapai secara efektif dan 

efisien. 

2) Untuk memecahkan konflik kepentingan berbagai pihak yang 

terkait. 

3) Agar manajer pendidikan mampu mengintegrasikan dan 

mengsinkronkan pelaksanaan tugas-tugasnya dengan pendidikan 
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yang saling bergantungan,semakin besar ketergantungan dari unit-

unit,semakin besar juga kebutuhan akan pengoordinasian. 

4) Agar manajer pendidikan mampu mengoordinasikan 

pembangunan sektor pendidikan dengan pengembangan sektor 

lainnya. 

5) Mencegah terjadinya persaingan tidak sehat. 

6) Untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik dan 

harmonis di antara kegiatan-kegiatan,baik fisik maupun nonfisik. 

Prinsip Koordinasi 

Karena adanya pembagian tugas/kerja dalam organisasi maka individu-

individu atau kelompok-kelompok dalam organisasi merupakan bagian dari 

organisasi yang masing-masing mempunyai fungsi dan tujuan sendiri-sendiri 

oleh karena itu perlu dan harus diarahkan guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Prinsip-prinsip koordinasi tersebut antara lain: 

1. Prinsip kesatuan arah dan tujuan. 

2. Prinsip kesepakatan tentang kegiatan atau tindakan yang harus 

dilakukan masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya. 

3. Prinsip ketaatan dan loyalitas. 

4. Prinsip saling tukar informasi kegiatan, hasil yang dicapai dan 

masalah yang dihadapi. 

5. Prinsip saling menghormati, saling percaya dan saling membantu. 

6. Prinsip profesionalitas. 

7. Prinsip saling dapat percaya. 

8. Prinsip Ketepatan penggunaan alat koordinasi. 

9. Prinsip efesiensi. 

10. Prinsip adanya koordinator atau pemimpin yang menggerakan dan 

memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dalam organisasi dan 

mengerti serta mampu memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi.  

Lembaga Adat 
Menurut Macmillan, lembaga merupakan seperangkat hubungan norma-

norma, keyakinan-keyakinan, serta nilai-nilai nyata yang terpusat pada 

kebutuhan sosial dan serangkaian tidakan yang penting dan berulang. 

Sedangkan menurut Hendro Puspito, lembaga adalah bentuk lain organisasi 

yang tersusun secara tetap dari pola-pola kelakuan, peranan dan relasi sebagai 

cara untuk mengikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. 

Dari pengertian diatas dapat dideskripsikan bahwa lembaga merupakan 

instuisi atau norma-norma yang terhubung untuk mencapai tujuan sosial di 
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masyarakat suatu organisasi kemasyarakatan adapt yang dibentuk oleh suatu 

masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta 

kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus 

serta menyelesaikan hal- hal yang berkaitan dengan adat.  

 “Adat” berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari 

“adah” yang memiliki arti cara atau kebiasaan. Seperti yang telah dijelaskan 

bahwa adat merupakan suatu gagasan kebudayaan yang mengandung nilai 

kebudayaan, norma, kebiasaan serta hukum yang sudah lazim dilakukan oleh 

suatu daerah. Nah, biasanya apabila adat ini tidak dipatuhi maka akan ada 
sangsi baik yang tertulis maupun langsung yang diberikan kepada perilaku 

yang melanggarnya (Jalaludi Tunsam : 1660).Adat ialah suatu bentuk 

perwujudan dari kebudayaan, kemudian adat digambarkan sebagai tata 

kelakuan. Adat merupakan sebuah norma atau aturan yang tidak tertulis, akan 

tetapi keberadaannya sangat kuat dan mengikat sehingga siapa saja yang 

melanggarnya akan dikenakan sangsi yang cukup keras (Koen Cakraningrat).  

Dari pengertian diatas dapat dideskripsikan bahwa adat merupakan  

norma yang berlaku di tatanan masyarakat dan menjadi aturan di masyarakat 

pada suatu wilayah tertentu baik itu aturan yang telah ada sejak turun-temurun 

dan masih diterapkan hingga sekarang. Adat juga merupakan gagasan 

kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, 

kelembagaan, dan apabila tidak dilaksanakan akan terjadi kehancuruan yang 

menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku 

yang dianggap menyimpang. 

