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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan  mengetahui peran dari 

masyarakat adat kampung muluy dan pemerintah kabupaten paser dalam dalam pel 

estarian hutan adat kampung muluy. Penelitian ini bersifat deskriptif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan teknik 

dokumen. Data analisis menggunakan analisis kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa peran dari masyarakat dan 

pemerintahan kabupaten paser dalam pelestarian hutan adat yang berada di 

kampung muluy merupakan hutan adat yang sudah dijaga oleh masyarakat adat 

muluy setalah ditetapkan menjadi masyarakat adat dan hutan adat kampung muluy 

juga menjadi menjadi kawasan yang tidak sembarang orang yang masuk apa bila 

ada yang melanggar atau merusak hutan adat kampung muluy akan mendapatkan 

sangsi adat yang berlaku di kampung muluy. 

Kata Kunci : Peran masyarakat, Pelestarian hutan adat 

 

Pendahuluan  

Pengakuan dan penghormatan hukum Negara Indonesia itu berlaku sepanjang 

hukum adat dan masyarakatnya sendiri masih hidup hingga saat ini. Dalam arti bahwa 

pengakuan Negara tersebut patut menjadi catatan bagi bangsa Indonesia untuk 

senantiasa menjaga kelestarian masyarakat adat dan instrumennya sebagai warisan 

luhur bangsa Indonesia yang telah melalui sejarah panjang ditambah lagi ancaman 

degradasi masyarakat adat itu sendiri saat ini di tengah terjangan dan terpaan 

globalisasi. 

 Kehadiran masyarakat adat istiadat dan budaya yang beragam di Negara 

Indonesia memiliki manifestasi yang bermacam-macam. Adat mencerminkan adanya 

satu sistem atau simbol, dimana apabila ada perselisihan, masyarakat dapat 

menyelesaikannya dengan adat yang dimilikinya. Apabila ada konflik masyarakat 
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dapat mengelola konflik yang terjadi dengan adat istiadat yang dimiliki untuk 

menemukan solusi yang menguntungkan kedua bebelah pihak. 

 Sudah sejak lama manusia menyadari pentingnya peran hutan bagi kehidupan. 

Sejak dahulu, hutan telah dijadikan sebagai lahan untuk mencari nafkah hidup. Sejak 

itu pula telah ada hukum adat untuk melindungi dan melestarikan hutan adat dan 

lingkungannya. Hutan adat tetap menjadi primadona untuk menopang kehidupan 

masyarakat adat yang bergantung pada hasil dari hutan mereka. Hutan adat memiliki 

banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat pedalaman atau masyarakat adat. 

Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan 

kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara dan 

memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan 

dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Hutan memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat adat dan 

Negara, manfaat itu adalah hasil hutan dapat dijual langsung atau diolah menjadi 

berbagai barang yang bernilai tinggi, menyumbang devisa Negara dari hasil penjualan 

produk hasil hutan ke luar negeri.  

 Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi menetapkan Kampung Muluy yang berada 

di Kecamatan Muara Komam sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA), melalui 

Surat Keputusan (SK) Bupati Paser Nomor 413.3/KEP-268/2018 tentang pengakuan 

dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kampung Muluy. Penyerahan 

tanggal 2 Agustus 2018 itu disaksikan perwakilan kementerian lingkungan hidup dan 

kehutanan (kemenLHK), DPMPD Kaltim, DPMD Paser dan beberapa LSM. Seperti 

Aman, HuMan dan PADI Indonesia. 

 Kasubid Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal KLHK, Yuli 

Prasetyo Nugroho pada kesempatan itu mengatakan pentingnya kepastian hukum bagi 

masyarakat adat untuk mendapatkan haknya dalam mengelola hutan, pertanian, serta 

pengelolaan lingkungan hidup untuk kepentingan sosial,reliji, ekonomi dan budaya. 