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata 

lembaga dan kata adat.Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan 

institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan.Dari pengertian 

literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang 

menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi 

sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang 

relevan.Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang 

mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu 

kerangka nilai adat yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat 

diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas 

pola-pola kelakuan, peranan- peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan 

mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna 

tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. 

Pemerintah Desa 

Menurut Suradinata pemerintah adalah organisasi yang memiliki 

kekuatan besar di negeri ini, termasuk urusan publik, teritorial, dan urusan 

kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Menurut H Muhammad 

Rohidin Pranadjaja Dalam bukunya yang berjudul “Hubungan antara instansi 

pemerintah”, gagasan Pemerintah menjelaskan  bahwa “Istilah ini berasal 
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dari pemerintah kata perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh 

melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan 

atau aparat dihapus atau memberi perintah“ (Pranadjaja, 2003: 24). 

Jika diartikan secara singkat, pemerintahan merupakan ilmu yang 

difokuskan untuk mempelajari teknis pengelolaan sebuah negara agar dapat 

berjalan dengan efektif dan efisien sehingga seluruh kepentingan dan 

kebutuhan rakyat dapat terpenuhi dengan baik.Pemerintahan biasanya tersusun 

atas empat elemen penting yaitu elemen legislatif, yudikatif, eksekutif, dan 

juga elemen rakyat. Tanpa empat elemen ini, sebuah pemerintahan tidak akan 
bisa berjalan dengan baik. 

Menurut H. A. Brasz, Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari 

teknis ataupun cara lembaga umum disusun dan difungsikan dengan baik 

secara intern dan ekstern terhadap warga negaranya.Menurut R. Mac Iver 

pemerintahan adalah suatu ilmu mengenai cara bagaimana orang-orang 

dapat diperintah atau pun dikendalikan.Sehingga penulis mendeskripsikan 

pengertian Pemerintahan adalah lembaga yang mengatur sistematik dari 

pemerintah. 

Menurut I Nyoman Beratha adalah kesatuan masyarakat hukum 

berdasarkan susunan asli yang memiliki badan pemerintah di dalam suatu 

wilayah kecamatan.Menurut R.H Unang Soenardjo adalah suatu kesatuan 

masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu 

wilayah yang tertentu batas-batasannya, memiliki ikatan lahir dan batin yang 

sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki 

kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan 

pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan 

berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sehingga dari 

pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa desa adalah kesatuan 

masyarakat yang berpegang teguh terhadap aturan dan norma yang berlaku di 

dalam kesatuan masyarakat yang terikat. 

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah 

yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui 

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang 

diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah 

desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa 

yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan 

Menurut penulis pemerintah desa memiliki tugas yang kompleks yaitu 

sebagai pengatur aturan dimasyarakat dan mengayomi masyarakat serta 

memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.Melaksanakan kehidupan 

demokrasi. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan 

bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.Pemerintah Desa juga dapat diartikan 
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sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi Negara, 

pemerintahan sebagai lingkungan jabatan eksekutif, jabatan legislative, 

jabatan yudikatif dan jabatan supra struktur lainnya. Pemerintahan Desa 

adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang berangkutan 

dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan paraf hidup 

masyarakat.  

Wisata Desa Internasional 
Wisata adalah suatu kegiatan yang bersifat bersenang-senang (leisure) 

yang ditandai dengan mengeluarkan uang atau melakukan kegiatan yang 
bersifat konsumtif (Heriawan : 2004). Wisata adalah suatu proses berpergian 

yang bersifat sementara yang dilakukan seseorang untuk menuju tempat lain di 

luar tempat tinggal. Motif kepergiannya tersebut bisa karena kepentingan 

ekonomi, kesehatan, agama, budaya, sosial, politik, dan kepentingan lainnya 

(Gamal : 2004).Sehingga dapat diseskripsikan bahwa wisata adalah bepergian 

secara bersama-sama dengan tujuan bersenang-senang, menambah 

pengetahuan atau biasa disebut sebagai bertamasya atau piknik.  

Desa adalah adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan 

humum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya 

memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan 

maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan 

keamanan (R. H. Unang Soenardjo). Desa adalah kesatuan hukum tempat 

tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri dan yang merupakan pemerintahan terendah di bawah camat (Sutarjo 

Kartohadikusumo). Sehingga dapat dideskripsikan bahwa desa adalah bagian 

yang penting dari suatu organisasi masyarakat yang tak dapat dipisahkan dan 

yang merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang 

mempunyai system pemerintahan sendiri.  

Internasional adalah sesuatu yang menyangkut lebih dari satu 

negara.Sesuatu tersebut bisa berupa sebuah perusahaan, bahasa, atau 

organisasi.Arti internasional sebagai sebuah kata berarti interaksi antara lebih 

dari satu negara, atau melampaui batas negara.Salah satu contohnya adalah 

hukum internasional yang telah diakui oleh lebih dari satu negara atau bahkan 

hampir semua negara di dunia dan juga bahasa internasional yang merupakan 

bahasa yang dituturkan oleh penduduk di lebih dari satu negara. Dalam bahasa 

Indonesia, internasional disebut juga “manca negara” atau “luar negeri”. Kata 

“internasional” sesekali digunakan sebagai i kata “global” atau “dunia”. 

Desa wisata internasional merupakan desa yang memiliki daya tarik bagi 

turis domestik maupun non domestik yang berasal dari luar kota bahkan dari 

luar Negara,tentunya desa wisata memiliki daya tarik yang luar bisa sehingga 

menarik perhatian touris baik dari sektor alam dan seni budaya adatnya yang 

menonjol sehingga memiliki daya tarik tersendiri.Di dusun putak sendiri 

http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/06/bahasa-indonesia-artikel-lengkap.html
http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/06/bahasa-indonesia-artikel-lengkap.html
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dalam pola koordinasi yang dijalankan oleh pemerintah desa dan lembaga adat 

dalam membangun destinasi wisata internasional adalah pembangunan akses 

jalan menuju kampung dan tempat wisata,perbaikan fasilitas wisata,dan 

membuat homestay untuk para turis menarik perhatian wisatawan domestik 

dan non domestik. selain itu, di Dusun Putak juga memiliki adat dan istiadat 

yang masih di lestarikan oleh penduduk setempat juga menjadi daya tarik 

tersendiri dalam pengembangan destinasi menuju Desa Wisata Internasional. 

C. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (case study) dengan pendekatan 

kualitatif. Metode penelitian ini dipilih karena dianggap relevan dalam 

mengeksplorasi fenomena serta mendeskripsikan secara mendalam mengenai pola 

koordinasi lembaga adat dan pemerintah desa di desa Loa Duri Ilir 

KabupatenKutai Kartanegara. Metode penelitian ini digunakan karena riset studi 

kasus ini memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi yang detail yang 

mencakup dimensi sebuah kasus tertentu atau beberapa kasus kecil dalam 

rentang yang luas.  
Sampel atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengambilan Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah salah satu teknik 

sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel 

dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan penelitian sehingga 

diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun waktu penelitian 

yang dilakukan penulis dari bulan Juni - Agustus 2020.  

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 

beberpa teknik penelitian antara lain penelitian kepustakaan (Library research), 

penelitian lapangan (field work research), pengamatan (observasi), wawancara 

mendalam (in depth interview) dan dokumen. 

D.Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1).Pola Koordinasi lembaga adat dan Pemerintah desa dalam 

mengembangkan desa wisata internasional di Desa Loa Duri 

Menurut penulis pola koordinasi  secara pastisipatif yang di bangun oleh 

pemerintah desa dan lembaga adat sudah terjalin dengan baik adanya tehnik 

dalam mengambil keputusan dilakukan secara formal yaitu rapat internal 

lembaga adat dan pemerintah desa adanya kerjasama yang baik antara 

lembaga adat dengan pemerintah desa sebagai mitra kerjasama, lembaga adat 

selalu berkoordinasi dengan pemerintah dusun VI Putak dalam menyampaikan 

program-program yang berkaitan dalam memajukan adat.  

Suatu desa dalam prosesnya untuk dikembangkan menjadi desa wisata 

internasional memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah 

desa, masyarakat maupun pihak swasta yang dalam hal ini penanam modal 

harus bersinergi satu sama lain. Ketiga pihak harus memiliki persamaan 

preferensi mengenai pengembangan potensi yang dimiliki oleh desa yang 
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bersangkutan beserta dengan segala implikasinya apabila dikembangkan 

menjadi desa wisata. Pemerintah desa sebagai pihak yang diberikan 

kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan tingkat desa tidak hanya 

harus mampu mensinergikan berbagai kebijakan pembangunan dengan 

pengembangan wisata yang ada, tetapi juga harus mampu mengakomodasi 

pengembangan desa wisata internasional  tersebut sebagai sarana untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendorong percepatan 

pembangunan di Desa Loa Duri Ilir.  