Kampung ini terletak di kaki gunung lumut. Kawasan Hutan Gunung Lumut 

sendiri memiliki luas sekitar 35.350 hektar. Kawasan ini merupakan penyangga 

sumber air dari tiga daerah aliran sungai besar, yakni kesungei,  kandilo dan telake 

serta anak-anak sungai seperti tiwaw dan cabangnya hingga ke komam. Seluas 13.000 

hektar dari kawasan yang ditetapkan menjadi hutan lindung ini merupakan wilayah 

atau hutan adat masyrakat kampung muluy. Kampung ini juga dikenal sebagai 

kampung penjaga hutan Gunung Lumut. Masyarakat setempat memiliki kearifin 

tradisonal sejak jaman nenek moyang mereka. 

 Seiring dengan perkembangan politik dan kebudayaan, hingga saat ini 

masyarakat Muluy masi melindungi hutan secara adat maupun versi negara. 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 9, Nomor 1, 2022 : 13-23  

 

16  
 

Berdasarkan kearifan leluhur, masyarakat adat Muluy mengklasifikasikan hutan 

menjadi : 

Tabel 1.1 

Klasifikasi Hutan Adat Muluy 

NO Nama Bahasa Adat 

1 Ladang yang baru dibuka Lati Bayu 

2 Ladang Umo 

3 Bekas ladang Lati 

4 Bekas ladang lama Lati Ono 

5 Bekas ladang yang hampir dilupakan Lati  Litiye 

6 Hutan Belukar Alas Lati Litiye 

7 Hutan sekunder Alas Rusak 

8 Hutan Primer Alas Royong 

  Sumber Kasubdit Pengakuan Hutan Adat 

 

 Perekonomian masyarakat Kampong Muluy sangat ditopang oleh kegiatan 

perladangan, pertanian dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan perikanan 

Sungai Muluy. Pada umumnya aktivitas ekonomi masyarakat adat Muluy adalah 

berladang dan berburu, ada juga masyarakat yang bekerja pada perusahaan kayu. 

Pada waktu-waktu tertentu masyarakat adat Muluy juga memanfaatkan sumberdaya 

emas. 

Selama satu tahun perputaran usaha untuk kehidupan sehari-hari ditentukan 

berdasarkan musim yang berjalan, seperti: bercocok tanam untuk padi, buah, dan 

sayur-sayuran; berburu mencari payau, menjangan dan babi dan memancing ikan, 

mengumpulkan dan menjual burung-burung, memungut dan menjual hasil hutan, 

seperti buah seperti durian, madu, dan gaharu. 

Masyarakat adat Kampong Muluy masih mempraktekkan hukum adat dalam 

kehidupan kesehariannya. Hukum adat tersebut bersifat informal dan lebih 

mempertimbangkan harmoni dalam penerapannya. Masyarakat mengklasifikasikan 

hukum adat setempat dengan kategorisasi secara umum pada obyek sumberdaya alam 

dan lingkungan hidup. Misalnya, larangan untuk mencuri hasil hutan kayu dan 

larangan membakar lahan. 

Kegiatan perladangan di sekitar Gunung Lumut dilakukan dengan sistem yang 

aman bagi lingkungan dan masih dilakukan hingga saat ini, melalui : 
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Tabel 1.2 

Kegiatan Perladangan 

No Bahasa Adat Kegiatan Perladangan 

1 Meresa Tani - 

2 Nuntun Tana - 

3 Menebas Tukung Mombas 

4 Notou Menjemur 

5 Ngekek Jowa Menjemur 

6 Neken/Nuntung Joa Membakar 

7 Pemilihan Benih - 

8 Nasok Menugal 

9 Nias  Men-nam 

10 Merumput - 

11 Membuat Emping Ponta Ge-nula 

12 Panen  - 

Sumber Kasubdit Pengakuan Hutan Adat 

 

Masyarakat adat Kampong Muluy masih mempraktekkan hukum adat dalam 

kehidupan kesehariannya. Hukum adat tersebut bersifat informal dan lebih 

mempertimbangkan harmoni dalam penerapannya. Masyarakat mengklasifikasikan 

hukum adat setempat dengan kategorisasi secara umum pada obyek sumberdaya alam 

dan lingkungan hidup. Misalnya, larangan untuk mencuri hasil hutan kayu dan 

larangan membakar lahan. 