Masyarakat desa harus mampu membuka diri terhadap pihak luar atau 
wisatawan, serta mampu mengembangkan diri dengan potensi yang 

dimilikinya, sehingga pengembangan pariwisata sepenuhnya dapat didorong 

dengan kapasitas kelembagaan masyarakat yang baik dan pengembangan desa 

wisata dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana peningkatan 

ekonomi dan kualitas hidup. Dengan adanya sinergi dari ketiga faktor 

kepentingan tersebut, maka pengembangan desa wisata akan berjalan sesuai 

dengan keinginan dan tujuan bersama, serta memberikan keuntungan kepada 

para pihak yang terlibat di dalamnya. Proses transisi suatu desa menjadi desa 

wisata internasional pada prakteknya tidak terjadi secara begitu saja, 

melainkan didasarkan kepada beberapa alasan yang mendasarinya. Dengan 

adanya pola koordinasi secara partisipatif maka masyarakat sekitar harus 

melibatkan diri dalam pengembangan desa wisata sejak dari awal, masyarakat 

dijadikan aktor utama mulai dari tahap identifikasi masalah hingga tahap 

penyelenggaraan desa wisata. 

 
2).Faktor Pendukung dan Penghambat pola Koordinasi lembaga adat dan 

pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata internasional di desa loa 

duri 

Faktor pendukung  adalah terdapat dari pemerintah desa yang selalu 

memberikan keluasaan dalam menyampaikan program dan adanya 

keterbukaan antara lembaga adat pemerintah desa dalam membangun desa 

wisata. Faktor penghambatnya adalah masih adanya hambatan yaitu akses 

jalan yang masih tanah sehingga jika hujan tidak dapat menuju tempat wisata 

dan  mempertahankan budaya lokal yang ada di masyarakat agar tidak mudah 

tergerus dengan budaya baru tentunya ini tantangan sebagai desa wisata yang 

akan berkembang menuju desa wisata internasional dengan mempertahankan 

budaya tradisional yang ada di dusun putak desa loaduri ilir.  

Faktor penghambat secara internal yaitu faktor – faktor yang muncul 

dari dalam kabupaten kutai kartangegara itu sendiri diantaranya struktur 

pengelolaan dan pengembangan lembaga adat dan pemerintah desa, kendala 

yang dialami dalam pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata 

internasional adalah Dinas Pariwisata baik secara tekhnis maupun terpadu 

belum serius dan fokus dalam mengembangkan sektor tersebut, hal ini terlihat 
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pada kebijakan perencanaan pengembangan pariwisata yang sporadis, tidak 

kontinue dan tidak terintegral. Sedangkan faktor penghambat eksternal yaitu 

perekonomian, krisis ekonomi dunia ini bisa menghambat wisatawan yang 

hendak melakukan perjalanan wisata ke suatu destinasi baik destinasi yang 

sudah ditetapkan jauh hari sebelumnya maupun yang baru hendak ditentukan. 

kondisi ini bisa terjadi pada calon wisatawan yang hendak melakukan 

perjalanan wisata. Maupun kesiapan dana untuk mengembangkan desa loa 

duri ilir menjadi pariwisata internasional. Dalam melaksanakan pola 

koordinasi secara partisipatif tersebut sering kali terjadi kendala atau 
keberhasilan dalam Implementasi. Berdasarkan hasil penelitian, terjadi adanya 

faktor factor pendukung dan penghambat pola koordinasi. Lembaga Adat dan 

Pemerintah Desa. 

Kesimpulan dari faktor pendukung terjadinya komunikasi yang baik 

antar pemerintah desa dan lembaga adat, Pemerintah desa selalu mendukung 

program dari lembaga adat terutama memajukan wisata dan terjadinya 

hubungan timbal balik yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu 

akses jalan menuju tempat wisata yang kurang baik atau belum semi permanen 

dan anggaran yang lambat sehingga terkendala dalam menjalankan program. 