Kerangka Dasar Teori 

Peran Masyarakat 

Peran menurut Wulansari (2009) diartikan sebagai konsep tentang apa yang 

harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat, sejalan dengan pengertian tersebut 

Paul dan Chester (1993) mengartikan peran sebagai perilaku yang diharapkan dari 

seseorang yang memiliki status. Dari pemahaman tersebut, peran hakekatnya 

merupakan tindakan seseorang yang dilakukan dikaitkan dengan kedudukannya 

dalam suatu struktur sosia, Dikaitkan dengan masyarakat, maka peran masyarakat 

memiliki artian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mencerminkan 

kesamaan perilaku sebagai sebuah entitas komunal yang berkaitan dengan struktur 

sosial tertentu. 

 

 

Masyarakat  Adat 
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Menurut Soekanto (2001: 91) “Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan 

bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, 

sehingga menghasilkan kebudayaan”. Masyarakat adat didefinisikan sebagai “Sebuah 

kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak 

bersama atas tanah dan air bagi semua warganya. 

(Dahi dan Parrellada, 2001:10) mendefinisikan masyarakat adat sebagai 

“Kelompok masyarakat yang memiliki asalusul leluhur (secara turun temurun) di 

wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistim nilai, ideologi, ekonomi, politik, 

budaya, sosial dan wilayah sendiri” Berdasarkan dua definisi tentang masyarakat adat 

di atas, terdapat sejumlah syarat penting untuk mengidentifikasikan keberadaan 

masyarakat adat dan hak-hak mereka. 

Pelestarian 

Pelestarian juga merupakan sebuah proses atau upaya-upaya aktif dan sadar, 

yang mempunyai tujuan untuk memelihara, menjaga, dan mempertahankan, serta 

membina dan mengembangkan suatu hal yang berasal dari sekelompok masyarakat 

yaitu benda-benda, aktivitas berpola, serta ide-ide (Kementerian Kebudayaan dan 

Pariwisata, 2003:146).  

Yuwono (1995:3), mengemukakan bahwa pelestarian berarti suatu tindakan 

pengelolaan atau manajemen suatu satuan wilayah perkotaan atau perdesaan sebagai 

suatu satuan organisme kehidupan yang tumbuh dan berkembang dengan dua tujuan 

orientasi, yaitu (1) tindakan pengelolaan sumber budaya atas lingkungan hidup binaan 

yang dilaksanakan melalui proses politik; dan (2) tindakan untuk meningkatkan 

pendapatan. 

Pontoh (1992:36) mengemukakan bahwa konservasi merupakan upaya 

melestarikan dan melindungi, sekaligus memanfaatkan sumber daya suatu tempat 

dengan adaptasi terhadap fungsi baru, tanpa menghilangkan makna kehidupan 

budaya. 

Hutan Adat 

Dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan dalam pasal 1 

“hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum 

adat”. Dalam pengertian Pasal 5 ayat (1) Undang Nomor Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan menyebutkan Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan 

negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat 

(rechtsgemeenschap). 

(Mulyadi, 2013) mengatakan hutan adat masih bersifat open access dimana 

semua orang bebas memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di dalamnya 

namun tetap menaati peraturan yang telah dibuat oleh lembaga adat kasepuhan, 
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bahwa sebagian besar masyarakat adat masih mempraktikkan cara hidup dengan 

memanfaatkan kawasan pertanian hutan. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kampung muluy kabupaten paser, terkhusus dalam 

penelitian penulis ialah mengenai peran masyarakat ada dalam melestarikan desa 

agraris. 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka untuk 

memudahkan peneliti, maka dikemukakan fokus penelitian dalam Peran masyarakat 

dalam pelestarian hutan adat di kampung muluy Kecamatan Muara Komam 

kabupaten paser. 

Dalam memperjelas permasalahan yang ada penelitian ini, maka penulis 

mempergunakan 2 (dua) jenis data primer dan skunder. 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui sumbernya tanpa 

perantara. Data primer di dapat melalui proses wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Penulis mengumpulkan informasi melalui Kepala Bidang Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat, masyarakat 

setempat, pengguna narkoba yang pernah direhabilitasi. Memperjelas informasi yang 

penulis dapatkan melalui informan, maka penulis menetapkan Seksi Promosi dan 

Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat sebagai key 

informan dalam penelitian ini. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapatkan oleh peneliti 

secara tidak langsung, melalui media perantara. Selain itu, data sekunder adalah data 

yang sudah ada atau tersedia sebelum riset dilaksanakan. Data sekunder penelitian 

penulis berupa struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta informasi lainnya 

dari berbagai sumber terkait penelitian penulis. 

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran masyarakat adat sangat penting 

dalam menjaga hutan adat mereka, untuk itu masyarak adat melarang semua kegiatan 

yang dapat merusak hutan adat mereka dan pemerintahan di paser juga ikut menjaga 

hutan adat yang berada di Kampung muluy. Setiap masyarakat adat kampung muluy 

bertanggung jawab dalam menjaga hutan adat mereka dengan cara melakuan patroli 

bergantian di setiap perbatasan hutan adat. 

Pesan penyadaran masyarakat dalam pelestarian hutan adat dalam masyarakat 

adat Kampung Muluy tertuang dalam nasihat-nasihat yang berkembang dari mulut ke 

mulut yang diwariskan dari para leluhur. Tidak atau belum ada catatan pasti 

mengenai nasihat-nasihat dari siapa awalnya, hanya dapat ditarik kesimpulan bahwa 
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nasihat-nasihat tersebut adalah falsafah hidup orang Paser secara umum. Dalam 

perkembangannya, sebagian nasihat juga dituliskan dalam papan yang berada di 

halaman Bale Sawala. Ini salah satu peran yang dilakukan oleh Komunitas Adat 

Kampung Kuta membuat pesan penyadaran untuk pelestarian lingkungan hidup. 

 

Peran Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Adat di Kampung Muluy  

Kecamatan Muara Komam 

a. Pembalakan Liar  

Pembalakan liar pernah terjadi di hutan adat kampung muluy sebelum 

masyarakat kampung muluy di tetap menjadi masyarakat adat, hutan adat merupakan 

kawasan hutan yang berada dikawasan hutan yang berada di wilayah hutan adat yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan komunitas masyarakat adat 

penghuni hutan di masyarakat adat kampung muluy memandang bahwa manusia 

adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan. 

 

Tabel 4.2.1 

Data pembalakan Liar 

No Nama Perusahaan Tahun Luas (ha) 
Volume 

(𝒎𝟑) 

1 PT. Merbau Lestari 2004 7.466 9.436 

2 PT. Telaga Mas 2006 297.20 12.319 

3 PT. Telaga Mas 2007 1321.90 51.000 

4 PT. Tember dana 2009 288.50 11.332 

5 PT. Lestari 2011 6.555 4.589 

Sumber Direktur Yayasan Padi Indonesia 

 

Sumber kehidupan sebagian besar dari masyarat adat tergantung atas jaminan 

akses dan kontrol terhadap sumber daya alam yang terdapat di hutan adat, serta 

pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup sekitarnya. Pentingnya keterlibatan 

dan peran serta masyarakat adat dalam upaya konservasi dan pengelolaan sumber 

daya alam. Kunci penting dalam menjaga hutan adat dari pembalakan liar sangat 

bergantung pada keterlibatan masyarakat adat dalam hak dan tanggung jawabnya, 

serta dukungan  dari pemerintan daerah yang mengatur dalam perlindungan dan 

pengolaan hutan adat di kawasan masyarakat adat kampung muluy. 