Berdasarkan pengamatan dilapangan yang telah dilakukan bahwa faktor 

pendukung pertama pola koordinasi antara lembaga adat dan pemerintah desa 

yaitu struktur organisasi yang tersusun dengan  jelas. Dengan adanyan struktur 

maka akan mempermudah dalam melakukan melakukan identifikasi pada 

fungsi dan jabatan yang berperan dalam target yang ingin dicapai yaitu 

terwujudnya pembangunan desa pasca kegiatan pertambangan. Seperti 

pendapat yang di sampaikan oleh kepala desa, masing-masing punya peran 

tersendiri didalam tim, sehingga tugas dan fungsi dari masing masing anggota 

tim jelas. 

Selain itu semangat dan tekad yang kuat dimiliki dan tim seakan tidak 

kehabisan tenaga untuk dapat mempersiapkan segala sesuatu guna 

menciptakan pembangunan desa pasca kegiatan pertambangan. Beranggotakan 

orang orang muda menjadikan tim yang terbentuk akan semakin fleksibel, dan 

juga mobilisasi dalam melaksanakan upaya yang telah disusun. Selain itu 

kreativitas serta inovasi yang dimiliki tim Johansyah seakan selalu hadir 

sehingga dapat menunjang dalam pelaksanaan perwujudan pembangunan desa 

pasca kegiatan pertambangan. Ketersediaan dana yang dimiliki desa wisata 

adalah salah penentu untuk pembangunan prasarana dan sarana desa wisata 

tersebut. Prasarana dan sarana wisata atau kewilayahan merupakan salah satu 

komponen pembentuk desa wisata. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, 

Desa Wisata Munggu telah memiliki seluruh aspek prasarana kewilayahan 

yang tersebut diatas, hanya saja terdapat beberapa aspek sarana kewilayahan 

yang belum dimiliki Desa Wisata internasional di loa duri ilir seperti: 

a. Belum lengkapnya fasilitas umum 
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b. Belum lengkapnya fasilitas pendukung kegiatan wisata 

c. Belum lengkapnya fasilitas atraksi wisata, dalam hal ini yang dimaksud 

adalah belum adanya tempat parkir pengunjung, belum tersedianya 

Tourist Information Centre, dan lain-lain. 

E. Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian  Pola koordinasi lembaga adat dan 

pemerintah desa studi kasus desa loaduri ilir maka ada 2 kesimpulan  yaitu : 

1. Pola koordinasi  secara partisipatif yang di bangun oleh pemerintah 

desa dan lembaga adat sudah terjalin dengan baik adanya tehnik 

dalam mengambil keputusan dilakukan secara formal yaitu rapat 

internal lembaga adat dan pemerintah desa, adanya kerjasama yang 

baik antara lembaga adat dengan pemerintah desa sebagai mitra 

kerjasama, lembaga adat selalu berkoordinasi dengan pemerintah 

dusun VI Putak dalam menyampaikan program-program yang 

berkaitan dalam memajukan adat. 

2 Terjalin komunikasi yang baik antar pemerintah desa dan lembaga 

adat, Pemerintah desa selalu mendukung program dari lembaga adat 

terutama memajukan wisata dan terjadinya hubungan timbal balik 

yang baik. 

Dalam melaksanakan pola koordinasi tersebut sering kali terjadi kendala 

atau keberhasilan dalam Implementasi. Berdasarkan hasil penelitian, terjadi 

adanya faktor faktor pendukung dan penghambat pola koordinasi. Lembaga 

Adat dan Pemerintah Desa.Faktor pendukung,Terjadinya komunikasi yang 

baik antar pemerintah desa dan lembaga adat,Pemerintah desa selalu 

mendukung program dari lembaga adat terutama memajukan 

wisata,Terjadinya hubungan timbal balik yang baik. Faktor penghambat 

,Akses jalan menuju tempat wisata yang kurang baik atau belum semi 

permanen, Anggaran yang lambat sehingga terkendala dalam menjalankan 

program. 

Adapun saran dalam penelitian ini adalah pertama, Pembangunan akses 

jalan menuju tempat wisata harus segera di laksanakan agar memudahkan 
wisatawan domestik maupun non domestik menuju ke tempat wisata. Yang ke 

dua, pemerintah dusun putak harus  membuat usaha sendiri contohnya badan 

usaha milik dusun yang mengkoordinir tempat wisata. Yang ke 

tiga,masyarakat dusun putak harus belajar berbahasa asing karena konsep  

yang di angkat di dusun putak yaitu wisata internasional. 
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