b. Kelestarian Satwa 

Satwa yang berada di kawasan hutan adat kampung muluy  masih terjaga 

kelestariannya walaupun masyarakat adat kampung muluy mata pencarian mereka 

bertani dan berburu, satwa asli dari hutan adat masih banyak karna masyarakat adat 
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dalam melakukan perburuan mereka dengan alat tradisioal dan berburu sesuai dengan 

kebutuhan meraka, walaupun sempat terjadi perburuan liar sehingga satwa yg berada 

di hutan adat kampung muluy mengalami kekurang itu sebelum ditetap menjadi 

masyarakat adat dan hutan adat.  

Tabel 4.2.1 

Data hewan konservasi 

No Nama daerah Nama Latin                 Status 

1 Banteng Bos sondaicus Konservasi 

2 Beruang Madu Helarctos malayanus Konservasi 

3 Kijang Muntiacus muntjak Konservasi 

4 Lutung Trachypitecus auratus Konservasi 

5 Kucing Hutan Prionailurus bengalensis Konservasi 

Sumber Dinas Kehutan Kab.Paser 

 

Dengan adanya Surat Keputusan (SK) Bupati Paser Nomor 413.3/KEP-268/2018 

tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum adat (MHA) Kampung 

muluy. Maka hutan adat tidak hanya di lindungi oleh masyarakat adat tetapi 

pemerintah juga ikut serta untuk menjaga hutan adat dari semua hal yang dapat 

merusak hutan adat.   Pentingnya kepastian hukum bagi masyarakat adat untuk 

mendapatkan haknya dalam mengelola hutan, pertanian serta pengelolaan lingkungan 

hidup untuk kepentingan sosial,reliji,ekonomi dan budaya. 

c. Penambangan Liar 

Dikampung Muluy yang berada di Kabupaten paser dimana sempat terjadi 

masuk sebuah penambangan liar yang berada dilokasi ini dengan adanya kegigihan 

dari masyarakat adat yang mempertahan warisan leluhurnya yang terutan hutan adat 

sehingga menolak masuknya sebuah penambangan liar tersebut dengan adanya 

persoalan tersebut membuat oknum dari penambangan liar tidak dapat melaksnakan 

sebuah penambangan yang ada dikampung muluy tersebut.  

 

Perencanaan Program Pemerintah Dalam Menjaga dan Pelestarian  Hutan Adat 

di Kampung Muluy 

a. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hutan Adat 

penegakan hukum terhadap pelanggaran hutan dari pemerintah kabupaten paser 

telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Paser Nomor 413.3/KEP-268/2018 

tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum adat (MHA) Kampung 

muluy. Maka hutan adat tidak hanya di lindungi oleh masyarakat adat tetapi 

pemerintah juga ikut serta untuk menjaga hutan adat dari semua hal yang dapat 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 9, Nomor 1, 2022 : 13-23  

 

22  
 

merusak hutan adat. Pemerintah perlu menjaga kebijakan perlindungan hutan dan 

mendorong penegakan hukum yang lebih memberikan efek jerah bagi pelanggar. 

b. Pelaksanaan Reboisasi atau Penghijauan 

Kegiatan reboisasi atau penghijauan hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan 

kondisi hutan, sebagai awal langka upaya reboisasi atau penghijauan. Dilakukan 

penialain kondisi, lokasi dan luas kawasan hutan dan lahan yang perlu di reboisasi 

atau penghijauan. 

 

Tabel 4.2.2 

Data Reboisasi 

No Tempat Luas lahan Tahun 

1 Hutan Rakyat 1.550 Ha 2004 

2 Hutan Lindung 133 Ha 2006 

3 Hutan produksi 1.417 Ha 2007 

4 Hutan Lindung 55 Ha 2009 

5 Hutan Produksi 1.103 Ha 2010 

Sumber Dinas kehutan Kab.Paser 

 

Pelaksanaan reboisasi atau penghijauan yang dilakukan pemrintah daerah 

kabupaten paser mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka 

mencegah kepunahan spesies, melindungi system penyangga kehidupan, dan 

pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari. Pemanfaatan sumberdaya alam 

hayati dan ekosistemnya pada hutan adat harus dilakukan secara lestari, selaras dan 

seimbang bagi kesejahteraan masyarakat, baik masa kini maupun masa mendatang. 

c. Kawasan Kelola Hutan  

Secara teknis kawasan kelola hutan memang di berikan kepada masyarakat hutan 

adat tetapi hak ulayat melekat sebagai kompotensi khas pada masyarakat hukum adat, 

wewenang atau kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya. Semua hutan 

termasuk hutan masyarakat ulayat menurut hutan adat dinyatakan sebagai hutan 

negara yang merupakan  hak perseorangan dan badan hukum.  

Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, 

sepanjang kenyataannya masih ada dan di akui keberadaannya, serta tidak 

bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam hal ini masyarakat adat muluy 

diberikan hutan adat untuk dikelola sesuai dengan hukum adat yang berlaku kawasan 

kelola hutan adat di kampung muluy menjadi kawasan yang dilindungi oleh 

masyarakat adat muluy dan pemerintah, dalam semua hal yang bersangkutan tentang 

pengrusakan hutan adat yang berada di kampung muluy akan dikenakan sanksi adat 

yang berlaku untuk semua orang seletelah itu akan di kenakan hukum juga dari 
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pemerintah, kawasan kelola hutan adat yang di berikan pemerintah paser kepada 

masyarakat adat muluy, pemerintah paser tetap ikut menjaga atau mengawasi 

kawasan hutan adat tersebut karena hutan adat bukan Cuma diberikan kepada 

masyarakat adat saja tetapi pemerintah paser juga ikut menjaga kawasan hutan adat. 

Kesimpulan 

Peran masyarakat adat dan perencanaan program pemerintah dalam peleseran 

hutan adat harus menjadi satu supaya tidak terjadi pembalakan, perburuan dan 

penambangan liar di hutan adat kampung muluy, dari setiap upaya yang dilakukan 

pemerintah paser untuk melindungi hutan adat masyarakat adat muluy sangat 

berterimah kasih karna pemerintah memberikan hak masyarakat adat muluy untuk 

mengelolah dan menjaga hutan ada mereka dan pemerintah paser ikut menjaga dan 

melindung hutan adat muluy. 

Saran 

Berkenaan dengan hasil studi peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan adat 

di kampung muluy kecamatan muara komam kabupaten paser. Adapun saran dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adanya tindakan dari masyarakat adat bagi pelanggar yang  ingin merusak hutan 

adat yang dimana akan di kenakan sangsi adat sesuai dengan pelanggaran yang di 

lakukan berat atau biasa akan di tentukan oleh masyarakat dan kepalah adat. 

2. Pemeritah kabupaten paser ikut berperan dalam dalam pelestarian hutan adat 

dengan cara mengeluarkan Peraturan Daerah Kabuapaten Paser Nomor 4 Tahun 

2019 Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hutan adat.  

3. Diharapkan masyarakat adat dan pemerintah dapat lebih bekerja sama lagi dalam 

menjaga dan melindungi hutan adat, yang dimana hutan adat sebagai tempat 

dalam menari mata pemncaharian bagi masyarakat adat jadi sepatutnya bukan 

cuma masyarakat adat saja yang melindungi hutan tapi pemerintah juga harus 

ikut melindungi hutan adat.  
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